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Felnőtteket vár a street workout pálya

Egyre többen kedvelik a street workout (saját testsúllyal történő) edzést. 
2013-ban a diákközgyűlésen merült fel a fiatalok részéről a pályák építésének 
gondolata. Az első street workout pályát a Tiszaligetben adták át, majd Szan-
daszőlős is kapott egy kültéri tornaeszközt. November elején pedig Szkiba 
Tibor görög katolikus parókus áldotta meg a Hild Viktor és a Lovas István 
utcák között a harmadik pályát. A játszóterek mellett átadott felnőtteknek 
épült pálya közös programlehetőséget nyújt a családnak, és közösségi hely-
színt teremthet fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. A Széchenyi-lakótele-
pi street workout pályát Rehó János, a városrész önkormányzati képviselője 
adta át, melyet a Műszaki Szakközép- és Szakiskola diákjai készítettek. 

Kedves Gyerekek!
2014. december 5-én, pénteken, 15-17 óra  

között a Hild Viktor Könyvtár  
Gyermekkönyvtárába is ellátogat a Mikulás.  
Gyertek el, találkozzatok vele személyesen!

A Zöldház felújítása befejeződött, most az előtte lévő park építésén dolgoznak

Forintosítás
Megállapodott a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium és a Magyar Nem-
zeti Bank a devizahitelek kivezeté-
séről. A devizahitelek forintosítása 
a Kúria döntésének időpontja óta el-
telt időszak átlagárfolyamán, vagy a 
2014. november 7-én jegyzett napi 
MNB-árfolyamon történik majd, a 
két érték közül a devizahiteles szá-
mára kedvezőbb árfolyamot köteles 
a bank alkalmazni. Az MNB hon-
lapján található információ szerint 
november 7-én az euró árfolyama 
308,97, a svájci franké 256,6, a japán 
jené pedig 2,163 forint volt. 

350 ezer devizahiteles van, min-
den hitelszerződés egyedi eset, a 
bankok minden ügyféllel újratár-
gyalják a szerződéseket. Csak külön-
leges feltételekkel lesz lehetőség arra, 
hogy a hitelfelvevő devizahitelben 
maradjon. 

A forintosítás az euró, svájci frank 
és japán jenben nyilvántartott, jel-
zálogalapú hitelekre fog kiterjedni. 
Azaz a deviza (alapú) személyi köl-
csönökre, illetve a lízingszerződé-
sekre nem vonatkozik majd a javas-
lat. A tervezett fair bank-szabályozás 
a forintosítást nem vállaló ügyfelekre 
nem vonatkozik majd. (NGM)

Vasúti felújítás
Az előírt időben került a helyére 

az új, egyvágányú vasúti Tisza-híd. 
A darabonként ezer tonnás, 200 mé-
ter hosszú acélszerkezetet 36 óra alatt 
tolták a helyére az október 5-től 11-ig 
tartó teljes vágányzár ideje alatt. Ez-
zel egy jelentős állomásához érkezett 
a Szolnok és Szajol között zajló vasúti 
felújítás, amely 20,5 milliárd forintból 
valósul meg 2015 végéig.
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„Egy csapatban kell gondolkodni!”

A polgármester és a képviselők 
átvették megbízólevelüket, majd le-
tették az esküt. Ezt követően Máthé 
György esperes, plébános kérte az Úr 
áldását a megalakult közgyűlésre. 

Az ünnepi percek után Szalay Fe-
renc elismeréssel szólt mindazok 
munkájáról, akik részt vettek a vá-
lasztás lebonyolításában, majd dr. 
Tóta Áronnak gratulált, aki egyedü-
liként 1990 óta képviselő. 

Szalay Ferenc köszönetet mondott 
a leköszönt képviselőknek és a szak-
bizottsági tagoknak, akiknek mun-
kája bizonyította, hogy Szolnok város 
érdekében képesek együttműködni, 
közösen gondolkodni. Ez jó irány kell 

hogy legyen a jövőben is, mondta a 
polgármester. „Legyen vita, legyen 
nézetkülönbség, de mindenki számá-
ra legyen egyértelmű: egy csapatban 
kell gondolkodnunk és dolgoznunk, 
egyébként nem leszünk hatékonyak, 
nem leszünk erősek”  - tette hozzá 
Szalay Ferenc.

