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Újabb rezsicsökkentést fogadtak el

Megszavazta az Országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről
szóló törvényt, amely szerint az idén három lépésben lesz olcsóbb a rezsi: a gáz ára április 1-jétől 6,5 százalékkal, az áramé
szeptember elsejétől 5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 3,3 százalékkal csökken. A rezsicsökkentésről tartott sajtótájékoztatót Szolnokon Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Szalay Ferenc polgármester és Bene Ildikó
országgyűlési képviselő.
Ha valahol a rezsicsök- rátára, ami azt jelenti, hogy
kentésnek jelentősége van, az új munkahelyek jöttek létre
Szolnok, hiszen a lakosság 52 a városban. Kiemelte a kórszázaléka él panelben – kezd- házfejlesztést, hiszen lassan
te tájékoztatóját a miniszter. 10 milliárd forint lesz annak
Természetesen a gázfűtéses a beruházásnak az összege,
lakásban élőket szintén érinti amely az uniós forrásokból
a rezsicsökkentés, de kilenc valósul meg, és 2015-re moközszolgáltatás díját csökken- dernebb és felszereltebb lesz a
tettük, így nincs olyan ember, Hetényi Géza kórház.
akit nem érintene – mondta
Bene Ildikó szintén megBalog Zoltán.
említette azokat a kórházfejA miniszter külön kiemelte lesztéseket, melyek Szolnok és
a polgármester személyes el- környezetének az életminősékötelezettségét, hiszen országét javítják. - Ez nemcsak az
gos rekordnak is mondható,
hogy Szolnokon 30-40 szá- épületek megújulását, hanem
zalék között csökkent a hul- a műszerezettséget, a betegek
ladékszállítás díja. Utalt arra, fogadására alkalmas tereket
hogy már a lépcsőházakban is jelenti. Az együttgondolkois kinn vannak a tájékoztatók, dással komoly eredményeket
hiszen ismertetni kell a lakók- érünk el, és ezen az úton tokal a megtakarítás összegét, vábbhaladva egyre többet és
melyet majd vissza lehet for- jobbat tudunk adni és tenni
gatni a kiírás alatt lévő panel- az itt élőkért – fejezte be Bene
Ildikó.
programba.
A sajtótájékoztató után a
Szolnok jó úton jár – mondta Balog Zoltán, utalva a 6,5 városháza dísztermében rezsiszázalékos munkanélküliségi csökkentő fórumot tartottak.

Kupagyőztes az Olaj

Keller Ákos a hazai meccs után a
gratulációkat fogadja

Holiday, Báder Márton és Lóránt
Péter a kupagyőzelem után

Pécsen rendezték a férfi kosárlabda Magyar Kupa történetének első nyolcas döntőjét
február 6. és 8. között. A Zsíros
Tibor Magyar Kupán a Jászberény, Szolnok, Székesfehérvár,
Kecskemét, Kaposvár, Sopron,
Körmend és Paks férfi kosárlabdacsapatai mérték össze
erejüket. A döntőt a Szolnok
játszotta a Sopronnal, melyet
az Olaj KK csapata megnyert.

Így 2002, 2007, 2011 és 2012
után, a Magyar Kupa ötödik
alkalommal került Szolnokra. Pihenésre, ünneplésre nem
sok idő maradt, hiszen február
12-én a tiszaligeti csarnokban
EuroChallenge
sorozatban
hatalmas meccset játszott az
Olaj KK a Grissin Bon Reggio
Emilia csapatával, 90-78-as
végeredménnyel győzött a
Szolnok.

Foto: Bugány János
Az első Magyar Kupa-győzelme után Vojvoda Dávid az olaszoknak
15/9 pontot dobott a Tiszaligetben

Tizenkét év a mérlegen

Az új önkormányzati törvény értelmében megváltoztak az összeférhetetlenségi szabályok, így polgármester
nem lehet országgyűlési képviselő a 2014-es választások után. Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere 2002-től
parlamenti képviselő és 2006-tól polgármestere a városnak. Úgy döntött, újraindul ősszel az önkormányzati választáson a polgármesteri székért, helyette pedig dr. Bene Ildikóra (FIDESZ-KDNP) voksolhatunk április 6-án
az 1. számú választókerületben az országgyűlési választásokon.

Van mire emlékezni, de nehéz a legfontosabb, legeredményesebb döntéseket kiemelni,
hiszen első polgármesterségének időszaka még előbb, 19982002 között volt. Szalay Ferenc
csokorba szedte a legfontosabbakat.
- Valóban nehéz, de talán
az egyik legfontosabb döntés még 2000-ben indult, és
ez az ipari park létrehozása.
Komoly források érkeztek az
unióból, amit mi, saját erőként a kötvénykibocsátással
biztosítottunk. A 124 hektáros
terület lassan betelik és ma is
úgy látom, hogy az ipari park
kialakítása alapozta meg a
város gazdasági struktúráját.
Voltak ezzel kapcsolatosan viták, de a jelen minket igazol,
hiszen több ezer munkahelyet
adott, és a város adóbevételeinek is közel az egyharmadát
az itt működő cégek adják. Jó
érzés, hogy sokan úgy látják,
érdemes Szolnokon befektetni
és ez stabilitást, biztonságot
hoz. Ez pozitív hatással volt a
városban működő, átalakuló vagy újonnan megtelepülő
többi vállalkozásra is. Feltétlenül itt szólok arról, hiszen
ennek is köszönhető, hogy a
regisztrált munkanélküliségi
ráta 6,5-6,7 százalék között
van nálunk, míg az országos
átlag 9,7 százalék.

