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Orbán Viktor szolnoki látogatása

- 2010 után a magyar 
kormánynak az a feladat 
jutott, hogy felerősítse a 
legyengített Magyarorszá-
got. Az ország lábra állí-
tásához elsősorban arra 
volt szükség, hogy növelni 
tudják Magyarország el-
lenálló képességét - vont 
párhuzamot a miniszter-
elnök a Béres család mun-
kássága és a mindenkori 
magyar kormányok mun-
kája között. 2010-ben a 
helyzet úgy festett, hogy 
élt itt 10 millió ember, 
ebből dolgozott 3 millió 
600 ezer és adót fizetett  
1 millió 800 ezer, ez az ösz-
szeomlás biztos receptje - 
mondta. Hozzátette: az út 
elején tartunk, akkor lehet 
végleg megszilárdultnak 
mondani a magyar gazda-
ságot, ha legalább ötmillió-
nyian dolgoznak.

Kiemelte: az áremelke-
déseket megfékezték, a re-
zsiköltségeket letörték, és 
egyre több, sok százezer 
családot mentenek ki a hi-
telcsapdából. Kitért arra, 
hogy az Európai Unióval a 
közelmúltban aláírt megál-
lapodás új korszakot nyit a 

gazdaság történetében, le-
hetővé teszi a legújabb kor 
legnagyobb gazdaságfej-
lesztési programját: a forrá-
sok 60 százalékát a magyar 
gazdaságba fektetik be. 

Szalay Ferenc, Szolnok 
polgármestere megköszön-
te a Béres Zrt. vezetőinek 
Szolnokba fektetett bizal-
mát, s utalt arra is, hogy a 
gyógyszergyár Szolnokon 
több, mint egyszerű mun-
káltató, hiszen támogató-
ként számos rendezvény és 
kezdeményezés mellé áll a 
városban. A cég kapacitá-
sának bővítése pedig újabb 

munkahelyeket jelent. Or-
bán Viktor szolnoki láto-
gatásán több témában is 
tárgyalt a városvezetőkkel. 
Így a Béres Gyógyszer-
gyárral újabb termelőüzem 
építésének lehetőségeiről 
esett szó, a magyar állam 
300 hektárnyi földterületet 
ad át a szolnoki ipari park 
bővítéséhez, valamint költ-
ségvetési forrásból megold-
ják, hogy a választási ciklus 
végéig a megyeszékhely 
autópályán vagy 2x2 sávos 
autóúton a fővárosból elér-
hető legyen. 

(Fotó: MJA)

A 25. éves jubileumát ünneplő Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki üzemében saját 
forrásból történő, több mint félmilliárdos beruházással, egy 930 nm-es gyártórészleget 
adott át Orbán Viktor miniszterelnök. A Béres termékek iránt növekvő hazai és export 
kereslet kielégítése érdekében szükség volt a termelési kapacitások bővítésére. A minisz-
terelnök ünnepi beszédéből idézünk.

Elfogadta a parlament az elszámolási törvényt
A bankoknak el kell számolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrés semmissége és az egyoldalú 

szerződésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseiket. A július elején elfogadott első devizahi-
teles törvény után ez a második jogszabály, amelyet az Országgyűlés a Kúriának a pénzügyi in-
tézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatban 
elfogad. Az elszámolási törvény túlnyomó része november elsején lép hatályba. (A részleteket a 
www.panel-szolnok.hu oldalon olvashatják.)

Legyenek érvényesek az 
okmányaink!

Magyarországon 2014. ok-
tóber 12-én, vasárnap lesz az 
önkormányzati választás. 5 
évre választunk polgármes-
tert, helyi képviselőket. Sza-
vazni személyesen lehet 6-tól 
19 óráig. A szavazás feltétele, 
hogy személyazonosságun-
kat igazoljuk a lakcímiga-
zolvánnyal és a személyazo-
nosító igazolvánnyal vagy 
útlevéllel, vezetői engedély-
lyel. Igazolhatjuk lakcímet 
vagy személyi azonosítót 
tartalmazó személyazonosító 
igazolvánnyal. Érvényes ok-
mányok bemutatása nélkül 
a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség. Az önkor-
mányzati választásokon sza-
vazhat minden magyar és 
nem magyar állampolgár, aki 
legalább 18 éves, és bejelentett 
lakóhelye vagy tartózkodási 
helye van Magyarországon. 
Az önkormányzati választás 
egyfordulós. 

A megyeszékhelyen 5 
polgármesterjelölt közül le-
het választani, a 12 egyéni 
választókerületben 64 jelölt 
méretteti meg magát, és tar-
tanak három – lengyel, roma 
és ukrán – nemzetiségi vá-
lasztást is.

Ha a választópolgár az 
egészségi állapota miatt nem 
tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmét a helyi választási 
irodához nyújthatja be ok-
tóber 10-én 16 óráig. A sza-
vazás napján 15 óráig a sza-
vazatszámláló bizottságtól 
kérhetnek mozgóurnát. 

A választással kapcsolatos 
tudnivalók: www.valasztas.
hu honlapon.
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A jövőben is együtt garantálható a fejlődés

- Úgy gondolom, Szolnok 
városának egyszerre van 
szüksége nyugalomra és di-
namikus fejlődésre – mondta 
lapunknak Szalay Ferenc pol-
gármester. – Az elmúlt nyolc 
esztendőben a szolnokiakkal 
közösen bebizonyítottuk, 
hogy talpra tudunk állni, ké-
pesek vagyunk munkahelyek 
ezreit a városba hozni, lesz 
erőnk építeni a várost. Most 
az a kérdés, hogy eredménye-
inkre alapozva tudunk-e to-
vábblépni. Meggyőződésem, 
hogy ezt a munkát legjobban 
a Fidesz-KDNP által támoga-
tott program tudja garantál-
ni.

