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Megszépült és átalakult a Tisza-parti sétány

Óvjuk és védjük a közel 
2,4 milliárdos fejlesztés ér-
tékét, hogy a gyönyörű gesz-
tenyés soron sokáig meg-
maradjanak a növények, a 
támfal, az újonnan felállított 
kandeláberek. Adjanak hűs 
árnyat a szolnokiaknak és az 
idelátogatóknak, miközben 
kilátogatnak a Tiszához, át-
sétálnak a Tiszavirág-hídon 
vagy éppen a rózsakertet 

csodálják, ahol 250 féle rózsa 
pompázik nyaranta. 6054 
folyóméter hosszon megszé-
pült a Zagyvatorok, a sétány, 
illetve az iparterületi sza-
kaszon a volt papírgyártól a 
sasi-kanyarig a földművek 
megerősítését is elvégezték. 
A befejeződött beruházással 
nagyobb biztonságban él-
hetnek az emberek a megye-
székhelyen.

A fejlesztés során a szálloda, 
illetve az iskolák előtt lépcső-
ket alakítottak ki.  A támfalat 
40 centiméterrel magasabbra 
emelték, és a rézsűburkolat is 
vízzáró anyagokból készült. A 
sétány alatt szivárgó rendszer 
épült ki, amely összegyűjti és 
elvezeti a töltésen esetlegesen 
átszivárgó vizet árvizek idején.

A tervezők nem csak a biz-
tonságra fordítottak kiemelt 
figyelmet, hanem a látványos-
ságra is. A jövő számára szak-
emberek megmentettek egy 
régi támfalszakaszt, ugyanaz-
zal a vonalvezetéssel, magas-
sággal, ahogy szolgálta a várost 
1934-től 2014-ig. Eredeti való-
jában hagyták meg a sétányon 
a jövő számára a 8 méteres 
elemet a régi burkolattal, az 
árvízszintet mutató márvány-
táblákkal.  A támfal vízoldali 
részén elhelyeztek egy úgyne-
vezett dísz-vízmércét, amelyen 
feltüntették az elmúlt 150 év 
legmagasabb árvizeit.

Közel 5000 gyermek 500 csapata vett részt a rendezvényen, míg végül a legjobb 20 jutott be az országos 
döntőbe. A Piros iskola csapata a 2003-2004-es születésű srácokból állt, és képviselte megyénket a fonyódligeti 
országos döntőben. A négy közé jutásért a tavalyi legjobbakkal, Kozármisleny csapatától vereséget szenved-
tek, de az ötödik helyet sikerült megszerezniük Rehó János és Márki Gábor edzők irányításával. 

Ötödik hely az országos diákolimpián

2014. október 12-én  
5 évre választunk  

polgármestert
Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke 2014. októ-
ber 12-re tűzte ki az önkormány-
zati választások időpontját. A 
választási értesítőt a Nemzeti 
Választási iroda postázza, me-
lyet legkésőbb augusztus 25-ig 
minden választópolgárnak meg 
kell kapnia. A képviselő- és pol-
gármester-jelöltet szeptember 
8-ig lehet ajánlani – hasonlóan 
az országgyűlési választáshoz 
– ajánlóíven. Egy választópol-
gár aláírásával több jelöltet is 
támogathat, de egy jelöltet csak 
egyszer.

 Szolnokon 12 egyéni vá-
lasztókerületi és 5 listás man-
dátumot osztanak szét, míg a 
polgármestert közvetlenül vá-
lasztjuk. Ettől az évtől már nem 
négy, hanem öt évre választjuk 
a közgyűlés tagjait és a polgár-
mestert. 

Ugyancsak október 12-re 
tűzték ki a nemzetiségi választás 
időpontját, a választópolgárok 
szeptember 26-ig vetethetik fel 
magukat a nemzetiségi névjegy-
zékbe. 

 Az önkormányzati válasz-
tásokon szavazhat minden 
magyar és nem magyar állam-
polgár, aki legalább 18 éves és 
bejelentett lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye van Magyaror-
szágon. Az önkormányzati vá-
lasztás egyfordulós. A választás 
sikerének nincs érvényességi és 
eredményességi feltétele. A vá-
lasztópolgárok polgármestert, 
helyi képviselőket, megyei kép-
viselőket, illetve a Budapesten 
élők főpolgármestert is válasz-
tanak.

A tízezernél nagyobb lélek-
számú településeket választó-
kerületekre osztják, ahol egyéni 
képviselőjelöltekre lehet szavaz-
ni, és az a jelölt lesz a győztes, 
aki a legtöbb szavazatot kapja. A 
megyei közgyűlési választáson a 
megyében lakó választópolgá-
rok szavaznak, kivéve a megyei 
jogú városban élőket.
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Ősztől tovább mérséklődik a rezsidíj

Megújulnak az utak, a járdák és két teret is kap a városrész

- Az itt élő emberek ed-
dig is nagyon sokat tettek 
azért, hogy szép, otthonos 
legyen a lakótelep – mond-
ta a város vezetője. – A kö-
zel másfél milliárd forintos 
beruházással ezen erősít-
hetünk. Fontos feladatunk 
lesz, hogy időben egyez-
tessünk az érintettekkel, 
levélben, szórólapon, hir-
detőtáblákon igyekszünk 
tájékoztatni mindenkit a 
konkrét munkáról, arról, 
hogy mikor, hol jelent át-
meneti fennakadást a hét-
köznapokban a beruházás. 