A következő, amit megemlítek az a Tiszához köthető
árvízvédelmi rendszerek fejlesztése. Az eddig mért legmagasabb vízszint 1041 cm volt,
és ez ellen is biztonságosan tudunk már védekezni. A mostani, több mint kétmilliárd
forintos fejlesztés nem csak az
árvízvédelemről szól, hanem
szebb és szélesebb sétányról,
kerékpárútról, komoly turisztikai látványosságról. Szolnok
komoly szellemi eredményt
tud felmutatni ezen a téren, hiszen a Vásárhelyi Terv fejlesztését az itteni vízügyes szakma
dolgozta ki. Szorosan idekapcsolódik az árvizes munkák
alatt kialakult együttműködés, amely a védekezések után
is megmaradt a szakmai és a
civil szervezetek között.
Az emberek egyházhoz való
kapcsolata is nagy változáson
ment keresztül. Látszik, hogy
korábban háttérbe szorított
hitéletnek már egyre többen
érzik szükségességét. Sikeresen működik az egyházi óvoda, iskola, gimnázium, ahol az
alapvető erkölcsi értékeket a
gyermekek elsajátíthatják, magukénak tudhatják.
A fiataloknál maradva a következő, amit megemlítek, az
egyre erősödő ifjúsági szervezeteink, melyek egyre hatékonyabban fogják össze a város
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bek között erről is szól, hamarosan kiderülnek a részletek.
Szintén fontos a cukorkvóták 2017-es megszűnése, amely
lehetővé tenné Magyarországon új cukorgyárak megnyitását. Régen exportáltunk, ma
importálni kell a cukrot…
- A kilencvenes években
a szocialista kormány privatizálta az üzemeket, de újra
fellendülhet Magyarországon
a cukorgyártás. Már tárgyaltam erről az agrárgazdaságért
felelős államtitkárral. Meg kell
nézni, hol vannak termőterületek, hol lehet munkaerőt biztosítani, hol van ipari víz, hol
kedvező a szállítás. Szolnok
megfelel ezeknek a feltételeknek.

A lakótelep fejlesztését érinti a Zöld Ház külső és belső átalakítása,
felújítása, amely már el is kezdődött

éppen a külterületek felzárkóztatásában van még mit tenni. Olyan kapcsolatrendszert
alakítottam ki, amely eddig is
és a jövőben is segíti a város
fejlődését. Dolgozom azért,
hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak.
- Ha a jövőbe nézünk, akkor
Szolnok gazdasági életében jelentős változást hozhat a kínai
citromsavgyár…
- Így igaz. Magyarországon
ez lenne az első, újonnan megépült kínai cég. Ez egy bonyolult, hosszantartó folyamat.
Megnézték az ipari parkot,
kijelölték a területet, készek
a tervek. Komoly lehetőség,
hiszen 400 embert foglalkoztatnának, a beszállítói kör is
közel 1500 fő lenne. A miniszterelnök kínai látogatása töb-
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- Pozitív lépés, hogy a város
megkapta a Véső úti sportlétesítményeket…
- Tavaly év végén a Véső
úti MÁV sportlétesítményei, a
stranddal a városhoz kerültek.
Ez a következő 2 év fejlesztése,
melyet a 2014-2020-as uniós
ciklus pénzeiből szeretnénk
megvalósítani, de a tiszaligeti
fürdő fejlesztésére is sor kerül.
Ezek mind a jövő feladatai,
de beszélhetnénk még sokáig a
már elért és a folyamatban lévő
fejlesztésekről. De ne maradjon
ki az M4-es építése. A déli elkerülő után megépül az északi elkerülő is, ami nagy könnyebbséget jelent a városnak, hiszen
naponta tízezer autó megy keresztül a megyeszékhelyen. Ha
megépül a körgyűrű, akkor ez a
szám nagyban lecsökken.
Szolnok-Panel

(folyt. 3. oldalon)

A közel 2,4 milliárd forintos árvizes beruházás első ütemét a
Zagyvatorokban 2013 júliusában adták át. Itt, a Nemzetközi Vízügyi
Együttműködés Sétányon tartott sajtótájékoztatót Szalay Ferenc polgármester és Lovas Attila vízügyi igazgató.

általános és középiskolás tanulóit. Ehhez kapcsolódik egy
újabb statisztika, mely szerint
a város középiskolásainak közel 90 százaléka továbbtanul.
A jövő feladata, hogy vissza is
jöjjenek hozzánk.
- Tizenkét év után elköszön
a parlamenti padsoroktól.
- Megtisztelő és felelősségteljes az ország házában, az
országért dolgozni. A döntés,
amikor választani kellett, azért
billent a város felé, mert az itt
kialakult közösséget egyben
kell tartani, és van még mit
tenni Szolnokért. Már most
egy átalakulóbb, rendezettebb, élhetőbb város vagyunk,
de a munkahelyteremtésben,
a turizmusfejlesztésben vagy

Dióhéjban még a 20142020-as uniós fejlesztési időszakokról szólnék. A tervekben az szerepel, hogy Szolnok
az Európai Unió fejlesztési
alapjából közel 8,7 milliárd
forintot kaphat, amelyből sor
kerülhet a Mester úti és a Thököly úti laktanyák rehabilitációjára, járda- és homlokzat
felújításokra. Talán kevesen
tudják, de tervben van egy új
út építése, amely a besenyszögi
kereszteződést köti össze a Sebestyén körúttal.
- Fejlődik a lakótelep is,
melyről már többször írtunk.
- A Széchenyi-városrészben
elindult a közel kétmilliárd forintos fejlesztés. Tavasszal kezdődnek a hurokutak felújításai,
200 új parkoló lesz, közösségi
tereket alakítanak ki, és már
zajlik a gimnázium és a Zöld
ház felújítása. Ehhez a projekthez tartozik a Meggyes-telepen
a közműhálózat és a szociális
bérlakások felújítása. Elhelyezünk térfigyelő kamerákat, a
lakótelep be- illetve kijáratnál
majd rendszámfelismerő rendszer is működik.
- Ön helyett tehát a FIDESZKDNP jelöltjeként dr. Bene Ildikó indul az 1. számú választókerületben.
- Igen, aki már az elmúlt
négy évben, mint országgyű-

lési képviselő nagyon komoly
munkát végzett, de úgy is, mint
orvos és kórházigazgató. Megújult a rendelőintézet, elindult
a kórházfejlesztés és nevéhez
fűződnek a szűrőprogramok.
A két kórház együttműködik,
és mindkettő működése stabil,
amelyhez szintén hozzájárult
igazgatói, képviselői munkája.
Az interjú végén mindenképp említsük meg a kormánynak azt az intézkedését,
amely szerint február végéig az önkormányzatok teljes
adósságállományát átvállalja.
Első ütemben a megyei önkormányzatok csaknem 200 milliárdos tartozását, majd az ötezer lakos alatti települések 74
milliárdos adósságállományát,
végül az ötezer lakos feletti települések 610 milliárdos adósságát konszolidálta az állam.
Hónap végéig pedig a fennmaradó 420 milliárd forintot
is, így hitelmentessé válik az
önkormányzati szféra.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentette be
nemrég a városházán, hogy
a korábban már Szolnoktól
átvállalt 13,7 milliárd forint
után az önkormányzatnak
még megmaradó 6,7 milliárd
forintos hitelállományát is
konszolidálta a kormány.