 Láthattuk az elmúlt évek-
ben, mit is csinál valójában 
az ellenzék. Támad minden, 
a lakosságot segítő döntést, 
s rejtélyes módon vagy a 
szolgáltatók, nagyvállalatok, 
vagy a bankok oldalára áll. 
Ha a Fidesz a lakosság tá-
mogatásával nem lett volna 
elég erős, akkor nincs rezsi-
csökkentés, nem számoltatja 
el senki a bankokat a jelzá-
loghitelek miatt. S ez csak 
két példa! Szolnokon csak mi 
tudjuk azt garantálni, hogy 
megvédjük az eddigi intéz-

kedéseket, pozitívumokat, s 
ehhez magunk mögött tud-
hatjuk a kormány támogatá-
sát is.

- Az elmúlt napokban a 
nemzeti ügyek kormányával 
meglévő kiváló kapcsolatának 
két jelentős hozadéka is volt, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
a Béres szolnoki gyógyszer-
gyárának avatásán jelentett 
be fontos döntéseket.

- A miniszterelnökkel 
folytatott megbeszéléseink 
eredményeként 300 hektárt 
ad a kormány az ipari par-
kunk bővítésére. Erre azért 
volt szükségünk, mert a 
citromsavgyár érkezésével  
megtelt az ipari övezetünk. 
Márpedig egyre több az ér-
deklődő, s nekünk szüksé-
günk van az új munkahe-
lyekre.

- A másik fontos bejelentés 
a Szolnokot Budapesttel ösz-
szekötő négysávos út megépí-
tése volt. 

- A Szolnokot elkerülő 
M4-es autópálya szakaszá-
nak építése már elkezdődött, 
Orbán Viktor miniszterel-
nökkel pedig abban egyez-
tünk meg, hogy Budapestet 
Szolnokkal 2018-ig négysá-

vos út köti össze. Ez rendkí-
vül fontos a városnak, hiszen 
olyan szinten felértékelődik 
gazdasági szempontból, ami-
lyenhez foghatót csak a vasút 
építésekor tapasztalhatott ez 
a város.

Az pedig, hogy a Széche-
nyi-városrész közelében, 
Zagyvarékas felől lesz az 
egyik lejáró az autópályáról  
nagy lehetőség ennek a vá-
rosrésznek, amit ki is fogunk 
használni. Addig is befejez-
zük a közelmúltban elindult 
nagyszabású beruházásun-
kat, a hurokutak építését, a 
járdák felújítását, terek, par-
kok építését.

A biztonság összetett fo-
galom – vallja Szalay Ferenc, 
ennek minden szemszögéből 
nézve elfogadhatóvá, élhető-
vé kell tenni Szolnokot.

- A megélhetés, a közleke-
dés biztonsága mellett termé-
szetesen azt szeretnénk, ha 
minden szolnoki ember úgy 
érezné: ez a város igazi ottho-
na, ahol nem kell félnie. Sokat 
dolgoztunk a rendőrökkel, 
polgárőrökkel karöltve a javí-
táson, s már komoly eredmé-
nyeket is értünk el, de akad 
még teendőnk. Ahol tudtuk, 
megerősítettük a rendőri je-
lenlétet, körzeti megbízotti 
irodát létesítettünk. A jövő-
ben folytatjuk a rendőrségre 
bekötött térfigyelő kamerák 
telepítését, sőt, valameny-
nyi Szolnokra bejövő útra 
telepítjük a városőrző néven 
ismertté vált rendszert, mely 
kiszűri a lopott autókat is. 

A választások tétje az ed-
digi munka folytatása, amit 
csak egy Fideszes többségű 
közgyűlés tud biztosítani – 
tette hozzá Szalay Ferenc. 
– Ebben az esetben garantál-
ható a munkahelyteremtés, a 
város építése, a Széchenyi-la-
kótelep fejlődése. 

(pe)

A munkahelyteremtés, valamint a biztonság áll a Fidesz-KDNP és Szalay Ferenc 
programjának középpontjában. Szolnok polgármestere a Széchenyi-városrészről 
szólva elmondta: folytatják a megkezdett felújításokat, jelentős változásokon megy 
át a városrész.

Új automata számítógépes 
laboratóriummal gyarapodott 
a Hetényi Géza Megyei Kór-
ház. Nemcsak a diagnoszti-
zálás válik gyorsabbá, hanem 
újabb vizsgálatokra is lehető-
ség lesz. 

Átadták a felújított ter-
meket a Tisza Moziban. Ké-
nyelmes széksorokkal és 
klimatizált helyiségekkel vár-
ják a nézőket, a beruházás 30 
millió forintba került.

Átadták a Szolnoki MÁV 
Utánpótlás FC új öltözőépü-
letét a Tiszaligetben. A beru-
házás 70%-át a cégek társasági 
nyereségadója biztosította.

Két év után ismét megáll-
nak egyes vonatok a Piroskai 
úti megállóban. Mindez nagy 
segítséget jelent az Ipari Park-
ban dolgozóknak és a tanyavi-
lágban élőknek. 