A két említett intéz-
mény mellett megújul a 
hurokutak többsége, új 
burkolatot kapnak a járdák, 
s a parkolókat is felújítják. 
Két tér is épül, az egyik a 
Zöldház előtt, míg a másik 
a Széchenyi körúti isko-
la szomszédságában. Ám 
nem csupán az építkezés 
jelenti a változást.

 Nagyon fontosak az 
utak, járdák, terek és par-
kok, de az itt élők minden 
bizonnyal örömmel fogad-
ják, hogy térfigyelő kame-
rahálózatunkat itt a Szé-
chenyin bővítjük, s ezzel is 
erősítjük a közbiztonságot. 

Ez a lakótelepen meglévő 
rendőri körzeti megbízotti 
irodával egyetemben el-
várásaink szerint érezhető 
pozitív változást fog majd 
hozni.

- Az építkezések nem 
csupán a Széchenyi-város-
részben jellemzőek, Szolnok 
számos pontján útépítés, 
aszfaltozás okoz átmeneti-
leg forgalmi akadályt.

- Az útépítési progra-
munk valóban sok felújítást 
hoz, emellett még gőzerő-
vel zajlik a kerékpárút épí-
tése, az Agóra építése és az 
előtte lévő tér burkolása. 

Sokan örülnek a Csokonai 
út rekonstrukciójának, a 
Gerle út, a Kacsa út, a Deb-
receni út aszfaltozásának, a 
Móra úti rendelő és a Jósi-
ka úti bölcsőde felújításá-
nak, a Puskás Tivadar úti 
járdák kijavításának. De 
még sorolhatnám mind-
azt a számtalan fejlesztést, 
melyen most dolgoznak a 
munkatársaink.

- Az év egyik legnagyobb 
beruházása Szolnokon a 
belvárost védő gát megerő-
sítése volt. A különösen szép 
sétánnyal együttesen egy 
igazi ékszerdobozzal gazda-
godott a város.

- Sokan biztosan emlé-
keznek a Tisza ezredfor-
dulós hatalmas áradásaira. 
Ezt az egy gátszakaszt még 
nem magasítottuk meg, 
így ez egy nagyon fontos 
munka volt. Gyönyörű a 
sétány, a park, lelátóként is 
használható lépcsősorokat 
építettünk a Tisza Szálló-
nál és a Tiszaparti Gim-
náziumnál, kerékpárúttal 
bővítettük a sétányt. Való-
ban büszke lehet rá minden 
szolnoki.

- A sok szépség mellett 
talán az egyik legfontosabb 
fejlesztés is elkezdődhetett 
végre. Már dolgoznak a gé-
pek az autópálya szolnoki 
elkerülőjén.

- Aligha kell ecsetelnem, 
mennyire fontos Szolnok, 
de az egész megye gazdasá-
gának az M4-es autópálya. 
Már gőzerővel dolgoznak 
a szolnoki elkerülőn, ez 
az egyik legbonyolultabb 
szakasz, hiszen több híd, 
kisebb-nagyobb átkelő, va-
lamint csomópontok tar-
toznak hozzá. Ez gazdasági 
szempontból is kiemelt fej-
lesztés, hiszen az autópálya 
talán a legnagyobb ipar-
vonzó tényező.              (pe)

Hamarosan a munkagépek veszik át a főszerepet a Széchenyi-városrészben, a Zöldház és a Széchenyi Gimnázium felújí-
tását követően kezdődnek a terek, parkok építése, valamint az utcák, járdák aszfaltozása. A városrész történetében rendkí-
vül jelentős a beruházás, Szalay Ferenc polgármester elmondása szerint gyakorlatilag minden utcát érint.

Folytatódik a rezsicsök-
kentés: ősztől a távhőért, 
a villamos energiáért és 
a vízszolgáltatásért is ke-
vesebbet kell fizetni – ez 
utóbbi csökkentés mérté-
kéről nemsokára egyeztet a 
kormány. 

Szeptembertől 5,7 szá-
zalékkal kell kevesebbet 
fizetni a lakossági áramfo-
gyasztásért, a távhő pedig 
októbertől lesz 3,3 száza-
lékkal olcsóbb.  A lakossá-
gi gáz ára április elsejétől 
6,5 százalékkal csökkent, 
miután 2013-ban e három 
energiaforrás ára húsz, a 
hulladék elszállítása és a 
vízszolgáltatás tíz-tíz szá-

zalékkal lett olcsóbb.
Felmerült, hogy régi-

ónként egységesítenék a 
leszállított árakat, esetleg 
egy egész országra kiterje-
dő víz- és csatornadíj len-
ne. Az egyes szolgáltatók 
tarifái között most ugyan-
is többszörös eltérések ta-
pasztalhatók. A nemrég le-
zárult cégegyesülések révén 
ma már csak negyvennyolc 
szolgáltató működik, míg 
négy évvel ezelőtt négy-
százkilencven volt. Az ipa-
ri rezsicsökkentésről is az 
ősszel döntene a parlament 
a nyáron elkészülő hatásta-
nulmányok alapján. 

(Magyar Hírlap)

Az árvízvédelmi beruházás ünnepélyes átadásán, a Ti-
sza-parti sétányon. Kocsi Mihály, a Kötiviép’B ügyvezető-
je, Lovas Attila vízügyi igazgató, Kállai Mária kormány-
megbízott, Hoffmann Imre helyettes-államtitkár, Szalay 
Ferenc polgármester és Bene Ildikó országgyűlési képvise-
lő. (Foto: M. J.)
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Új képviselőjelölt a Széchenyin

- Gyimesbükkön született, más lett a 
környezet, az élet, a tempó. Mi volt az első 
szembetűnő változás?