SOROKBAN
500 millió forintból épül fel az Axiál Kft. új, szolnoki telephelye. A 2 hektáros területen oktatás, szerviz, valamint
alkatrész értékesítés zajlik.
* * *
Márciusban befejeződik a szolnoki kormányablak átalakítása, akadálymentesítése. Az ügyfelek a Hubay út felőli
kapun keresztül közelíthetik meg az ideiglenesen kialakított ügyfélteret.
* * *
Új CT-készüléket adtak át a Hetényi Géza megyei kórház
diagnosztikai központjában.
* * *
Orvosi eszközöket, valamint 40 ágyat adományozott a
Kamiliánus Szervezet a Hetényi Géza megyei kórháznak.
* * *
Több mint 200 szolnoki családnak garantál biztos havi
jövedelmet a téli közfoglalkoztatás. A Munkalehetőség a
Jövőért Szolnok Nonprofit Kft. emellett képzési programját
is életben tartja.
* * *
8 évtized 8 hónap címmel ünnepi programsorozat indul
annak apropóján, hogy 80 évvel ezelőtt alapították a megyei múzeumot és a megyei könyvtárat, amely akkor még
egy intézményként működött. Az évforduló alkalmából közösen szerveznek kiállításokat, vetélkedőket, előadásokat.
Szolnok-Panel

			

Rendeletben határoztak
a plakátok kihelyezéséről

Január 30-án tartotta idei első munkaterv szerinti ülését
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az ülés elején bejelentették, hogy kilépett a Jobbikból és így függetlenként
folytatja munkáját a képviselő-testületben Nagy Gyula és
Török Ferenc.
A 2014-es év első dön- ket írattak be. Ezért a szabad
tésével a közgyűlés 13 igen helyek függvényében megyei
és 3 tartózkodó szavazattal szintre bővítették ki az ellátási
megválasztotta az Országgyű- területet.
lési Egyéni Választókerületi
A város 60 millió forintot
Választási Bizottság tagjait nyert a Móra Ferenc úti renés póttagjait. Az április 6-i delő korábban életveszélyessé
országgyűlési
képviselővá- vált és bezárt épületrészének
lasztás közeledtét jelzi, hogy felújítására. A pénzből eszrendeletben határozták meg, közök beszerzésére is lehehol lehet választási plakátot tőség nyílik: a tervek szerint
ide költözik majd át az iselhelyezni.
A piac felújított parko- kolafogászat. Folytatódhat a
lójában 60 perc várakozás Tiszaligeti Stadion felújítása,
díjmentes, ezzel a kitétellel a erre 400 millió forintot biztosít az állam. A térségi fejlődés
parkolási rendeletet egészítet- elősegítése érdekében Kecsték ki.
kemét és Szolnok vezetése a
Az pedig már egyes intéz- jobb elérhetőség érdekében
mények alapító okiratának fejlesztené a két települést
tárgyalásakor hangzott el, összekötő utakat. A felújítás
hogy az 596 bölcsődei férő- és megerősítés érdekében hahelyre jelenleg 447 gyerme- tástanulmány készül. (MPA)

Várják a fiatalokat

Új ifjúsági irodával és közösségi térrel gyarapodott a megyeszékhely. A SZÍNteret a Szolnok Plázában Szabó István alpolgármester adta át február 3-án. Két nappal később pedig megnyílt az Új Nemzedék Plusz szolnoki kontaktpontja, a Kápolna
úton. Ezzel immár minden megyében képviselettel rendelkezik
a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Az uniós forrásból működtetett iroda hétköznaponként 10-től 18 óráig várja a betérőket. A Kontaktpont az élet számos kérdésében segíti a fiatalokat, tanácsot
kaphatnak a továbbtanulás, a karriertervezés kérdéseiben, de
életvezetési útmutatással is várják őket.

Kényelmes parkolás a kórháznál

Megduplázódott a férőhelyek száma a Hetényi Géza kórház hétemeletes épületénél lévő parkolóban, hiszen az eddigi
62 férőhelyhez egy 73 férőhelyes új rész kapcsolódik. Az üzemeltetés jogát a Remondis Szolnok Zrt. nyerte el pályázaton.
A piaccsarnokhoz hasonlóan itt is rendszámfelismerő kamerás
sorompós rendszert építettek ki, a kijelzőn pedig a szabad férőhelyek száma olvasható. 15 percen belüli várakozás díjmentes, ezt követően munkanapokon 6 és 21 óra között minden
megkezdett óra 270 forintba kerül, hétvégén és ünnepnapokon
pedig 130 forintot kell óránként fizetni. A parkoló kombinált
és piros zónás városi bérlettel is igénybe vehető.

Újabb iskolafelújítás

520 millió forintból valósul meg a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítása. Az infrastrukturális fejlesztés a terveknek
megfelelő ütemben halad. Erről Szalay Ferenc helyszíni bejáráson győződött meg. Mint elhangzott, az új tanévet már a megújult intézményben kezdhetik meg a diákok és a pedagógusok.
(mpa)

Egyre többen betegek

Országos influenzajárvány van – közölte az Országos Epidemiológiai Központ. A felső légúti megbetegedések és az influenza
tünetei hasonlóak, de az influenza mindig magas, legalább 39
fokos lázzal és erős végtagfájdalommal kezdődik. A betegség a
gyermekeket és az időseket támadja meg a leggyorsabban.
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A PRÓH I R DET É SE K
A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!

INGATLAN
Újszász belterületén 47 nm-es lakás kerttel, kedvező áron eladó a vasúthoz közel.
Iá.: 880.000 Ft. Tel.: 20/368-3686.
Elcserélném szandaszőlősi kis kertes
házra lakótelepi, 54 nm-es lakásom
vagy a lakótelepen kisebb lakásra. Tel.:
30/324-6559.
Szolnokon, a Karczag László utcában,
a tízemeletes házban 51 nm-es lakás
eladó. Tel.: 20/9821-322.
A Malom úton 3 szobás lakás eladó. Tel.:
20/961-9911.
VEGYES
Eladók: fotelágy, forgó irodai fotel. Tel.:
56/220-218.

Színes LG TTX televízió eladó 10.000 Ft-ért.
Tel.: 30/532-3868.
Samsung 19’’ TFT monitor eladó. Tel.:
30/981-3262.
Szobakerékpár (18.000 Ft) és TV-fotel
(15.000 Ft) eladó. Tel.: 70/350-6686
Elveszett! A Széchenyi-lakótelepen, a piac
közelében fél pár ezüst fülbevalóm, kocka
alakú, gyönggyel a közepén elveszett. A
becsületes megtalálót kérem, hogy hívjon:
20/221-0211.
Fiatal, megbízható anyuka bevásárlást,
takarítást és egyéb házimunkát vállal. Tel.:
30/606-3218.