Tovább erősödik a me-
gyeszékhely és a Szolnoki 
Főiskola kapcsolata. A vá-
ros és az intézmény vezetése 
együttműködési megállapo-
dást írt alá, melynek révén 
közös pályázatokon vesznek 
részt, kulturális eseményeket 
és konferenciákat szerveznek, 
illetve növelik a munkaerő-
képzés hatékonyságát.

Szolnokon tartott fórumot 
az Autisták Országos Szövet-
sége. A becslések szerint 100 
ezer autista él hazánkban, a 
szövetség fontosnak tartja egy 
országos érdekvédelmi háló-
zat létrehozását. 

„Partnerek vagyunk” cím-
mel Roma Nemzetiségi Fóru-
mot tartottak a megyeházán, 
ahol a közigazgatás működé-
séről, a roma járási referensek 
szerepéről, illetve a nemzeti-
ségi törvény változásairól is 
tartottak előadást.          (mpa)

Az Erzsébet-program me-
gyénkben az elmúlt három év 
alatt  több mint 22 ezer ember-
nek biztosított üdülési és tábo-
rozási lehetőséget, Szolnokról 
több mint 3 ezren kaptak szo-
ciális üdülési lehetőséget, közel 
600 nagycsaládos, és mintegy 
ezer nyugdíjas. Szolnokról 
ezer gyermek pihent Erzsébet-
táborban.

SOROKBAN
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A városé lett a Véső úti sportpálya

A sport mellett kiemelt az angol nyelv

A Véső úti sportpályán elbontják il-
letve felújítják az épületeket, a futópá-
lyát nyolcsávosra bővítik, kialakítanak 
egy sportszállót. A beruházás érinti a 
strandot is, a tervek szerint az 50 méte-
res medence megmarad, a lelátót és az 
öltözőt elbontják. Megépül egy új tan-
medence, és lesz egy gyermekmedence. 
A fejlesztéssel a 2016-os esztendő elejére 
elkészülnek. Hegmanné Nemes Sára, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium va-
gyonpolitikáért felelős államtitkára a 
következőket mondta lapunknak:

A MÁV-pálya több évtizedes ígérete 
volt a városvezetésnek és a kormánynak 
is. Az új vagyongazdálkodási koncepció 
szerint, minden olyan ingatlant, ami 
az önkormányzatnál megfelelően hasz-
nosul, megkapja a település, és ez nem 
csak az állami ingatlanokra, hanem az 
állami tulajdonú cégek ingatlanjaira is 
érvényes. A terület a MÁV tulajdonában 
volt, ezért tartott sokáig ez a folyamat - 
mondta az államtitkár, majd folytatta: 
Először vissza kellett venni állami va-
gyonba és utána kaphatta meg a város a 
kormánydöntés alapján ingyen. Az in-
gyenesség mellett elsődlegesen 478 mil-
lió Ft-ot szavazott meg a kormány a fel-

újításokra. Ami 
fontos, hogy a 
fejlesztésekkel a 
térség rehabilitá-
ciója is elindul. 

Az államtit-
kár hozzátette, 
hogy az elmúlt 
négy évben több 
mint másfél mil-
liárd forint ér-
tékben kapott 
ingyenes állami 
vagyont Szolnok. 
Elmondta, hogy a miniszterelnök ígére-
te az, amennyit a város hozzá tud adni 
egy fejlesztéshez, annyival a kormány is 
támogatja az elképzeléseket.

Az államtitkár megemlítette még a 
most épülő M4-es jelentőségét, mely-
nek Abony és Fegyvernek közötti kivi-
telezése tart. A miniszterelnöktől is el-
hangzott egy fontos hír, mely Szolnokot 
érinti: ebben a kormányzati ciklusban 
Budapest és a Tisza-parti város között a 
négyes út fennmaradó szakaszának 2x2 
sávos  autóúttá való átépítése is megtör-
ténik - erősítette meg az államtitkár a 
város szempontjából fontos hírt.       (ka)

Szeptembertől ismét magasabbak let-
tek a pedagógus fizetések, kormányren-
delet írja elő az illetményalap mértéké-
nek emelkedését. A béremelés ezzel nem 
ér véget, 2015 és 2016 szeptemberében is 
további pedagógus béremelés van elő-
irányozva.  

Szügyi De-
zső, a Széchenyi 
körúti Általános 
Iskola igazgatója 
ezt megerősíti, 
az októberi fize-
tés valóban több 
lesz. Az új tan-
évről elmondta, 
hogy minden 
gyermek fizikai 

képességfelmérés alapján került be a 
Piros iskolába. De nem csak a sport je-
lentős, hanem az angol területen is pró-
bálnak előbbre lépni az iskolában. Az 
első, illetve a második osztályosoknak 
heti kétszer, a felsősöknek pedig hetente 
négyszer van angol órájuk. Ehhez négy 
angoltanára és egy olyan pedagógusa 
van az iskolának, aki kísérleti jelleggel 
a technika órát is angolul tartja a má-
sodik osztályban. A magasabb szakmai 
munkához, két új angol nyelvi termet 

alakítottak még ki a régi kettő mellé, új 
bútorral, laptoppal.

A Piros iskola előtt hamarosan elkez-
dődnek a munkálatok, a pálya két végé-
ben pihenőpark lesz, szabadtéri edzőpá-
lyával és a pálya két végében labdafogót 
alakítanak ki. 