Az új összetételű közgyűlés első 
szavazatával a Szervezési és Műkö-
dési Szabályzat módosításáról, ennek 
keretében a szakbizottságok létreho-
zásáról, elnevezéséről, illetve kibővü-
lő feladatköreiről döntött. Titkos sza-
vazással, két főállású alpolgármestert 
választottak: Szabó Istvánt és Fejér 
Andort. (MPA)

Folytatódnak a fejlesztések
300 hektárral bővülhet az ipari 

park, illetve jó eséllyel két egyko-
ri laktanya területét is megkaphatja 
a város az államtól – mondta a va-
gyonpolitikáért felelős államtitkár a 
Hozam Klubban tartott előadásán. 
Hegmanné Nemes Sára kitért arra is, 
hogy az elmúlt 4 évben Szolnok 1,5 
milliárd forint értékben kapott ingat-
lanokat fejlesztési célokra, így például 
az Indóház környékét és a Véső úti 
sporttelepet.

Újabb vasúti kocsik Szolnokról
Forgalomba állt a MÁV-START 

két saját fejlesztésű és gyártású IC+ 
kocsija. A vasúttársaság szolnoki 
üzemében készült korszerű járművek 
légkondicionáltak, wifivel, kamerák-
kal, GPS alapú utastájékoztató rend-
szerrel felszereltek. Az IC két proto-
típusát a szolnoki járműjavítóban 
fejlesztették ki. A kocsik 250 ezer ki-
lométeres belföldi próbaüzemet telje-
sítenek, és várhatóan jövőre indulhat 
a sorozatgyártás.  

Aszfaltoznak tovább
Megkezdődött a Botár Imre utca járdáinak, valamint az Orosz György utca 

páratlan számozású épületei előtti járdák felújítása.
A városban a Csokonai út- és járdaszakasz teljes felújítása folyik. A munká-

latokat félpályás sávlezárás mellett végzik. (mpa)

Október végén tartotta alakuló ülését a Szolnok Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése. Szalay Ferenc polgármesterrel együtt 18 fős képviselő-testület ala-
kult, amelyben 12 egyéni mandátumot szerzett a FIDESZ-KDNP, listáról 
hármat az MSZP-DK-Szolidaritás-Együtt, kettőt pedig a Jobbik.

Magyarország sikere
2014. október 12-én Magyarország 

3177 településének 10 351 szavazókö-
rében 8 millió 170 ezer választópolgár 
dönthetett arról, kik képviseljék érdeke-
iket az elkövetkező öt évben az önkor-
mányzatokban. Ezen a napon 7997 pol-
gármester-jelölt és 59 181  képviselőjelölt 
mérettette meg magát. A szavazásra jo-
gosultak 44,29 százaléka vett részt a vá-
lasztáson, összesen 3 618 677 fő.

A választást követő napon Orbán Vik-
tor miniszterelnök Magyarország gőzel-
meként értékelte a Fidesz győzelmét és 
megköszönte a választóknak a részvételt. 
A néppárti politika folytatását ígérte, és 
úgy fogalmazott, ideje magunk mögött 
hagyni az ideológiák korszakát.

Azért győzött az egész ország, mert a 
választás végeredménye és következmé-
nye egy sohasem tapasztalt méretű ösz-
szefogás és egység, márpedig az európai 
politika elmúlt hatvan évéből tudható, 
hogy egy ország akkor emelkedhet fel, 
ha egységes – fogalmazott beszédében 
Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint, 
ha jól használják fel az egység erejét, ha 
kitartanak „a valamit valamiért politiká-
ja” mellett, ha nem engednek „a valamit 
semmiért politikájának”, akkor eljut-
hatnak a teljes foglalkoztatáshoz. Ezzel 
kapcsolatban ismertette: míg 2010-ben 
3,6 millióan dolgoztak, és 1,8 millióan fi-
zettek adót, addig ma 4 millióan dolgoz-
nak, 4 millióan fizetnek adót, a gazdasági 
növekedés 3 százalék felett van, a mun-
kanélküliség pedig 8 százalék alatt. A ja-
vuló adatok biztatóak, még a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) szerint is jobban teljesít 
Magyarország – mondta, hangsúlyozva 
ugyanakkor, hogy a kormánypártoknak 
nem a statisztikákra, hanem a valóságos 
magyar életre kell figyelniük.