H-5000 Szolnok, Tiszaliget
Tel.: +36 56 520-530
Fax: +36 56 520-540
www.gardenhotel.hu
E-mail: info@gardenhotel.hu
gardenhotel@t-online.hu

A mobiltelefon-gyártókat
kötelezni fogják, hogy egységes
telefontöltőket forgalmazzanak;
ezzel a hulladék mennyiségét és
a kiadásokat is lehet csökkenteni.
Az Európai Parlament biztosította, hogy az új szabály értelmében
a gyártók az egységes telefontöltőkhöz alakítsák termékeiket is. A tagállamoknak két éve lesz arra, hogy saját törvénykezésükbe átültessék az új szabályt, a
gyártók pedig plusz egy év haladékot kapnak. Az előzetes megállapodást még a tagállamoknak is el kell fogadniuk és az EU
belső piaccal foglalkozó bizottságának is.
(Forrás: Európai Parlament)

Életminőség: a biztonságos élelmiszerektől
az adatvédelemig

Az anyagi javakon túl mivel határozható meg az életminőség? A biztonságos élelmiszerekkel, a mindenki számára
hozzáférhető orvosi ellátással, a fogyasztói jogokkal vagy a
személyes adatok védelmével? Az életminőség javítását fontos feladatnak tartja az Európai Parlament. Az elmúlt években több olyan jogszabályon is dolgoztak, melyek célja az
európaiak életminőségének javítása volt. Ide tartozott például, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a biztonságos gyógyszerek és gyógyászati kezelések. További példák
az utasok jogainak erősítése, az egyértelműen és érthetően
felcímkézett élelmiszerek forgalmazása, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a környezetszennyezés megakadályozása, vagy az uniós polgárok adatainak védelme.
A környezetvédelem, az egészségügy és az élelmiszerbiztonság a január 23-i, római ReAct konferencián is terítékre
került. A ReAct Roma az utolsó előtti, az öt részből álló, aktuális kérdésekről szóló európai konferenciasorozatának a
2014-es európai választások előtt. Októberben, Párizsban a
foglalkoztatás, novemberben Varsóban az EU külpolitikája,
decemberben Frankfurtban pedig az EU költségvetése volt
a téma. A sorozat utolsó madridi állomásán február 20-án a
téma a gazdasági helyzet. (Forrás: Európai Parlament)

Orosz György úti butiksor
Hírek első kézből!

Kultúra, közélet, sport:
legfrissebb hírek a város
életéből!
Látogassa meg honlapunkat vagy kövessen minket a
Facebookon: www.iszolnok.hu

A Hild Viktor Könyvtárban a Kultúra Napja alkalmából általános iskolásoknak rendezett szavalóversenyen elért eredmények: I. Balogh Róbert (Széchenyi
krt.) és Garzsik Réka (Szandaszőlős), II. Bozsik Dávid (Szandaszőlős) és Kormos Joel (Széchenyi krt.), III. Dancza Bence
(Széchenyi krt.) és Tárnai Réka (Szandaszőlős), különdíjban
részesült: Papp Dorina (Szent-Györgyi Albert)

Má r meg jelené s
előt t olva shat ja!
w w w.pa nel-sz ol nok . hu
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Egységes mobiltöltő az összes mobiltelefonhoz

Beiskolázási tájékoztató 2014/2015
A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a 2014/2015-ös tanévben ismét két első
osztály indítását tervezi. Mindkét osztály köznevelési típusú
sportiskolai program alapján működik speciális tantervekkel
és változatos kiegészítő tevékenységekkel. Iskolánknak
nincs kötelező beiskolázási körzete. A Széchenyi-lakótelep,
Szolnok város és a megye bármely területéről lehet jelentkezni
sportosztályainkba. Sikeres fizikai képességfelmérés és orvosi
vizsgálat után nyerhetnek felvételt a gyerekek.
A 2014/2015-ös tanévben induló 1. osztályok tanítónői:
1. a osztály: Csontos Andrásné – Palyáné Gyürky Tünde
1. b osztály: Csortosné Erdős Lívia – Váradyné Böröcz Anikó
Előkészítő sportfoglalkozás 2014. február 24-én 17.30-18.15 óra.
Orvosi vizsgálat 2014. február 24-én 8.00-10.00 óra között és
február 27-én 16.00-17.00 óra között. Nyílt tanítási órák az
első osztályosok szüleinek: február 25-én és 26-án.
Fizikai képességfelmérés: március 1-jén 8 órától a fiúknak,
9.30-tól a lányoknak.
További információ: www.szechenyipiros.hu
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Rendszeres szűréssel megelőzhető
Ha meghalljuk a szót, hogy rák, azonnal az elmúlás, a szenvedés, a kemoterápia jut eszünkbe. A szakember szerint nem
kellene megijedni, hiszen meggyógyulunk, ha időben és rendszeresen elmegyünk a szűrésekre. Tegyük ezt meg barátainkért, a családunkért, és természetesen magunkért, hogy tovább lehessünk együtt.

Február negyedikén volt a
rákellenes világnap. Európában Magyarországon a legmagasabb a daganatos megbetegedések száma, ebből eredően
a halálozás is. 2010-ben 77.989
új rosszindulatú daganatos
megbetegedés fordult elő,
32.321-en veszítették el életüket. A szív és érrendszeri megbetegedések után a daganatos
megbetegedések a második
leggyakrabban
előforduló
halálokok közé tartoznak hazánkban. A WHO legfrissebb
felmérése szerint a világban 14
millió embernél diagnosztizáltak rákot.
Szolnokon a Napforduló
Szolgálat 2010-ben költözött ki
a belvárosból a lakótelepre. Az
Aranyi Sándor út 4. szám alatti irodában Lakatos Margit fogad, aki tájékoztat arról, hogy
25 fő az állandó tag, és egészen
a harmincas korosztálytól a
hetvenéves korig kérnek segítségek a szolgálattól.
- Nehezen lépnek be az ajtón, de ez az a hely, ahol nyíltan beszélhetnek a betegségükről, hiszen mindannyian
átestek már a krízisen. Ez egy