Új feladatként az igazgató kiemelte, 
mint ahogy azt a  köznevelési törvény 
megfogalmazta, 2015 januárjától  meg-
újul a szaktanácsadói rendszer. Erre 
folyamatosan történik az emberek kivá-
lasztása és kiképzése. 

- Bekerültem a kiképzett tanfelügye-
lők közé. Pályázat útján választották ki 
a jelentkezőket, majd egy 60 órás tan-
folyamot kellett elvégezni - mondta az 
igazgató. A kormányhivatal fogja kije-
lölni, hogy pedagógusok ellenőrzésében 
vagy éppen a minősítésüknél kell részt 
venni. Három kollégám a következő 
turnusba került és szintén siker, hogy 
Szávai Istvánt felkérték, az alapfokú 
művészeti oktatásban legyen szakta-
nácsadó. Megváltozik a pedagógusok 
minősítési rendszerének eljárása, a mi 
iskolánkban 8 pedagógus érint, minő-
sítésükre 2015-ben kell sort keríteni. Ha 
a minősítési eljárás sikeres, az magasabb 
jövedelemmel jár.                 (K. A.)

Megtartották a ciklus 
utolsó közgyűlését

Történelminek nevezte az elmúlt 4 
évet Szolnok fejlődése szempontjából a 
megyeszékhely polgármestere. Szalay 
Ferenc a ciklus utolsó közgyűlésén meg-
köszönte a képviselő-testület, a polgár-
mesteri hivatal valamennyi munkatár-
sának, a gazdasági és civil szervezetek, 
az intézmények munkáját.

A város első embere szerint az 1970-
es évek közepén fejlődött annyit a 
megyeszékhely, mint a 2010 óta eltelt 
időszakban. Az eredményeket sorolva  
kitért arra, hogy a saját adósságkezelési 
programnak, illetve az állami adósság-
konszolidációnak köszönhetően mára 
stabillá vált a költségvetés és kiegyen-
súlyozottá a működés. A megkezdett 
útnak mesze nincs vége, sikerült sokat 
előrelépni: jelentősen erősödött a gazda-
ság, megteremtődött egy új struktúra és 
több ezer új munkahely jött létre – tette 
hozzá. Szalay Ferenc úgy látja, az érdek-
érvényesítés területén is eredményeket 
ért el a város, hiszen a 2007-2013-as 
uniós költségvetési időszakban a lakos-
ság arányát tekintve több pénzt érke-
zett Szolnokra, mint Debrecenbe, vagy 
Nyíregyházára. Erősödött hitélet és az 
átszervezések ellenére is sikerült meg-
tartani az oktatási, a kulturális és a civil 
értékeket, így sikerült a következő testü-
let számára követhető példával szolgálni 
– zárta gondolatait a polgármester.

A város valóban fejlődött, épült és 
szépült – ismerte el az MSZP frakció-
vezetője. Csák László szerint azokra a 
kérdésekre is választ kell találni, hogy 
miért szűnik meg annyi kisvállalkozás, 
meglesz-e még a bicikli, ha lelakatolják, 
lehet-e olcsóbb a megélhetés? Reményét 
fejezte ki, hogy legalább ilyen ütemben 
növekszik majd az új munkahelyek szá-
ma, az új testületnek pedig azt javasolta, 
hogy a várost építse tovább,  de törődjön 
többet a szolnokiakkal.

A képviselők egyhangú igen szava-
zattal fogadták el az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiát és a Városfejlesztési 
Koncepciót, amely Szolnok közép- és 
hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tar-
talmazza. 

Az Alföldön elsőként Szolnokon lé-
tesülhet elektromos autó töltőállomás, 
ehhez is hozzájárulását adta a testület. A 
Sólyom utcába tervezett létesítmény né-
hány héten belül már üzemelhet és két 
évig térítésmentesen lehet ’tankolni’.

 (MPA)



4. oldal              2014. október                            Szolnok-Panel

Orosz György úti butiksorMár megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

APRÓHIRDETÉSEK

INGATLAN
Nagykörűben, a Jókai úton 2 szobás, fürdő-
szobás családi ház eladó. Tel.: 30/328-8149.
2 szobás, nagy étkezős lakásom elcserél-
ném kisebbre a lakótelepen. Tel.: 20/449-
6174.

VEGYES
Nagyképernyős, színes televízió eladó, 
10.000 Ft. Tel.: 70/529-3762.
Gyermekágy (nem rácsos) kókuszmatraccal 
eladó, 14.000 Ft. Tel.: 30/239-1075.
Eladó, akár tévészerelőnek is, működő szí-
nes Panasonic és Thomson televízió. Tel.: 
30/829-1481.

Nem tud gyermekéért menni iskolába, óvo-
dába, bölcsődébe? Beteg lett és nem tud 
otthon maradni gyermekével?  Mesélünk, 
játszunk, tanulunk. Hívjon: 30/574-5761.
Televízió (58-as) eladó 5.000 Ft. Tel.: 20/366-
6892.
Másodállásban szociális gondozói képe-
sítéssel munkát vállalok. (házi gondozás, 
bevásárlás, stb.) Tel.: 56/737-569.

GRÁNIT-MÁRVÁNY- 
MŰKŐ SÍREMLÉKEK 

Kaselák Tibor kőfaragó, sírköves.  
Telefon: +36/30-536-7266

A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért  
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!

Hírek első kézből!