- Gyimesbükk jóval kisebb település, 
onnan kerültem Budapestre, hatalmas 
változás volt. Otthon kántoriskolába jár-
tam, ahol naponta másfél óra volt csak a 
szabadidő, szigorú rendet és erkölcsöt kel-
lett betartani. Rájöttem gyorsan, hogy itt 
nem tudok mindenkinek köszönni az ut-
cán, de sajnos azóta látom, hogy sokszor a 
szomszédok sem köszönnek egymásnak. 
Sikerült átlendülni, de sok mindennel ne-
héz volt szembesülni. 

- A gyimesi értékekből mit tud átadni a 
gyermekeinek?

- Minden nyáron hazamegyünk és a 
hatéves fiamon már látom, hogy tetszik 
neki az, amikor megyünk fel a hegyre ka-
szálni, hogy ott vannak a tehenek, készül 
a sajt. Szeretném ezeket az értékeket, azt a 
nyugalmat, a természet szeretetét átadni, 
úgy gondolom, hogy ez utat mutat, ezek-
ből sok mindent meríthetnek majd. 

- Munkája, hivatása pedagógus és edző. 
Hogyan boldogul az itteni gyermekekkel?

- Azt látom, hogy itt mindent tiltanak, 
a gyerek csak azt hallja, hogy ezt nem 
szabad, azt ne tedd, nem érek rá. Ez nem 
helyes. Azt kell, hogy mondjam, nem is 
a gyerekekkel a nehéz, inkább többször 
a szülőkkel. Csak egy példát mondok. 
Erkölcstant tanítok és az egyik nap azt a 
feladatot adtam a gyerekeknek, hogy este 
kapcsolják ki a tévét, és kérjék, hogy be-
szélgessenek kivel mi történt aznap. 30 
gyerekből 8 mesélte el, hogy otthon vevők 
voltak erre.

- Indul az önkormányzati választáson, 
itt a lakótelepen.

- Azt szeretném, hogy amit kaptam, 
többszörösen visszaadjam. Amikor Szol-
nokra költöztünk sok mindennel szem-

besültem, de hála a Jóistennek sikerült 
mindig segítőkész emberekkel találkoz-
nom. Csak úgy, maguktól segítettek, mint 
ahogy ezt otthon láttam.

Tanárként is van felelősségünk, hiszen 
nem csak tanítunk, hanem nevelünk is. 
Bízom abban, hogy a diákjaimnak akkor 
is tudok majd segíteni, ha kikerülnek az 
iskolapadból, mint képviselő. Ez lehet a 
cél. Itt élek a városrészben, és első kézből 
szembesülök a gondokkal, örömökkel. 

Az utóbbi években szépült a város. Tu-
dom, hogy sokan mindennapi gondok-
kal küzdenek, de a szépséget, a változást 
kevesen veszik észre. Azt hiszem, hogy a 
városrész sokat fejlődött, és talán Szolnok 
más részén élők irigykednek is, hogy itt 
minden megtalálható. Bölcsőde, óvoda, 
iskolák, gimnázium, boltok. Kényelmesen 
élünk. Akik itt élnek, talán nem értékelik 
mindezt annyira.

- Mit szól a család a döntéshez?
Támogatnak, otthon pedig büszkék 

rám. De ez egy lehetőség, majd a választók-
tól függ, hogy elfogadnak-e, számítanak-e 
a segítségemre. Létrehoztam a közösségi 
oldalon egy Széchenyi-lakótelepi fórumot, 
szeretnék ott is kapcsolatot teremteni az 
emberekkel. A problémák mellett az örö-
mökről is jó lenne itt olvasni.

(K.A.)

A 3. számú választókerületben az októberi önkormányzati választásokon új név-
vel találkozhatunk. Szalay Ferenc polgármester, aki 1994 óta a városrész önkor-
mányzati képviselője, összeférhetetlenség miatt nem indulhat, így helyette Rehó 
Jánost indítja a FIDESZ-KDNP.

Rehó János 1985-ben született Gyimesbükkön. Gyulafehérvári tanulmá-
nyai után került 2003-ban Budapestre a Balassi Bálint Intézetbe, majd 2005-
ben felvételt nyert a Testnevelési Egyetemre, ahol megismerkedett feleségével. 
2010-től dolgozik a Széchenyi körúti Általános Iskolában, illetve a Szolnoki 
MÁV utánpótlás focistáival foglalkozik. Azt mondja, odahaza, ha valaki 25 
évesen nőtlen, az már öreglegény. János követte a hagyományt, időben nő-
sült, és három gyermekükkel, Bendegúzzal, Jankával és Bulcsúval itt élnek a 
lakótelepen. Felesége, aerobikedző, szintén a Piros iskolában dolgozik.

Felújítások, 
fejlesztések

Ütemterv szerint halad Szolnok 
és Szajol közötti vasútvonal re-
konstrukciója. Az alig több mint 6 
kilométeres szakaszon 160 kilomé-
ter/órás sebességgel közlekedhetnek 
majd a vonatok. A teljes átépítés 
nettó 20,7 milliárd forintba kerül, és 
2015 végéig valósul meg.

2 milliárd forintos beruházással, 
60 százalékkal növelte gyártókapa-
citását az Eagle Ottawa. A szolnoki 
üzem közel 6.000 négyzetméterrel 
bővült, a dolgozók száma pedig ha-
marosan meghaladja az ezret. 

Átadták a 60 millió forintból 
megújuló Szolnoki Képtár felújított 
első két termét a Damjanich János 
Múzeumban. 