testi-lelki rehabilitáció, itt reményt kapnak. Előadásokat
hallgatnak, jógáznak, járnak
gyógytornára és működik egy
daloskörünk. Szinte kicserélődve, vidámabban mennek el
egy-egy találkozóról. A foglalkozásaink nyitottak, érdeklődni lehet, itt a szolgálatnál
vagy az 56/514-419, illetve a
30/424-7753-as telefonszámon
– mondja.
A február 4-i Rákellenes
Világnap a daganatos megbetegedések számának csökkentése érdekében nemzetközi
összefogásra szólít fel 2000 óta.
Figyeljünk magunkra, szeretteinkre. Ha indokolatlan a fogyás, nyelési nehézségek vannak, vagy duzzanat a mellben,
változás az anyajegyen, vagy
bármilyen
rendellenességet
észlelünk, azonnal menjünk
orvoshoz. A nők vegyenek
részt rákszűrésen, kétévente ajánlott a mammográfiás
mellrákszűrés. 50 év felett
a vastagbélrák szűrés, férfiaknak a prosztatarák-szűrés
szükséges.

Kis statisztika rólunk

Számokra voltunk kíváncsiak. Hogyan alakult Szolnokon a lakosság, több vagy
kevesebb volt a válások száma
2013-ban? Minderre Venczel
Anett anyakönyvvezető válaszolt.
2012-ben 1566 gyermek
született, a tavalyi évben
1535. Szolnokon egyre többen választanak magyar nevet gyermeküknek, de még
mindig túlsúlyban vannak
a divatnevek. Vencel Anett
elmondta, hogy anyakönyvezett Rokkó, Ruben, Benita,
Vilászini, Arszlán neveket.
Ezekben az esetekben sokszor
az MTA utónévjegyzékét kell
segítségül hívni, hogy az adott
utónév anyakönyvezhető-e,
illetve, hogy fiú vagy leánynévről van-e szó. Szolnokon a
leggyakrabban használt lány-

nevek a Hanna, Luca, Jázmin,
a fiúnevek közül pedig Milán,
Zalán, Bence volt a legnépszerűbb tavaly.
Sajnos az anyakönyvi statisztikában még mindig a
halálesetek száma van az első
helyen – mondta az anyakönyvvezető. 2011-ben 1923,
2012-ben 1963, a tavalyi évben
1908 halálesetet anyakönyveztek.
Tovább csökkent a házasságkötések száma. 2010-ben
300, 2011-ben 283, 2012-ben
255 és a tavalyi évben 262 pár
mondta ki a boldogító igent.
Kedvezőbb a helyzet a válások
tekintetében, amíg 2012-ben
160, 2013-ban 148 pár Szolnokon kötött házasságát bontotta fel bíróság.
Szolnok lakossága 78.386.

2014 év díjazottjai

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott gálán adják át
minden évben a város legrangosabb elismeréseit. A díjátadó
ünnepségen elismerték mindazokat, akik a tudomány, a kultúra, a sport területén alkottak maradandót.
Kaposvári Gyula-díj: Kómár István, a Jubilate egyházi kórus vezetője és Simon Gyula, a Tisza Táncegyüttes művészeti vezetője
Szolnok Város Pedagógiai Díja: Berényi Andrásné ( Dr. Hegedűs
T. András Szakiskola), Boldogasszony Tanító Nővérei: Gärtner
Julianna, Babály Aranka, és Hajdú Dalma (Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), Borosné Szlávik Mária
(Verseghy Ferenc Gimnázium) Kovácsné Berta Margit (SzentGyörgyi Albert Általános Iskola), Kővágó Györgyné (Szolnoki
Műszaki Szakközép- és Szakiskola), Molnárné Büttner Mária
(Varga Katalin Gimnázium), Tánczos Mihályné (Szolnok Városi
Óvodák)
Laki Kálmán-díj: Dr. Bagi Gábor, történész muzeológus
Szolnok Város Sportjáért Díj: Hegedűs Mária és Kővári Lászlóné
Szolnokért Emlékérem Arany fokozat: Földi István és Hunya Zoltán
Szolnokért Emlékérem Bronz fokozat: Egedy Sándorné
2014. évi Rotary Mecénás-díj: Fazekas Magdolna festőművész
Év Kutatóhelye Díj: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Ha a nyomtatványt olvashatóan kitöltve visszaküldik a szerkesztőség címére (Szolnok-Panel), 5000 Szolnok,
Karczag L. u. 2., Zöld Ház) vagy bedobják a Széchenyi-lakótelepen lévő Zöld Ház portáján elhelyezett Panel-dobozba, akkor egy darab hirdetését térítésmentesen megjelentetjük következő számunkban. A hirdetések tartalmáért,
a telefonszámokért felelősséget nem vállalunk. Csak az olvasható hirdetések jelennek meg. A keretes, az üzleti,
illetve a vállalkozói hirdetés nem ingyenes, de az ár kedvező!
Név(vagy jelige):...........................................................................................................................................................................................
Cím, telefon:...............................................................................................................................................................................................
Szöveg:.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Szolnok-Panel			
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Reflexológus rovata
Mi az a zónaterápia? Fitzgerald a testet tíz
hosszanti irányú zónára osztotta, melyeken
keresztül a test életenergiája áramlik. Ezek a
lábujjaktól a testen át a fejig, majd a kezekig
terjednek, egyenlő szélességűek, és az összes
szervet beborítják. A reflexológusok szerint
betegség akkor lép fel, ha a szervezet energiacsatornái elzáródnak. Az ilyen energiablokádokat oldja többek között a talpmasszázs,
ahol több mint 70000 idegvégződés található.
A reflexológus a megfelelő pontok masszírozásával növeli a hozzá rendelt szerv vérbőségét, javítja az anyagcseréjét, a nyirokkeringését, és így mozgósítja a szervezet öngyógyító
erőit.