Csökkenő távhőköltségek

Komfortos kisváros

Ütemterv szerint halad  
az M4 autópálya építése

Szolnokon az energiata-
karékossági beruházásoknak 
(panelprogram, keretprog-
ram) és az energiatakarékos 
fogyasztói szemlélet elterje-
désének köszönhetően az el-
múlt másfél évtizedben nagy-
ságrendileg csökkent a 
távhőfogyasztás. A Széchenyi-
városrész 5052 lakásából 4408-
ban valósult meg a fogyasztói 
tulajdonú fűtési rendszerek 
korszerűsítése és 640 lakás-
ban az utólagos hőszigetelés. 
A hőfogyasztási adatokból ki-
tűnik, hogy önmagában a fű-
téskorszerűsítés révén átlago-
san 20-30%, a panelprogram 
megvalósításával együtt pedig 
40-60% mértékű hődíj megta-
karítást értek el a fogyasztók. 
A 90-es évekhez viszonyítva a 
fűtési hőfelhasználás 39%-kal, 
a használati melegvíz-fogyasz-
tás pedig 57%-kal csökkent. 

A városi távhőrendszereket 
üzemeltető Alfa-Nova Kft. 
adatai szerint a fűtés korsze-
rűsítési munkák részeként 
beépített fűtési költségosztók 
alkalmazása a hőfogyasztással 
arányos elszámolás mellett 
az egyéni érdekeltség megte-
remtése révén  a hőfogyasztás 
10-15% mértékű  csökkenését 
eredményezte. Ezen okok mi-
att a város önkormányzata a 

fejlesztések támogatása mellett 
2013. évtől a fogyasztóktól át-
vállalta a fűtési költségosztó 
rendszerek üzemeltetésével 
kapcsolatos költségeket. A la-
kásonkénti 2600 Ft összegű 
költségátvállalás a Széchenyi-
városrész 4325 lakását érinti. 

A hőfogyasztás csökkenté-
sét célzó beruházások mellett 
a lakásfenntartással kapcso-
latos terhek jelentős mértékű 
enyhítését eredményezték a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
kormányzati intézkedések. A 
2013. és 2014. években végre-
hajtott díjcsökkentések ered-
ményeként egy átlagos 54 m2 
alapterületű lakás esetében 
2014. októbertől  évente 39.500 
Ft-tal kell kevesebbet fizetni a 
távhőszolgáltatás után.  

Az utóbbi évek gazda-
sági változásai egyértel-
műen igazolták a szolnoki 
távhőrendszerek   fejlesztési 
koncepciójának helyességét és 
a jövő tekintetében még hang-
súlyosabbá teszik a fogyasztói 
távhőszolgáltatási költségek 
csökkentését célzó fejlesztések 
megvalósítását.

Évtizedek óta panelban élnek a lakótelepen, itt nőttek fel 
gyermekei, itt élik mindennapjaikat. Érzékenyen figyelik a vál-
tozásokat, melyek többségét pozitívan fogadtak. Kényelmes, 
komfortos kisváros a Széchenyi - mondta Czeczei György, 
majd hozzáteszi: A rezsicsökkentéssel több marad a pénztár-
cában, nem is kevés a megtakarítás, hiszen havi szinten 6-8 
ezer forinttal kevesebbet kell fizetni. Kerékpározós család, így 
üdvözölni tudják a városban a kerékpárút-fejlesztéseket, de 
akkor lenne teljes az öröm, ha az ipari parkig lehetne tekerni, 
hiszen a családfő ott dolgozik. Azt mondja, balesetveszélyes 
arra a kerékpárosnak. 

Komfortosabb és szebb lesz a lakótelep, ha a két pihenőpark 
elkészül, szükség van rá - mondja, de szükség lenne a gyere-
keknek több kosárlabdapályára. Egy-egy palánknak is örülné-
nek, ha a tízemeletesek között megépülne, ide még az apukák 
is szívesen beszállnak egy-egy dobóverseny erejéig.

Megtelt az ipari park, sokan járnak ide dolgozni a Széche-
nyi-lakótelepről is. A műszakban dolgozók nevében is kéri, 
szeretnék, ha vasárnap is közlekedne közvetlen autóbuszjárat 
a Széchenyi-városrész és az ipari park között.

Ütemterv szerint halad az 
M4-es autópálya Abony és 
Fegyvernek közötti építése. A 
Szolnokot északról megkerü-
lő sztrádával a szolnokiak régi 
vágya teljesül – hangzott el a 
sajtótájékoztatóval egybekö-
tött munkaterület bejáráson. 
Loppert Dániel, a beruházó 
Nemzeti Infrasruktúra Fej-
lesztő Zrt. kommunikációs 
vezetője szerint a talaj állapota 
okozott kisebb problémát, de 
erre számított is a kivitelező. 
Szalay Ferenc polgármester 
pedig azt hangsúlyozta, hogy 

Szolnok bekerül az országos 
autópálya vérkeringésbe, ami 
a közlekedési jelentőségén túl 
igen komoly gazdaságfejlesz-
tési lehetőségeket is rejt magá-
ban. A 29 kilométeres szakasz 
nettó 110 milliárd forintból 
2016 őszére épül meg. Elhang-
zott az is, hogy a 405-ös út 
négysávosítása a tervek sze-
rint 2017-ben elindulhat, és a 
4-esen is kétszer két sávon le-
het majd közlekedni a főváros 
irányába. (Részletek a www.
szolnok-panel.hu oldalon)

(MPA)

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
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Ismét megnyílt a Fornetti látványpékség, 
a Hild Viktor úti pontház alatt, 

a Széchenyin az Autósbolt mellett!