31 millió forintos rekonstruk-
ció kezdődött a belvárosi piacon. A 
várhatóan szeptember 20-ig befeje-
ződő beruházás során megújul az 
élelmiszer áruház felőli homlokzat, 
kicserélik a tető borítását, lefestik a 
tartószerkezeteket, illetve kicseré-
lik, felújítják a nyílászárókat.

A digitális átállást követően foly-
tatódik a Tisza mozi korszerűsítése. 
Legkésőbb augusztus végétől a je-
lenleginél kényelmesebb székekkel 
és klimatizált termekkel várják a 
nézőket, a beruházás 30 millió fo-
rintba kerül.

Várhatóan 2016-ban megkezdőd-
het a szolnoki pályaudvar rekonst-
rukciója. A beruházás érinti majd 
az állomás épületét, a peronokat, az 
aluljárórendszert, de megépül egy 
új, 200 férőhelyes P+R parkoló is.

Közös pályázattal nyert mintegy 
1,5 milliárd forintot a Szolnoki és a 
Kecskeméti Főiskola. A két felsőok-
tatási intézményben korszerű labo-
rokat alakítanak ki, de jut pénz épü-
let felújítására is. A befejezés 2015 
májusában várható.

Augusztus végére tervezik az 
Agóra átadását. Az 1,8 milliárd fo-
rintból, 92 százalékos európai uni-
ós támogatással épülő intézmény 
az Aba-Novák Kulturális Központ 
része. A megújulás a közterületet is 
érinti. A város jelképe lehet a mellett 
épülő 20 méter magas audiovizuális 
torony.

 (MPA)
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Orosz György úti butiksor

Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

Hírek első kézből!

A szolnoki közgyűlés egyhangú igen szavazattal tá-
mogatta, hogy a vízgazdálkodásért, a vízvédelemért, a 
vízügyi szervek irányításáért felelős kormányzati szerve-
zet Szolnokon működhessen a jövőben. A vízügyi állam-
titkárság kérdése a kormány döntésén múlik.

Ismét Dr. Kállai Máriának szavazott bizalmat Orbán 
Viktor, így folytathatja kormánymegbízotti munkáját a 
megyei kormányhivatal vezetőjeként. A mostani kine-
vezésre azért volt szükség, mert a kormánymegbízottak 
megbízatása lejárt a kormányzati ciklus végével.

A FIDESZ a KDNP-vel szövetségben döntött az önkor-
mányzati választáson induló polgármesterekről, képvise-
lőkről, megyei közgyűlési listákról és a megyei közgyű-
lési elnökjelöltekről. Kovács Sándor a Tisza-tó miniszteri 
megbízottja, a megyei közgyűlés elnöke az őszi választá-
sok 19 fős megyei listájának vezetője, a közgyűlés elnök-
jelöltje. A megye 78 településéből 62 helyen indít a párt 
fideszes vagy párt által támogatott polgármesterjelöltet.

Sikeres a GYED Extra
A KSH adatai szerint az előző év azonos időszakához 

képest 37 százalékkal nőtt azoknak a nőknek a száma, 
akik visszatértek dolgozni, míg korábban anyasági el-
látásban részesültek. 2013 óta járulékmentesség, illetve 
járulékkedvezmények illetik meg a munkáltatókat, ha 
GYES-ről vagy GYED-ről visszatérő anyákat foglalkoz-
tatnak. 2014 januárjától pedig a GYED Extra keretében a 
szülők gyermekük egy éves kora után korlátlanul dolgoz-
hatnak az anyasági ellátásuk megtartása mellett.   (NM)

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség pályázatán nyert a 
város a Sportcentrummal közösen 135 millió forintot, 
melyből bővítik a csónakházat a Holt-Tiszai Vízi Sportte-
lepen.  A több mint 400 négyzetméteres téliesített szálló-
épületben kétágyas szobák lesznek, a 192 nm-es csónak-
tároló zárható lesz.  A profi sportolók mellett a tervező a 
gyermekekre és a mozgáskorlátozottakra is gondolt.

Támogatás a nyári szünetben
Több mint 900 gyermek kapott június 16-a és augusz-

tus 15-e között meleg ételt. A város a kapott állami tá-
mogatást saját forrással kiegészítette, így 18 millió forint 
jutott a nyári szociális gyermekétkeztetésre.

24. alkalommal várta a diákokat a nyári napközis tá-
bor. A szünetben hetente 140 gyermeknek biztosítottak 
programokat a Tiszaligeti Turisztikai és Szabadidő Köz-
pontban. A tábor az önkormányzat jóvoltából ingyenes 
volt, a szülőknek csupán az étkezésért kellett fizetni.

Két hónap alatt több mint 100 diáknak biztosított két 
hetes turnusokban nyári munkát a szolnoki önkormány-
zat. A programot az állam teljes egészében támogatta, a 
tanulók a minimálbér időarányos részét kapták.   (mpa)

Bekapcsolódik a kerékpárút a  
Tisza-parti sétányba

A több mint félmilliárd forint összköltségű „Két ke-
rékre Szolnok!” projekt keretében városszerte folynak a 
kerékpárút építési fejlesztések. Szintén zajlanak – bruttó 
300 millió forintból – az út- és járdafelújítási munkák a 
városban. A Halászcsárdától a sétányig megújul a járda 
és kialakítják a kerékpárutat, a sétányon pedig az alsó 
szakaszra felfestették a kerékpáros közlekedésre utaló 
jelzéseket. A kihelyezett táblák szerint a sétány egyes 
szakaszain elkülönül a kerékpárosok és a gyalogosok 
közlekedése, de vannak olyan részek, melyet közösen 
használhatnak.