Minden szerv reflexzónája azon a lábon van, amelyik testfélen maga a szerv.
A páros szervek zónái mindkét lábon,
helyzetüknek megfelelően helyezkednek
el. Hogyan és miért alakulnak ki lerakódások a zónákban? A lábon lévő reflexzónák a megfelelő szervek salakanyag lerakó
helyei. Ha a káros anyagcseretermékek a
helytelen táplálkozás és életmód következményeként felszaporodnak a szervezetben
és nem tudnak természetes úton eltávozni,
a szervek károsodnak, és a reflexzónákban
lerakódások képződnek. Energiablokádok
alakulnak ki, romlik a sejtek anyagcseréje,
a szervek működése. Ha egy testrész sérült,
pl. baleset következtében, a megfelelő zónában rövid időn belül lerakódásokat tapinthatunk ki. Ilyenkor különböző nagyságú, állagú kristályos göböket tapinthatunk
ki, a zónák érzékenyek, sőt fájdalmasak is
lehetnek mély masszázs esetén. A lerakódások lehetnek: homok-, kristálycukor-,
szemcseszerűek, főtt rizsszemekhez hasonlóak, lágy tapintású területek, kemény
megcsontosodások, bőrkeményedéshez hasonlóak. A cél ezek elmasszírozása, ezáltal
a szervezet öngyógyító erőit mozgósítjuk,
az energiablokádot feloldjuk, hogy a salakanyagoktól megszabaduljunk.
A lerakódások milyensége összefügg
a betegség típusával, fennállásának idejével, a zóna területi elhelyezkedésével. Ha a
zóna területén bőrkeményedés van, akkor
az megnehezíti a diagnózist és a kezelést,
ezért előtte célszerű eltávolítani.

Sipos Anita reflexológus
+36702988706
Batthyány utca 4.
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„Ahol a kincsed, ott a szíved is”
A görög katolikus egyházban március
3-án, hétfőn kezdődik a húsvétot megelőző
lelki felkészülés időszaka, a böjt. Ezért öt
vasárnapon keresztül a kiválasztott evangéliumok, a böjtre való ráhangolódásról
szólnak.
Zakeus vasárnapja
(02. 02.) Az evangéliumban arról olvashatunk, hogy az alacsony növésű, jerikói
Zakeus, a vámosok
feje, felmászott egy
vad fügefára, hogy az úton elhaladó Krisztust megláthassa. A lelki felkészülés is azzal
kezdődhet el, hogy az ember vágyakozzék
az Istennel való találkozásra.
Vámos és farizeus vasárnapja (02. 09.)
Jézus példázata szerint két ember megy
föl a jeruzsálemi templomba imádkozni.
A farizeus, ki társadalmának megbecsült
tagja, a törvény, az atyák hagyományainak
ismerője, de imádsága dicsekvésből áll. A
vámos, kit a zsidó társadalom lenéz, mert a
megszálló hatalommal üzletel, megkárosítja őket, imádsága mégis megbánásról szól.
Megtanulhatjuk-e történetből, hogy böjtölni sem képes az, aki nem tud alázatos lenni.
Tékozló fiú vasárnapja (02. 16.) Nem
valós történet, hanem Jézusnak egy példabeszéde. Az atyai házat elhagyó fiúról szól,
aki idegen földön eltékozolja örökségét, s
rádöbben, hogy az atyai házban milyen jó
módja volt. Úgy határoz, hogy visszatér
apjához, bevallja bűnét, s kéri, hogy szolgái közé fogadja be, hiszen arra nem méltó,
hogy fia lehessen. Az apa nem tud haragudni, sőt, ünnepnek tekinti hazatérését.
Káplán koromban egy idősek otthonában
végeztem istentiszteletet, s a szertartás vé-

Ádámok és Évák

Ötödik alkalommal is óriási sikerrel
rendezte meg a Szigligeti Színház az Ádámok és Évák ünnepét. 14 csapat, mintegy
300 fellépője lépett színpadra. A szolnoki
középiskolások mellett most először egy
óvodás csapat is szerepelt, hogy előadják
Madách: Ember tragédiáját, másképp! A
csapatok szabadon kezelhették a hatalmas
anyagot. Két feltétel volt: a mű nem lehetett
hosszabb 8 percnél, és egyetlen mondatnak
eredetinek kellett lennie. Ahány intézmény,
annyi látásmód és feldolgozás. A csapatok
azt adtak elő a tragédia okán, címén, apropóján, amit csak akartak - mégis Madách
szellemében.
A legügyesebb epizódszereplő Bozsó
Áron és Dávid Kornélia lett. A legötletesebb megvalósítás díját a Széchenyi István
Gimnázium csapata kapta, a legügyesebb
csapat a Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulói
lettek.
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gén a nővér kérte, hogy menjek fel a 119-es
szobába, mert valaki beszélni szeretne velem. Benyitottam, és egy idős embert láttam az ágyban, aki mikor meglátott, hosszú
másodperceken keresztül csak sírt. Majd
amikor meg tudott szólalni, azt mondta:”
Tisztelendő úr! A tékozló fiú szeretne hazatérni.” A böjtre való készülődésünknek
fontos állomása, hogy önvizsgálatot tartsunk, és számba vegyük hibáinkat, bocsánatot tudjunk kérni embertől, Istentől.
Húshagyó vasárnap (02. 23.) A böjtölni
kívánkozó emberek, e vasárnapot követően, étkezésükből elhagyják a hús fogyasztását, melyet csak Jézus feltámadásának
ünnepén, megszentelt formában vesznek
újra magukhoz. Nem ez az egyetlen üdvözítő út a böjtölésben. Izaiás próféta írja a
böjtről: törd meg a kenyeredet az éhezővel,
fogadd házadba a hajléktalan szegényt. Az
evangélium is erre figyelmeztet, hogy legyünk érzékenyek a szükséget szenvedők
iránt.
Vajhagyó vasárnap (03.02.) Nemcsak a
húst, de a vajas eledeleket is elhagyhatjuk
az étrendünkből, s csak növényi eredetű
ételekkel táplálkozunk a 40 napos böjt ideje alatt.
Az evangéliumnak záró mondata:
„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” Készüljünk együtt a szent nagyböjtre, irányítsuk
gondolatainkat az evangéliumok üzeneteire: Zakeussal együtt legyünk mi is Isten
után vágyakozóak, a vámossal együtt alázatosak, tékozló életünket fordítsuk meg,
legyünk szolidárisak a rászorulókkal, s ne
feledjük, ahová irányítjuk figyelmünket,
gondolatainkat, az fog teljesülni, mert ahol
a kincsed, ott a szíved is.
Szkiba Tibor, görög katolikus parochus