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-17 óráig
Előrendelést felveszünk!

Zöldség-gyümölcs kereskedés
Igényes környezetben naprakész friss áruval 

várjuk kedves vásárlóinkat!
Kínálatunk: 

- napi friss zöldség-gyümölcs - termelői mézek
- hagyományos módon készült tészták - tanyasi tojás
- házi-vödrös savanyúságok  - házi fűszerpaprika

Cím: 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 1.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óra között, 

szombaton 7-12 óra
Erzsébet-utalvány elfogadóhely

Deák László igazgató 
örömmel tájékoztatott a 
munkálatok befejezésé-
ről. A Széchenyi-városrészt 
érintő uniós 1,5 milliárd fo-
rintos város-rehabilitációs 
beruházás keretében közel 
300 millió forintos fejlesztés 
történt a gimnáziumban. 
Külső felújításként a szige-
telést és a nyílászárók cseré-
jét végezték el, de elkészült a 
mozgáskorlátozottak segíté-
sére egy lift.

- Nem csak kívül szépült 
meg az iskolánk, belül is 
komfortosabb lett - mond-
ta Deák László. Az önkor-
mányzat és a Széchenyi 
István Alapítvánnyal össze-
fogva két folyosórész új bur-

kolatot kapott, és 480 tanu-
lónak saját szekrénye lett. A 
festéssel pedig valóban egy 
szép, szinte új iskolánk lett, 
és a kivitelező a holdudvart, 
azaz a belső udvart is rend-
be tette.

A gimnázium tavaly az 
országos rangsorban a har-
madik helyen állt, ami min-
den idők legjobb eredménye 
volt. A sport továbbra is si-
keres az iskolában. 

- Azt látom, hogy ered-
ményesebb és tudatosabb 
tevékenységet folytatnak a 
tanulóink, és sikerül a tanu-
lást is a sport mellett sike-
resen végezniük. Továbbra 
is kiemelt a kosárlabda, a 

labdarúgás, a vizes sportok, 
és az atlétika is. A gyere-
kek rugalmasan járnak az 
edzésre, ezeket össze kellett 
hangolnunk a tanórákkal. 
Ilyenkor olyan tantárgyak 
szerepelnek az órarendjük-
ben, melyeket tudnak pótol-
ni, illetve nem akadályozza 
őket a továbbtanulásban. 

A fociedzések a műfüves 
pályán, a kosár pedig a 
csarnokban van. Amit még 
szívesen látnánk itt a vá-
rosrészben, akár itt mellet-
tünk, egy uszoda, és akkor 
itt helyben lehetne edzeni a 
pólósainknak is - tette hoz-
zá az igazgató.

(ka)

Kívül-belül megújult a lakótelep gimnáziuma
Szolnokon 5295 általános és 6340 középiskolás diákkal elkezdődött a tanév. A Széchenyi István Gimnázium-

ban már csak a gyerekzsivaj hallatszik, a felújítási munkákkal járó zaj, kopogás, fúrás befejeződött.

Széchenyi lakóváros 
rehabilitációja funkcióbővítéssel
ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001

ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY, SZOLNOK
SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÓTÁBOR 
2014. szeptember 29. és október 3. között a Széchenyi 

István Gimnázium biológia tagozatos tanulóinak egy cso-
portja ötnapos táborban vesz részt, melynek célja a Szé-
chenyi lakótelep természeti környezetének megismerése, a 
környezetvédelem fontosságának bemutatása és a termé-
szettudományos kutatási módszerek megismerése. A tábor 
helyszíne a NEFAG Zrt. erdei művelődési háza, a Széche-
nyi parkerdő és környéke, valamint az iskola természettudo-
mányi laboratóriuma. 
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Kedvelt a játszótér a Hilden Kék helyett barna szemmel
A nyugati országokhoz viszonyítva 

Magyarországon lényegesen keveseb-
ben viselnek kontaktlencsét, pedig 
számos előnye van a szemüvegvise-
léssel szemben. Míg a szemüveg a ke-
ret látótér kitakaró-  és a lencse torzí-
tó hatása miatt korlátozza  a látóteret, 
a kontaktlencse minden irányba éles 
képet biztosít, a perifériás látás is tö-
kéletes. Szabad mozgást tesz lehető-
vé és nem párásodik, ezért sporthoz 
kiemelten ajánlható. A legtöbb kon-
taktlencse anyaga UV szűrős, védi a 
szemet a káros sugárzások ellen. 

Divatos napszemüvegekkel visel-
hető, nem annyira egyhangú, mint 
a szemüveg. Léteznek, a szem színét 
megváltoztató kontaktlencsék is, me-
lyek nem a szem színét változtatják 
meg, hanem festett lencsék. Kipróbál-
hatjuk tehát, hogy hogyan mutatunk 
kék helyett pl. barna szemmel. Létez-
nek, un.”buli„ lencsék is, ezek külön-
böző ábrákat (macskaszem, dollárjel) 
tartalmazó festett kontaktlencsék. 
Szórakozáshoz is kényelmesebb vise-
let, nem kell vigyázni a szemüvegre. 