A tiltó táblák ellenére nagyon sok kutyatulajdonos a 
parkban sétáltatja a kutyáját, ahol a gyepen kisgyerme-
kek játszanak. Nem csak a kutyapiszok jelent problémát, 
az állatok kikaparják a virágokat, dísznövényeket is. Ti-
los az angolparkba, a Rózsakertbe és a Verseghy parkba 
kutyát bevinni!

Megemlékezések
A Holokauszt 70. évfordulója alkalmából emléktáblát, 

a temetőben pedig emlékhelyet avattak Szolnokon, vala-
mint istentiszteletet tartottak a Nagy Zsinagógában.

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án, egy 
hónappal a szarajevói merénylet után üzent hadat Szerbi-
ának, amivel megkezdődött az első világháború. A véres 
küzdelem több mint 10 millió ember halálát okozta, és 
20 millióan sebesültek meg a csatatéren. A megszállás 
során az éhínség és a betegségek több millió civil életét 
követelték. A 100 évvel ezelőtt kezdődött I. világháború-
ra és az abban szolgálatot teljesítő katonákra emlékezik a 
Szolnoki Galériában megnyílt kiállítás.

HÍREK SOROKBAN
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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-doboz-
ba, 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! A korrepetálások, nyelvleckék, javítás,szerelés, masz-
százs tartalmú hirdetések tarifája: 1000 Ft

Név (vagy      jelige): ...........................................................................................................................................................................................
 
Cím,   telefon: ...............................................................................................................................................................................................
 
Szöveg: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

SZOLNOK NAPJA
2000-től emlékeznek több napon keresztül, a vá-

ros napján annak tiszteletére, hogy 1847. szeptember 
elsején átadták Magyarország második vasútvonalát 
Pest és Szolnok között, mely bekapcsolta a várost az 
ország vérkeringésébe. Augusztus 30. és szeptember 
1. között kulturális rendezvények, megemlékezések, 
koszorúzások lesznek a város több pontján. A hagyo-
mányos Civil Kavalkád és a Szapáry utcafesztivál is 
várja az érdeklődőket a belvárosban. Az Aba-Novák 
Kulturális Központban tartják Szolnok Napja díját-
adó ünnepségét.

- Amikor a lakótelepre költöztünk, 
még csak épült az óvoda, így a Jósika 
úton dolgoztam óvónőként. 37 év után 
jöttem el korengedményes nyugdíjba. 
Az utolsó éveket a gyermekvédelem-
ben töltöttem, ahol esélyegyenlőségi és 
drogprevenciós koordinátorként mű-
ködtem. 

- Átélte a lakótelep fejlődését, át-
alakulását. Milyen hiányosságokat lát, 
amelyeken változtatni kellene?

- Nem is hiányosságokat fogalmaz-
nék meg, hanem bizonyos területek 
erősítése és a programok folytatása a 
fontos, amelyek már elindultak. 

- Tudom és látom, hogy nem csak a 
lakótelepi rendezvényeken van ott, ha-
nem szoros a kapcsolat a nyugdíjasok-
kal, de a Történelmi Vitézi Rend Nem-
zetvédelmi tagozatának is tagja.

- Múltunk hagyományaink őrzését 
fontosnak tartom. Örömmel látom, 
hogy a számítógépek világában az 
óvodástól a nagyszülőig milyen nagy 
az érdeklődés az ilyen jellegű progra-
mok iránt. 

Pedagógusként, szülőként, pa-
nellakóként azt tapasztaltam, hogy 
a Széchenyi óriási fejlődésen ment 
keresztül, köszönhetően a közösség 
erejének, a civil szervezeteknek, a 
városvezetésnek. Tapasztaltam, hogy 
egy nyertes pályázattal mennyire ha-

tékonyan segítette a gyermekek és 
családjaik környezettudatos, egészsé-
ges életmódra nevelését. 

- Honnan ez a vonzalom a közélet és 
a politika iránt?

- Lillafüreden nőttem fel kis kö-
zösségben, ahol természetes volt az 
együttműködés, a nyitottság. Mivel 
arrafelé sok a turista, fontos volt a se-
gítőszándék, a vendégek kiszolgálása, 
a környezet, a természet szeretete. 

- Szolnokon is tapasztalta ezt a nyi-
tottságot?

Nem annyira nyitottak az itt élők, 
de erre volt jó a polgári kör, és az egye-
sület. A munka mellett volt ünneplés, 
örömködés is, az emberek egyre bát-
rabbak lettek, egyre többet tettek la-
kókörnyezetükért. Aki szeretett volna 
nyitni felénk, ott volt a lehetőség, ha 
nem is lépett be közénk, de közeledett, 
kérdezett, beszélgetett. Tapasztalom, 
hogy egyre többünk gondolkodásába 
állt be az érezhető változás. A jövő-
ben az egymás mellett élés helyett az 
együttélés irányába tervezünk lépése-
ket.

(ka)

Eddig is a lakótelepért, az itt élőkért dolgozott
Több mint harminc éve él a lakótelepen a 2. számú választókörzet FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje, dr. Kormosné Szom-

bati Márta. Nem idegen számára a közért való tenni akarás, és a politika sem, hiszen már 2006-ban a közgyűlés oktatási 
bizottságának külsős tagja volt, polgári kör vezetője, a Széchenyi-lakótelepért Egyesület tagja és aktívan részt vett tavasszal 
a 2014-es választási kampányban.

Az egyik lakótelepi főzőversenyen (balról a második)
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ÉPÜL AZ M4 AUTÓPÁLYA  
ÚJ TISZA-HÍDJA

Jó látás - 
jó közérzet

Vége a nyárnak, lassan visszatérünk 
munkahelyünkre, az iskolák padjaiba. So-
kan gondolhatjuk: vége a felhőtlen szabad-
ságnak, jó közérzetünknek. 