Csendesebb éjszakák

A város önkormányzata, a rendőrséggel,
az illetékes szakemberekkel rendszeresen,
közös éjszakai ellenőrzéseket tartott az elmúlt hónapokban a biztonságos szórakozás megteremtése érdekében. A tapasztalatokat nemrég egy összejövetelen osztották
meg egymással, mely szerint kevesebb fiatalt szolgáltak ki alkohollal és mérséklődött
a közterületi bűncselekmények száma. Sok
a pozitív visszajelzés és további igény mutatkozik térfigyelő kamerák kihelyezésére.
A trafikokban a korábbi 50 százalék helyett mára már „csak” 10 százalékban fordul elő, hogy kiszolgálják a fiatalkorúakat.
A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani
a játszótéri rongálások megelőzésére, illetve hétvégén a város egyes területeiről a
hulladék elszállításáról. Felvetődött, hogy
hasznosak lennének a napközbeni koordinált ellenőrzések is a szórakozóhelyeken.
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Búcsú az életműdíjas művésztől
Január 31-én hunyt el a kétszeres
Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló
művész, a Velencei Nemzetközi
Filmfesztivál életműdíjasa, JanA
O
csó Miklós. A gazdag életművel rendelkező filmesről talán
kevesen tudják, hogy 1970-ben
színházi rendezőként is debütált
a Huszonötödik Színház falain
belül a Fényes szelek című darabjával. 1988 óta volt címzetes egyetemi tanár a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, illetve 1990 és
1992 között a Harvardon tanított.
E havi rejtvényünkhöz a meghatározásokat a válaszok hosszúsága szerint csoportosítva, de azon
belül ömlesztve közöljük. A rejt- Múlt havi nyerteseink: a Garden Hotel vasárnapi, kétszemélyes svédaszvényábra helyes kitöltése esetén a talos ebédfelajánlását Szabó Istvánné nyerte. Egyórás talpmasszázst veszínnel jelölt mezőkbe kerülő be- het igénybe Sípos Anita reflexológusnál Molnár Anita. Mindkettőjüket
e-mailben értesítem, mely igazolás a nyeremény felhasználására. Várom
tűkből Jancsó Miklós 1969-ben
leveleiket, észrevételeiket március 6-ig. Szolnok-Panel 5000 Szolnok,
rendezett
nagyjátékfilmjének Karczag László út 2, (vagy a Portán elhelyezett Panel-dobozban). E-mail:
címét állíthatja össze.
panel-szolnok@freemail.hu
Meghatározások
Kétbetűsek: határozott névelő – feltéve - … ipso – Magyarország, röviden – törzsnél vékonyabb farész – fél
nyúl! – okozat fakad belőle – német rohamosztag rövidített neve – automatikus expozíció, röviden
Hárombetűsek: Álmos és Kond társa – hőemelkedés – amely személy – számtalan – Magyar Akkreditációs Bizottság, röviden – női szólam – arany, olaszul – az ENSZ munkaügyi szervezete – rendben, haver! –
most már értem!, de egy norvég popcsapat is – családfő – női becenév és porszívó márkája – éteri – töltéssel
rendelkező részecske – Eisenhower tábornok beceneve – község Baranya megyében – belső rutin!
Négybetűsek: a Nana írója – fanyar őszi gyümölcs – …advisor, utazási tapasztalatokat megosztók oldala
– háztartási és konyhai kisgép márka volt – talajforgató eszközzel ellátott – észak-európai szabadkereskedelmi egyesülés névbetűi
Ötbetűsek: ártalmas – Szonda …, magyar piackutató cég – számítógép billentyűje – ügyet elrendez …-kút, római látványosság – a kis hableány – forró főzet készül belőle - … Ekberg, svéd színésznő - város
Dél-Lengyelországban az Odera partján - a hordó feltöltésére szolgáló felső nyílás
Hatbetűsek: hiteles mérték – erős szándék nélküli, határozatlan – pipa - a svájci szövetségi állam közigazgatási egysége – idehaza – forma határvonala – lerobbant autót kötélen húzva szállít – naiv, de a „simlis”
partnere is egy amerikai sorozatban
Hétbetűsek: részesévé tesz – e huszonnégy órából való (két szó)
Nyolcbetűsek: innen-onnan valamihez hozzájutó - földalatti várbörtön
(A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Sziasztok!

Örülök, hogy a szánkózás és a tanulás mellett szakítottatok időt a rejtvény megfejtésére.
Nyertesek: Sánta Nóra, Török Dorina, Török Bianka, Rücker Evelin. Jutalmatokat
átvehetitek a könyvtárban! Nagyon érdekes könyvet ajánlok nektek. Aki szeretne
híres és rendkívüli emberekről több mindent megtudni az olvassa el a „100 rendkívüli ember világraszóló tette” című könyvet.
Gyertek el, és oldjátok meg a rejtvényt! A helyes választ húzzátok alá!
a. George Washington az Amerikai Egyesült Államok első elnökét hogyan nevezték?
- Az ország bölcsének - az ország papájának - az ország atyjának
b. A „menő királynék „ c fejezetben Mária Terézia melyik birodalom császárnéja volt?
- Római birodalom - Frank birodalom - Habsburg birodalom
c. Az „enni könnyen és gyorsan” c. fejezetben ki jött rá arra, hogy mikrohullámmal főzni is lehet?
- Peter Durand - Alfred Nobel - Percy Spencer
Jó rejtvényfejtést! Várom a megoldást, dobjátok a megfejtést a gyermekkönyvtárban található ládikámba! Üdv. Leó!
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Amadeus Rádió
műsora:

00:00–24:00 egész napos zenés
műsor
Minden hétköznap:
06:00–11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00–16:00 Amadeus Rádió zenés
műsora Juhász Bálinttal
16:00–22:00 Amadeus Rádió zenés
műsora Hajdú Csabával ,
A műsorfolyamban tematikus
témák az alábbiak szerint:
Hétfő
05:00-06:00 Világjáró ismétlés
15:00-18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Németh Ádámmal
22:00-23:00 Magyar lelátó sportmagazin majd non-stop zene
kedd 04:00-ig
Kedd
04:00-06:00 Erdőjárók ismétlés
15:00-18:00
„Tempomat” autós
percek Hajdú Csabával
22:00-23:00 Nekem 80 majd nonstop zene szerda 05:00-ig
Szerda
05:00-06:00 Magyar lelátó ismétlés
22:00-24:00 „Kapcsolódjunk”
Novák Péter kulturális magazinja a fővárosból majd nonstop zene csütörtök 04:00-ig
Csütörtök
04:00-06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
20:00-22:00 „Kultusz” - Kulturális
és művészeti magazin
22:00-23:00 „Együtt-ható” családbarát magazin majd non-stop
zene péntek 04:00-ig
Péntek
04:00-06:00 Kultusz ismétlés
22:00-23:00 „Világjáró” utazási magazin majd non-stop zene
szombat 05:00-ig
Szombat:
05:00-06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00-14:00 „Amadeus Weekend” élő zenés műsor
14:00-18:00 „Amadeus RETRO –
zenei műsor majd non-stop
zene vasárnap 05:00-ig
Vasárnap:
05:00-06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00-14:00 „Amadeus Weekend” –
élő zenés műsor
benne: 10:00-12:00 „Zamat” gasztronómiai magazin Kis Katával
14:00-18:00 „Habcsók” Kolonich
Éva műsora
22:00-24:00 „Erdőjárók” vadász –
környezetvédelmi magazin
majd non-stop zene hétfő
05:00-ig