A rövidlátók kontaktlencsében éle-
sebb látást élvezhetnek, valamint a 
színeket is élénkebbnek látják, mint 
szemüvegben. Ma már az idősebb 
korosztály igényeinek megfelelő kon-
taktlencsék is elérhetők, azaz ha tá-
volra és közelre eltérő erősségű len-
csét kell viseljünk, abban az esetben is 
létezik kontaktlencsés megoldás. Az 
un. multifokális kontaktlencse, mely 
minden távolságba éles képet biztosít, 
megadja a szabad mozgás és a széli 
torzításmentes látómező szabadságát. 

A kontaktlencse viselést alapos 
kontaktológiai vizsgálat előzi meg. A 
megfelelően, szakember által illesztett 
kontaktlencse a viselési szabályok be-
tartása és a rendszeres kontroll vizs-
gálatok mellett teljesen veszélytelen. 
Érdekesség, hogy nagy számban foly-
nak kontaktlencsékkel kapcsolatos 
kutatások, melyek egyik eredménye 
az inzulinszint mérő kontaktlencse. 
A zseniális találmány a világ legki-
sebb vércukorszint-mérője, mely egy 
vezeték nélküli jeladóval együtt kon-
taktlencsébe van beépítve, másodper-
cenként méri a könny inzulinszintjét, 
az adatok okostelefonon nyomon kö-
vethetők. Ez a jövő.
 Taupert Szilvia
 dipl. optometrista, kontaktológus

Széchenyi Optika Szolnok, 
Széchenyi krt. 127.

Leginkább délután hangos a gye-
rekektől a játszótér. Ratkainé Kovács  
Bernadett amikor csak teheti leviszi a 
hatéves Brigittát. Azt mondja az anyu-
ka, talán a Hild Viktor úti játszótér a 
legkedveltebb, mert a városrész többi 
utcájából is sokan járnak ide. A hűs 
fák alatt jót játszanak a gyerekek, így 
sikerül a gondolatokat is megosztani a 
szülőknek egymás között.

 Hétköznap csak ketten a lányával, 
de a hétvégék a családdal közösek, hi-
szen párja Ausztriában dolgozik, és 
csak a szabadnapjait tölti itthon. 

Bernadették 1985 óta élnek a lakó-
telepen, azt mondja, meg sem fordult 
a fejében, hogy elmenjen. Testvére be-
járta a világot, most az ország másik 
részében él, de ahogy fogalmaz a fiatal 
anyuka:  Engem valami ideköt, telje-
sen elégedett vagyok a városrésszel. 
Itt jártam iskolába, a régi játszóterek 
még élnek az emlékezetemben, és a 
lányom is ide fog járni iskolába, igaz, 
még nem döntöttük el, melyikbe. Az 
is igaz, hogy most nincs munkám, de 
nem vagyok elkeseredve, egy vállalko-
zás beindításán töröm a fejem. 

Az 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:
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

Mindhárman a városrész lakói
Egy interjúban 

már mesélt éle-
téről a több mint 
harminc éve a la-
kótelepen élő dr. 
Kormosné Szom-
bati Márta. A 2. 
számú választó-
körzet FIDESZ-
KDNP képvise-
lőjelöltje most 
röviden mondja 
el megvalósítani 

szándékozó legfontosabb terveit.
- A közlekedés- és a környezet biztonságá-

nak továbbfejlesztése, a körzeti megbízottak 
számának növelésével, térfigyelő kamerák 
felszerelésével. Polgárőrség megerősítése a 
kertes házak környezetében is. A környezet 
óvása, az illegális szemétlerakás megszünte-
tése. Fontos a Thököly út térségének fejleszté-
se, de nagyobb figyelmet kell hogy kapjanak a 
Varjú, Vadász, Zöldfa, Sárkány, Nyúl, Barát-
ság és a Bartók Béla utcák. 

A lakótelep központjában lévő piac kör-
nyezetének komfortosabbá és fedetté tétele is 
feladat, de a panelprogram folytatása is elsők 
között szerepel. Továbbra is fontos a humán 
fejlesztési programok támogatása, a közössé-
gi programok folytatása a Zöldházban, illetve 
a Tücsök úti Közösségi Házban. Életvezetési 
családi gyermeknevelési ingyenes tanácsadás 
klubtagoknak, egészségvédő és szűrőprogra-
mok szervezése a jövőben is feladat.

- Fontos a folyamatos információnyújtás, a 
tájékoztatás. 

Szolnok az ott-
honunk - mondja 
ezt a Gyimesbük-
kön született Rehó 
János, aki már 
családjával együtt 
a Tisza-parti vá-
rost vallja ottho-
nának. A 3. számú 
vá la sz tóker ü le t 
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képviselőjelöltje a következőket vallja:
- A magyar ember tiszteli,szereti és védel-

mezi az otthonát, családját. Én is így teszem, 
hiszen amióta itt lakom a Széchenyi-város-
részben számtalan dolgot tapasztaltam. Hi-
szem, hogy az elkezdett fejlesztések által csa-

ládbarát városrésszé alakul át lakótelepünk. A 
kisgyermekesek és idősebb lakók szempont-
jából kiemelten fontos a biztonságos közleke-
dés, melyet a járdák helyreállításával, megfe-
lelő sebességkorlátozással valósítjuk meg. A 
választókerületben már megújult a Szivár-
vány óvoda és annak tornaszobája, a Széche-
nyi gimnázium épülete, továbbiakban pedig 
terek, parkok, utak, parkolók és hurokutak 
újulnak meg. 