A jó közérzet elrontója azonban gyak-
ran kapcsolatban lehet látásunkkal, a szem 
ismert vagy rejtett fénytörési hibájával. 
A külvilágból érkező információk ~90 
százaléka a szemünkön keresztül érke-
zik. Ha a látással kapcsolatos információk 
megszerzése nehézkes, pontatlan, akkor 
sokkal több energiába, erőfeszítésbe kerül 
vagy éppen lehetetlen a mindennapi elvá-
rásoknak eleget tenni. A nem megfelelő 
látásélesség tehát kedvezőtlen hatással van 
a munkateljesítményre, tanulásra, közérze-
tünkre, a közlekedés biztonságára, sport-
teljesítményre.

Gyermekkorban a tanulási nehézség, 
a pontatlanság, vagy éppen az, hogy nem 
látja az iskolában a táblát, intő jel lehet a 
szülőknek. Ilyen esetben mindenképpen 
célszerű gyermekszemész szakorvos diag-
nózisát kérni.

Felnőtteknél gyakran észrevétlen a látás-
hiba. A fáradékonyság, kimerültség érzése, 
koncentrálási problémák, fejfájás, fényérzé-
kenység, szemszárazság mind következmé-
nyei lehetnek a nem megfelelő látásfunk-
ciónak. Ha a fenti tünetek indokolatlanul 
jelentkeznek, ellenőriztessük szemünket. 
A szakember által (optometrista, szemész 
orvos) végzett vizsgálat kiemelkedő jelen-
tőségű, hiszen nem csak a látásunk állapo-
táról, hanem egyes szisztémás betegségek, 
mint cukorbetegség, magas vérnyomás 
jeleiről, szembetegségek előfordulásáról is 
tájékoztatást adhat.

Sokan tisztában is vannak azzal, hogy 
látáskorrekcióra lenne szükségük, azonban 
ebből hiúsági kérdést csinálnak. Legalább 
ekkora hiba a készen vásárolt szemüveg 
használata. Egészsége ellen vét az előre 
gyártott szemüveg viselője, hiszen ezek 
hosszabb távon idegrendszeri károsodást 
okozhatnak. Az optometrista és a látsze-
rész személyre szabott optikai szolgáltatást 
kínál, a segítségükkel jól megválasztott 
szemüveg vagy kontaktlencse megteremti 
az optimális látás, a jó közérzet, a minőség 
és esztétika harmonikus kapcsolatát. 

Taupert Szilvia
dipl. optometrista, kontaktológus

Széchenyi Optika Szolnok, 
Széchenyi krt. 127.

A 29 kilométeres autópálya három 
részben épül: az első az Abony és a Ti-
sza közötti 13,4 km-es, a második a 
Tisza-hidat magába foglaló 2,3 km-es, 
a harmadik pedig a Fegyvernekig tar-
tó mintegy 13,2 km-es szakasz, melyek 
Besenyszög, Szolnok, Tiszapüspöki és 
Törökszentmiklós településeket érintik. 
Az autópálya építése 2016. év végén fe-
jeződik be.

Folynak a munkálatok a 32. sz. főúti 
csomópont déli ágainak kialakításá-
nál. A 2x2 sávos és leállósávos úton 13 
műtárgy, autópálya-pihenő, valamint 2 
csomópont és 9 különszintű keresztezés 
lesz. 9 km a Zagyva-Tisza folyók közé 
esik, itt a kivitelezőnek ár- és NATURA 
2000-es területen kell dolgoznia. Ahhoz, 
hogy autópályához alkalmas teherbíró 
képességű altalajt lehessen előállítani, 
több mint 2,2 millió m3 földmunkára 
van szükség. 

A Tisza-hidat is magába foglaló má-
sodik szakasz 1 db 416 m hosszú ártéri 
hidat, egy 756 m hosszú új Tisza-hidat és 

egy kisebb pályahidat tartalmaz. A ta-
lajviszonyok speciálisak, mert a nyom-
vonal a Tisza árterületén halad. 

Törökszentmiklós nyugati csomó-
pontját is építik, a szükséges földmun-
kák és közműkiváltások vannak folya-
matban a harmadik szakaszon, ahol 2 
db csomópont, 11 műtárgy, 20 km föld-
út, 5 km országos közút, 6 km zajárnyé-
koló fal épül. 

Összesen 14,6 km hosszan a keresz-
tező villamoshálózat-vezetékek, több 
mint 2 km hosszan pedig gáz- és kőolaj-
vezetékek kiváltását kell megoldani. A 
teljes szakaszon három nagyobb hidat, 
egy 168 méter hosszút a Zagyván, egy 
416 méter hosszú ártérit és egy 750 mé-
terest a Tiszán, valamint több felül- és 
aluljárót is kell építeni. Kilenc ökológiai 
átjárót, 63 kilométernyi vadvédő kerí-
tést és 8 km hosszan zajárnyékoló falat 
kell építeni, valamint több száz madár-
fészket, odút, denevértornyokat, vala-
mint 18 ezer fát és 320 ezer cserjét kell 
telepíteni. (NIF Zrt.)

Augusztus 29-én (pénteken), 17 órakor a Piros iskola előtt 
„Miénk ez a városrész” című pályázattal kapcsolatosan tájékoz-
tatót tart Szalay Ferenc polgármester.  Jelen lesznek a városrész 
FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjei. A beszélgetésre szeretettel 
várnak minden érdeklődőt.

SZÉCHENYI
OPTIKAAz akció visszavonásig

érvényes.