Úgy látja, az emberek újból igent 
mondtak arra a politikára is, amely kö-
zéppontba állítja és támogatja a családo-
kat. Felszólalásában kijelentette, hogy a 
Fidesz–KDNP és a kabinet, ahogyan ed-
dig, úgy ezután is a háromharmadot fog-
ja szolgálni és meghallja azok hangját is, 
akik az önkormányzati választáson nem 
a kormánypártokra szavaztak.

Orbán Viktor arra kérte a képviselő-
ket, hogy az elkövetkező években erő-
sítsék az egységet, az összefogást az or-
szágban. Hangsúlyozta: az elmúlt négy 
magyarországi választáson a Fidesz-
KDNP szerzett kétharmadot. Szerinte 
azért, mert az emberek úgy érzik: csak 
a kormánytól remélhetnek segítséget. 
Kijelentette: nagyon sok baj van még az 
országban és nagyon sokat kell még dol-
gozni a kitűzött célokért. (kormany.hu)

Foto: MJA
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Pályaválasztási fórummal segítik a fiatalokat
A pályaválasztásról tartottak két-

napos fórumot a Széchenyi-város-
rész sportcsarnokában. A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 18. alkalommal 
rendezte meg a „Szakmák világa” Pálya-
választási Kiállítás és Szakmai Napokat. 
A megye 38 középfokú oktatási intéz-
ményéből 29 vett részt a kiállításon. A 
szakképzést folytató intézmények élő 
szakmabemutatókkal várták 12 szak-
maszigeten és 26 kiállítói standon az 
érdeklődőket, ahol 71 szakma bemuta-
tására került sor. A megyéből 86 általá-
nos iskolából hozták el a pedagógusok 
a diákokat.

Dr. Kállai Mária megyei kormány-
megbízott köszöntőjében a kiállítás 
szükségességéről beszélt. Magyaror-

szág kormánya a 2014-2020-as uniós 
költségvetési ciklusban a támogatások 
60 százalékát gazdaságfejlesztésre és 
munkahelyteremtésre kívánja fordíta-
ni, ami azt is jelenti, hogy elmozdult 
a világ arra, hogy a vállalkozóknak, a 
szakmáknak nagyobb lesz a jövőben az 
értéke - mondta.

Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke is fontosnak tartotta, hogy el-
látogasson a fórumra.  Nem könnyű a 
választás, de már első látásra is lehet 
szerelem - mondta az elnök. A siker ab-
ból adódik, hogy örömmel és kedvvel 
végezzétek a munkát - mondta a fiata-
loknak Kovács Sándor.

Szalay Ferenc a város polgármestere 
bízik abban, hogy a tanulmányok elvég-
zése után sokan visszatérnek a városba, 

a megyébe. A kormány legfontosabb fel-
adata, a munkahelyteremtés, mert hiá-
ba van jó szakmája valakinek, ha nem 
tud elhelyezkedni. Ezenkívül fontos fel-
adata a megye- és a városvezetésnek az, 
hogy a munkabérek emelkedjenek, hi-
szen e tekintetben Jász-Nagykun-Szol-
nok megye az országos átlag alatt áll. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára, dr. Odrobina 
László  elmondta, hogy egyre több jól 
képzett szakmunkásra lesz szükség a jö-
vőben, hiszen a  fejlődő gazdaság egyre 
több befektetőt vonz az országba.

- A pályaválasztási expón a hagyo-
mányos tájékoztatóknál több informá-
ciót tudunk átadni a tanulóknak, ezzel 
megkönnyítve a választást. A helyszí-
nen a szakembereink tanácsadással, 
munkaerőpiaci információkkal is se-
gítették a fiatalokat, betekintést nyer-
hettek az uniós munkavállalási lehető-
ségekbe is - mondta Deák Miklósné, a 
Munkaügyi Központ igazgatója, a ren-
dezvény házigazdája.