Térfigyelő kamerák vigyázzák hamaro-
san mindannyiunk nyugalmát. Mivel a Szé-
chenyi a családok otthona, mindent meg kell 
tennünk, hogy gyermekeink  megtalálják a 
kulturált szórakozási lehetőséget. Kiemelten 
fontosnak tartom a játszóterek folyamatos 
karbantartását, sportpályák felújítását, lét-
rehozását, továbbá fontos lépés lesz a  Piros 
iskola és a bölcsőde felújítása.  A Széchenyi-
városrész egy kisvárosnyi lakóközösség, fi-
gyeljünk és vigyázzunk egymásra.

Tasnádi Zoltán, 
ismét az I. számú 
vá lasztókerü let-
ben méretteti meg 
magát a FIDESZ-
KDNP színeiben.  
Nyolc éve önkor-
mányzati képvi-
selő és a jövőben 
folytatni szeretné 
a munkát, a vá-
rosrészért szeretne 

tenni és  azt továbbfejleszteni. Tervei az elkö-
vetkező öt évre, 2014-től 2019-ig szólnak. A 
legfontosabb feladatokat sorolta fel röviden, 
amelyek a következők: 
- A Kaán Károly úti lakónegyedben belvízel-

vezető rendszer rehabilitációja
- A tíz és a négyemeletes háztömbök körüli 

szervizutak felújítása
- A  Széchenyi Körúti Általános Iskola felújí-

tása, energia racionalizálása
-  Övárok rehabilitációja
- Városőrző kamerarendszer kiépítése
-  Kerékpárutak összekötése a gimnázium és 

a parkerdő, illetve a Zagyvapart között
- Tanösvény bővítése
- Parkolók kialakítása, új zöldterületek meg-

nyitásával, a Malom és az Orosz György 
utcákban

- Térfigyelő-kamera kihelyezése az Orosz 
György úti butiksoron

Információs táblákat helyeztek ki több helyen a lakótelepen a beruházásokról. 
614 millió forintból szépülnek meg az utak a járdák. 480 parkoló megújul, 166 épül.  

A városrész rehabilitációja másfél milliárd forintból valósul meg.
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Dósa Mátyás a Szigligeti Színház művésze nyolcadik éve van 
Szolnokon. Egy rendezvényen találkoztunk, és kérdeztem a  
Tisza-parti életről.

- Amikor eljöttem Bu-
dapestről a nyugalmat és a 
békességet kerestem, amire 
szükségem volt a Barátok 
közt sorozata után. Nem 
tudtam mi vár rám, egye-
dül Balázs Pétert, a színház 
igazgatóját ismertem. Ak-
kor újították fel a Kossuth 
teret, minden feltúrva, 

gondoltam is magamban, 
hová kerültem. Ahogyan 
teltek az évek egyre jobban 
fejlődött, élhetőbbé vált a 
város, kialakult egy olyan 
környezet, ahol az ember 
jól érzi magát. Lenne lehe-
tőségem elmenni, de jó itt. 
Érzem, hogy befogadott a 
közönség és a társulat is. 
Nem megyek el azért sem, 
mert itt minden évben új 
darabban játszom, kipró-
bálhatom magam. A fő-
városban évekig játszanak 
egy darabot a színészek. 
És nem megyek el azért 
sem, mert Balázs Péter szí-
nészként igazgatónk, tud-
ja, mi a jó egy színésznek 
és kollégaként is kezeli a 
társulati tagokat, nem csak 
mint igazgató.  Amíg lehet, 
maradok - erősítette meg a 
fiatal színész. (ka)

A Széchenyi-város-
részben 16. alkalommal 
tartották meg a Széche-
nyi nyárbúcsúztatót. A 
„Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület  háromnapos 
rendezvényére sokan kilá-
togattak, sikeresek voltak 
a hagyományőrző és szó-
rakoztató műsorok, amely 
a  Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola szüreti 
felvonulásával kezdődött. 
Mazsorett csoportok, fú-
vószenekar, a Tisza tánc-
együttes, népdalkórus szó-
rakoztatta a közönséget, a 
gyermekek pedig a Piros 
iskola előtt felállított játé-
kokat élvezhették. Az esti 
koncertekre több százan 
jöttek el.                 (Fotó: MJA)

A Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitká-
ra a helyi önkormányzatok 
napja alkalmából minisz-
teri díjat adott át Szalay 
Ferencnek, Szolnok polgár-
mesterének a városért vég-
zett kimagasló tevékenysé-
géért. 

- Ahhoz, hogy a magya-
rok az országot a hazájuk-
nak érezzék, a településü-
ket a sajátjuknak tekintsék, 
olyan helyi közösségekre 
van szükség, amelyhez 
hosszú távon kötődhetnek, 
és ezt kell szolgálniuk az 
önkormányzatoknak is - 
mondta Pogácsás Tibor ál-
lamtitkára  az ünnepségen.

Úgy látja, 2010-re tart-
hatatlanná vált a települé-
sek helyzete, lehetetlenné 

vált a további fejlődésük, 
ezért az állam átvállalta 
az adósságukat, és azt vár-
ja az önkormányzatoktól, 
hogy felelős gazdálkodás 
mellett olyan fejlesztési 
stratégiát hajtsanak végre, 
amely lehetővé teszi, hogy 
a lakosaikat megtartsák, 
beinduljon a helyi gazda-
ság, és fellendülés legyen a 
településeken. 

(MTI)

Amíg lehet, maradok Szolnokon Búcsú a nyártól

Miniszteri díj 
Szolnok polgármesterének