„Amadeus Rádió A 80-as 90-es évek
legnagyobb slágerei”
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Mit kell tudni április 6-ról
Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2014. évi választását április
6-ra tűzte ki. Szavazni reggel 6
órától este 19 óráig lehet. A választás egyfordulós. A korábbi
386 képviselővel szemben 199
képviselő megválasztására kerül sor. 106 képviselőt egyéni
választókerületben, 93 képviselőt pedig listán választanak
meg.
A névjegyzékben szereplő
választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda küldi meg
az értesítőt, melyet legkésőbb
február 17-ig meg kell kapniuk.
Az értesítő tartalmazza, hogy a
választópolgár mikor és hova
mehet szavazni. Aki nem kapja
meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a helyi választási irodától
új értesítőt igényelhet.
Aki április 6-án Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik,
átjelentkezést
kérhet és a megadott településen szavazhat. A kérelmeket április 4-én 16 óráig lehet
benyújtani a helyi választási
irodához. A szavazás napján
külföldön tartózkodók a külképviseleti névjegyzékbe vételüket kérhetik március 29-én
16 óráig. Ebben az esetben az
ország nagykövetségén vagy
főkonzulátusán szavazhatnak.
A választópolgár március
21-én 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
akár az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő
hatállyal, ebben az esetben a
választópolgár nem pártlistára, hanem nemzetiségének
országos önkormányzata által
állított listára szavaz.
A parlament 2010. május
26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993.
évi LV. törvény módosítását,
amely 2011-től lehetővé tette
a határon túli magyarok kedvezményes honosítását. 2014.
január 16-áig 112 662 határon
túli magyar állampolgár, de
magyarországi lakhellyel nem
rendelkező személy jelezte

részvételét, hogy részt venne a
tavaszi választáson.
A választópolgár jogosult a
róla nyilvántartott adatok kiadásának korlátozására, megtilthatja adatainak kampánycélú kiadását.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentesen megközelíthető
szavazókörben szavazhasson,
a szavazás helyéről és idejéről
szóló értesítő Braille-írással
történő elkészítését is kérheti,
valamint
kezdeményezheti,
hogy a szavazás napján a szavazata önálló leadásának segítésére speciális sablont biztosítsanak számára.
A helyi választási irodák
fogadják a mozgóurna iránti
kérelmeket. Mozgóurnát az
igényelhet, aki mozgásában
korlátozott egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogva
tartása miatt. A kérelmeket
legkésőbb április 4-ig el kell
juttatni a választási irodákhoz,
vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Változtak a jelöltajánlás
szabályai, megszűnik a kopogtatócédulás rendszer. Jelöltet
ajánlani a választási iroda által
hitelesített ajánlóíveken lehet.
A jelöltajánlás február 17-től
március 3-ig tart. Az ajánlóívre a választópolgárnak rá
kell vezetnie a nevét, személyi azonosítóját, anyja nevét,
valamint saját kezű aláírását.
Idáig 750 ajánlószelvény összegyűjtésére volt szükség ahhoz,
hogy egyéni körzetben valaki
képviselőjelölt lehessen az országgyűlési választásokon, az
új rendszerben mindössze 500
aláírás lesz a képviselőjelöltté
válás feltétele. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az
ajánlás nem vonható vissza.
Nem gyűjthető aláírás az
ajánlást gyűjtő és az ajánló
munkahelyén munkaidőben,
tömegközlekedési eszközön,
állami és önkormányzati
szervek hivatali helyiségei-
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ben, a Magyar Honvédségnél,
felsőoktatási és köznevelési
intézményben, valamint az
egészségügyi szolgáltató helyiségében. A választási szabályok megsértésével gyűjtött
ajánlás érvénytelen.
Szolnokon a polgármesteri
hivatalban a választási információs szolgálat munkatársai

fogadják a választással kapcsolatos kérelmeket munkanapokon 8-16 óra között. A
választási információs szolgálat a Kossuth tér 9. szám alatt a
fszt. 18. sz. teremben működik,
telefonon az 56/503-805 számon, elektronikusan a visz@
ph.szolnok.hu címen érhető el.

Tavasszal újabb szakaszát szeretnék
átadni az árvízvédelmi beruházásnak

Az időjárásnak köszönhetően megkezdődhetett a mentett
oldalon a parti sétány alapozása, valamint térkő burkolatának kialakítása a Tiszavirág
híd és a vízirendészeti kapitányság között. A munkások

már a Tiszaparti Római Katolikus Iskola előtt dolgozhattak.
A mentetlen oldalon elkészült
a két, lelátóként funkcionáló
nagylépcsős szakasz, és befejezéséhez közeledik a rézsű
betonba ágyazott terméskővel
való burkolása. A közel 2,4
milliárd forintos, uniós forrású beruházás újabb részterületét szeretnék átadni tavas�szal, ez pedig a gyaloghíd és a
vízirendőrség közötti sétányszakasz – tájékoztatott Lovas
Attila vízügyi igazgató.

Tisza-tavi miniszteri megbízott
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2014. január
1-jétől megbízta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, Kovács Sándort, hogy a Tisza-tó Nemzeti
Program vidékfejlesztési feladatkörbe tartozó feladatokat,
mint miniszteri megbízott
koordinálja. Szolnoki sajtótájékoztatóján Kovács Sándor
elmondta, megtisztelő a megbízás, de nem újdonság számára ez a munka, hiszen mint
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a megyei közgyűlés elnöke eddig is foglalkozott a Tisza-tó és
környezetének fejlesztésével.
- Különlegesebb és fontosabb
a feladat, mert nagyobb a felelősség, hiszen a négy megye Jász-Nagykun-Szolnok, Heves,
Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén – önkormányzatainak és szakembereinek a
munkáját kell összefogni, akik
a Tisza-tóért tudnak és akarnak tenni – mondta Kovács
Sándor. (Foto: Pelsőczy Csaba)
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