Keresettek a fémipari, kereskedelmi, 
vendéglátóipari szakmák, az építőipa-
ri ágazatban pl. az ács-állványozóknál 
évek óta munkaerőhiány tapasztalha-
tó. Az egészségügyi ágazatban nagy 
szükség van a szakápolói személyzet 
pótlására. Az utóbbi években pedig az 
agrárszakmunkások iránt is megnőtt a 
kereslet - mondta az igazgató.

(ka)

Gondtalan  
költözést 
szeretne? Lakáshitel  

Akció
0 Ft induló díj*

THM: 
3,5% –
11,07%**

Válasszon az OTP Lakáshitelei közül, és menjen biztosra!
Most 0 Ft induló díjjal és extra kamatkedvezményekkel*** igényelhet lakáshitelt. 
Egy átlagos 5 millió Ft-os hitelösszeg esetén a díjelengedési akció hozzávetőleg 210 000 Ft 
induló díjkedvezményt biztosít Önnek.

Az akció időtartama: 2014. szeptember 15-től visszavonásig, de legkésőbb 2014. november 30-ig.
Az eddigi tapasztalatok szerint a beadott hiteligénylések több, mint 80%-a pozitívan került elbírálásra****.

További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek:  
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

*A 0 Ft induló díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlan fedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési díjat, továbbá a hitelkeret beállítási jutalékot és 
a közjegyzői díjat (mértéke a közjegyzői díjszabástól függ) nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (egy értékmegállapítás esetén) teljes 
összegét a szerződéskötést követően az OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére.
**A THM a 2014. szeptember 4-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM értéke 2014. szeptember 30-ig érvényes, 
értéke a referencia kamat változása és a Fix5-ös konstrukciók esetén az alkalmazott árazási mechanizmus miatt változhat.
***A kamatkedvezményeket bizonyos feltételekhez kötötten, referencia kamatozású, piaci feltételű lakáshitelek esetén lehet igénybe venni. A Hűség1 szolgáltatás 
igénybe vételének alapfeltétele a mindenkori kötelező legkisebb összegű minimálbért elérő OTP Banknál vezetett törlesztési bankszámlára, munkabér vagy nyugdíj 
jogcímén érkező havi jövedelem átutalás megléte. A sávos árazás keretében igénybe vehető kamatkedvezmény mértéke a szerződött hitel összegétől függ, 
a hitelösszegnek legalább el kell érni az 5 millió Ft-ot.
****A 2013. június 1-től 2014. május 31-ig a hitel-előbírálatban részt vett lakáshitel ügyletek legalább 88%-a került pozitívan elbírálásra, továbbá a ténylegesen beadott 
lakáshitel igénylések legalább 96%-a került engedélyezésre. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabály-
zatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított hitel esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. 
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben a 2014. évi 1-9 hónapjában re-
gisztrált álláskeresők átlagos száma
22216, ebből nyilvántartott pályakez-
dő 3003 fő. (A pályakezdő álláskere-
sők között például 151 fő nem végezte 
el az általános iskolát, 1084 főnek csak 
általános iskolai végzettsége van, míg 
42 főnek egyetemi végzettséggel keres 
munkát.)

Szolnokon 2014 szeptemberében 
a nyilvántartott álláskeresők száma 
3102, ebből a regisztrált pályakezdő 
478 fő. Iskolai végzettség szerint 101 
főnek nincs általános iskolája, 826 fő 
végezte el a nyolc osztályt. Szakisko-
lát 78, szakmunkásképzőt 695 fő vég-
zett. Az álláskeresők között 383 főnek  
gimnáziumi, 661 főnek szakközépis-
kolai végzettsége van, technikumot 
105, főiskolát 179, egyetemet 74 fő 
végzett.
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Orosz György úti butiksorMár megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

APRÓHIRDETÉSEK

Szolnok csendes környékén, a Fácán 
utcában tetőtér beépítéses, 2 fürdőszo-
bás, étkezős, 2 kocsibeállós, rendezett 
kerttel, családi ház eladó. Kisebb ház 
beszámítása lehetséges. Iá.: 14,2 M Ft. 
Tel.: 30/433-0771.
A Puskás Tivadar körúton, 2. emeleti, 
kétszobás, gázos, parkettás, új nyílászá-
rós lakás, új konyhabútorral eladó. Tel.: 
70/410-9640.
Albérleti szoba kiadó, közös konyha és 
fürdőszoba használattal, 2 fő részére. 
Tel.: 20/429-2346.
Malomszögben a Görbe úton 839 nm-es 
zártkert eladó, fúrt kúttal, villannyal.15m2 
szoba, 5m2-es szerszámos, 20m2-es 
pincéből áll. Tel.: 20/953-9208
Akai színes televízió eladó, irányár: 
10.000 Ft. Tel.: 70/215-6672.
Nagy síkképernyős televízió eladó, 
10.000 Ft. Tel.: 56/423-894.