BELEFÉR A KERETBE!

•

•

-60% szemüvegkeretekből • -40% szemüveglencsékből
20-40% Diákkedvezmény kontaktlencsére is

ingyenes szemvizsgálat,
szürkehályog és makuladegeneráció szűrés

60%
20%

40%
30%

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Széchenyi Optika Szolnok, Széchenyi krt. 127. Tel:56/402-744
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Amadeus Rádió műsora:

Iskolai sziporka

00:00–24:00 egész napos zenés  
műsor

Minden hétköznap:
06:00–11:00 Reggeli Juice Kis Ka-

tával
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:

„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  

legnagyobb slágerei”

Hétfő
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
15:00 - 18:00 „GÓÓL” Sportpercek 

Németh Ádámmal
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sport-

magazin Marti Zoltánnal, majd 
non-stop zene kedd  06:00-ig

Kedd
15:00 - 18:00  „Tempomat” autós 

percek Hajdú Csabával
22:00 – 23:00   Nekem 80 majd non-

stop zene szerda  05:00-ig
Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk”  No-

vák Péter kulturális magazinja a 
fővárosból majd non-stop 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” család-

barát magazin majd non-stop 
zene péntek 04:00-ig

Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro 

Show” ismétlés majd non-stop 
zene szombat 05:00-ig

Szombat:  
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00 - 18:00 „Amadeus Weekend” - 

élő zenés műsor. Benne:
14:00 - 18:00 „A Boros Mega Voga” 

– Boros Lajos és Voga Procesz-
szor  műsora majd non-stop zene 
vasárnap 05:00-ig

Vasárnap:
05:00 – 06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – 

élő zenés műsor 
benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gaszt-

ronómiai magazin Kis Katával
15:00 - 16:00 „Világjáró” utazási 

magazinműsor
16:00 – 18:00 „Luxfunk – Retro 

Show” Klamancsek Krisztiánnal
18.00 – 22:00 „Amadeus” – zenei 

műsor majd non-stop zene hétfő 
05:00-ig

Hamarosan ismét szélesre tárják az oktatási intézmények kapuikat és megkezdődik a 
2014/15. tanév. A benépesülő tantermekben gyakran hangzanak el diáksziporkák, amelyekből 
kínálunk most némi ízelítőt. - Gyerekek - kérdezi a tanár az irodalomórán -, meg tudná mon-
dani valaki, hogy miként hívják azt az írásművet, amelyet csak kigondol a szerző, vagyis az 
nem a valóságon alapul?

Pistike jelentkezik: - … (válaszát lásd az ábrában).

Helyezze el a felsorolásban 
szereplő szavakat, betűcso-
portokat az ábrában! „Köny-
nyítésül” számos betűt előre 
beírtunk. Óvatosan fejtsen, 
mert az előre megadott betűk 
közül 27 a fekete négyzetek 
helyét jelöli. Ha jól dolgozott, 
ezeket a betűket folyamato-
san balról jobbra, fentről le-
felé összeolvasva a fenti poén 
befejező részét kapja megfej-
tésül.

Újra nyárbúcsúztató. 2014. szeptember 26-27-28-án ismét 
háromnapos rendezvénnyel várja a „Széchenyi-lakótelepért” 

Egyesület a város, a városrész lakóit. 

Kétbetűsek: AZ, DE, EP, ÉT, MA, OB, PÉ, RA
Hárombetűsek: ÁDI, ÁSZ, BEL, EPE, FIA, LES, MAI, NEM, NŐS, OLE, PAP, PÉK, RÁM, 

RÁZ
Négybetűsek: AARE, AASE, APEH, ÁMEN, LESZ, MURA, PRÉS, RÁTA, REDŐ, RÉPA, 

TEAK, TIKO
Ötbetűsek: AGÁVÉ, ARASA, ENESE, IRDAL, LIGUR, LOVAG, NADAL, NESZE, PROFI, 

RODIN
Hétbetűsek: LEKÁREN, NYARALÓ
Tizenegy betűsek: ÉLELMIANYAG, HANGELEMZÉS, OREGON ÁLLAM, RAKÉTAMOTOR

(A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Sziasztok! Végre szép az idő! 
Lassan vége a vakációnak, egy kicsit már biztos várjátok a sulit! Jó lesz megint találkozni a többiek-

kel. Nagyon örülök, hogy nyáron sokan jöttetek olvasnivalóért a könyvtárba. A vakáció fennmaradó 
idejére szeretnék nektek még két könyvet ajánlani. Egy szórakoztató, szerelmes történetet az első, pon-
tosan olyan, amilyenek a mai lányok!

Kerstin Gier: A fiúk olyanok, mint a rágógumi. Sissi tizenhárom éves, meglehetősen szemtelen, 
rettenetesen gyenge matekból – és őrülten szerelmes!

A másik könyvet fiúknak ajánlom. Nógrádi Gergely: A csodakosaras! Egy csodálatos mesevilágba 
repít e lebilincselően izgalmas kisregény, amelyben főszerepet kap a bűbáj, a becsület és a barátság. No 
meg egy nagyszerű sportág: a kosárlabdázás!

Szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Népmese Napját.
A havi rejtvényem a népmesékhez kötődik.
1.  Írj három mesekezdést, és mesebefejezést!
2. Melyek a leggyakoribb meseszámok?
3. Írj három népmesegyűjtőt!

A megfejtéseket várom a könyvtárban lévő ládikámba! 

Üdvözöl mindenkit Leó!

N    É    O    A 

 Á  G      Y  E  

  O  E    E  N   

P   E   V   G   S 

 Y    S  Z    E  

R  O  I  Ű  N  S  A 

 Z    A  D    Ó  

M   B   D   E   E 

  V  Y    L  A   

 E  L      L  É  
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- Mit jelent a gyülekezet-
nek, a városnak, és érzelmi-
leg Önnek a kinevezés?

- Az esperest nem a püs-
pök jelöli ki, hanem alulról 
választják. Azt gondolom, 
hogy a szavazatok többsége 
rám jutott, ez ideirányítja a 
figyelmet.  Ad egy maga-
biztosságot, egy rangot a 
gyülekezetnek. Jól esett a 
bizalom.

 - Mennyiben más mun-
kát kell a jövőben elvégez-
nie?

Az esperes az egyház-
megye gyülekezeteit, az 
ehhez tartozó intézménye-
ket felügyeli, de számom-
ra nagyon fontos feladat, 
hogy a lelkészek lelkipász-
tora, lelki gondozója le-
gyek, de természetesen ad-
minisztratív, jogi dolgokat 
is jelent. Sok lekötöttségem 
lesz.

- Öröm és büszkeség a 
városnak is, hogy éppen 
egy szolnoki lelkészre esett 
a választás. Lehetett erre 
számítani?

Megüresedett a hely, 
választást írtak ki. Ez a 
gyülekezetnek, a városnak 
szóló bizalom is egyben. 
Szolnok, a Dél-Pest megyei 
Egyházmegyéhez tartozik, 
Gyömrőtől, Dunaharasz-
tin át, Szolnokig, nagy 
szórványvidékkel.

- Bonyolult az életünk, a 
lelkünk. Jelenti ez azt, hogy 
egyre többen csatlakoznak, 
keresnek kiutat, támaszt az 
egyháznál?

Úgy látom igen. Van-
nak, akik azt hiszik, hogy 
a mai világban az emberek 
nem foglalkoznak hittel. 
Ha az ember nem találja 
meg Istent, talál egy isten-
pótlékot. Mi egy találkozá-
si közeget teremtünk.

Egészséges emberi kap-
csolatokra, egészséges csa-
ládokra van szükség, ez 
igaz a hitbeli családunkra 
is. Éhesek az emberek ma 
az odafigyelésre, a szere-
tetre.

- Ért a fiatalok nyelvén, 
hiszen Ön is fiatal. Ha kell, 
gitárt ragad és énekelnek.

Nem igazán vagyok fia-
tal, hiszen ez a tizenharma-
dik évem, az első szolgálati 
helyem. Nálunk minden 
korosztály megtalálható, 
és az istentiszteleten nem 
szokatlan a gyermekzsivaj.

- A teológia elvégzése 
után került Szolnokra. Mit 
tudott a városról?

Négy lehetőség közül 
választhattam, Szolnok 
volt a legtávolabbi a fővá-
rostól, illetve szülőfalum-
tól, Nagytarcsától, ahol 

nagyapám lelkész volt. 
Annyit tudtam, hogy ak-
koriban sem a város, sem 
a gyülekezet nem volt iga-
zán jó hírű. Gondoltam, 
így senki nem fog irigyel-
ni. Megdöbbenve láttam, 
hogy a szolnokiak jó része, 
nem szerette saját városát. 
Több fiatal kérdezte tőlem, 
hogy büntetésből helyez-
tek-e ide. 

Úgy látom, megválto-
zott a helyzet, jó jeleket 
látok és szeretném hinni, 
hogy ehhez én is hozzájá-
rultam. Szépül a város, és 
úgy kell gondolni rá, mint 
az otthonunkra, sőt a gyer-
mekeink, unokáink jöven-
dő otthonára.

- Sok a szétszakadt csa-
lád, a hátrányos helyzetű 
gyermek. Mi a baj a mai 
korral?

Az embereknek szük-
ségük van igazi kapcsola-
tokra, de ma kevés az idő, 

a lehetőség a beszélgetésre. 
Mit látunk? Leülnek az ét-
teremben, és amíg várják 
az ételt, előveszik a mobil-
telefont. Ez pótcselekvés. 
Elszoktunk attól, hogyan 
kell felvállalni egymást, 
hogyan kell beszélni az 
érzéseinkről őszintén, de 
nem bántóan. Nem tragé-
dia, ha csend van, de élvez-
zük egymás társaságát.

A legtöbben nem javít-
ják meg a kapcsolatukat, 
hanem nagyon könnyen 
odébbállnak. Nem azért 
baj, mert cserbenhagynak 
valamit vagy valakit, ha-
nem megvonják maguktól 
is a lehetőséget arra, hogy 
jobban kibontakozzanak, 
kinyíljanak. 

Ma későbbre tolódik, 
hogy a fiatalok elkötelező-
dő döntéseket hozzanak. 
Ma erre ismét meg kell ta-
nítani őket, ez is feladat.

(Kővári Anna)

Úgy gondoljunk a városunkra, mint az otthonunkra
Győri Péter Benjámint, evangélikus lelkészt, 2014 júliusában ünnepi istentisztelet keretében iktatták be, majd a me-

gyeházán, világi eseményen, a közgyűlésen méltatták esperesi kinevezését. Tizenharmadik évét tölti Szolnokon, felesége 
tanár, két gyermekük van. Augusztus elején beszélgettünk, éppen zenei táborra készült.

Augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünne-
pünk. Az új kenyér napján ismét megsütötték a Művésztelepen a Kár-
pát-medence kenyerét, a nemzeti összetartozást is jelképező 200 kg-os 
„cipót”.  Az alapanyagokat Révkomáromból, Parajdról, Beregszászról és 
Zentáról hozták.