Jó állapotban lévő villanytűzhely eladó. 
Tel.: 30/366-6261.
Hajdú, 80 literes, új elektromos vízmele-
gítő, kinyitható konyhaasztal, 3 db 160 x 
200 cm-es szőnyeg eladó. Tel.: 56/788-
167 (18 óra után).
Komfort-ST használt gáztűzhely 3000 Ft-
ért eladó. Tel.: 30/733-4113.
Megbízható fiatal anyuka bevásárlást, ta-
karítást és egyéb házimunkát vállal. Tel.: 
30/606-3218. 
 SÍRKŐVARÁZS! Angol szimpla: 200.000 
Ft, angol dupla: 350.000 F. Érdeklődni: 
36/30-536-7266-os telefonszámon.
Nem tud a gyermekért menni az óvo-
dába, iskolába?  Esetleg beteg lett és 
nem tud otthon maradni gyermekével?  
Hívjon, megyek, mesélünk, játsszunk, 
esetleg tanulgatunk! Megpróbálom a pót-
nagymama szerepét betölteni, egy rövid 
időre! Telefon: 36/30-5745761.

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

Hírek első kézből!

Százak vettek végső búcsút Császár Gyöngyitől 
október 29-én. A Szigligeti Színház színművész-
nőjének hamvait – kívánságára – a Tisza folyó-

nak adták át. A társulat örökös tagja október 
7-én, életének 59. évében hunyt el.

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

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

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra em-
lékezve koszorúztak több helyszínen, majd az 56-osok 
terén a rendszerváltozáskor felállított kopjafánál emlé-
keztek Szolnokon október 23-án. November 4-én, (fo-
tónkon) a gyásznapon szintén az Ötvenhatosok Em-
lékparkjában, a lánctalpakra emlékeztető mű mellett 
gyújtottak gyertyát, és rótták le tiszteletüket az 56-os 
hősök előtt, emlékezve a forradalom és szabadságharc 
leverésének évfordulóján.

Pólósiker
Szolnok jutott a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 12-es 

főtáblájára, mivel a selejtező utolsó fordulójának vissza-
vágóján 11-9-re legyőzte a vendég OSC-t. A főtáblán – 
ahol két hatos csoportban küzdenek majd a résztvevők 
– kiemeltként már ott van a bajnoki címvédő ZF-Eger.

A Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP bejutott a Magyar Kupa 
decemberi, szentesi négyes  döntőjébe.
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Úgy gondoltuk, színesít-
jük a szürke hétköznapokat, 
adunk szeretetet és örömet 
bárkinek, közelebb hozzuk 
a környezetünkben élőket 
egymáshoz és magunkhoz. 
Hidat építünk a generációk 
között mosolyból és jókedv-
ből a Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Házának lakói-
val és dolgozóival. Közösségi 
eseményünket – a Cup song 
(Poharas dal) éneklése és rit-
mikus tapsolása - ragyogó 
időben tartottuk a Kossuth 
téren október 21-én, ahol 

közös flashmob szituációt 
hoztunk létre általános- és 
középiskolás diákjainkkal, 
hozzátartozóikkal, fogyaték-
kal élőkkel, járókelőkkel. (A 
youtube-on megtekinthető a 
flashmob: Legyünk kicsit bol-
dogabbak!)

Megmutattuk, tudunk 
együtt dolgozni, együtt örül-
ni. Hisszük, hogy az öröm az 
egyik leghatékonyabb gyógy-
ír! Legyünk tehát boldogab-
bak!  Ma is!

Pluhár Andrásné

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI-
ban mozgalmas napok előzték meg az őszi szünetet. A GPS.
Comenius partneriskola projekt keretében Déniából (Spanyol-
ország), Gochsheimből (Németország), Nienowiczeből (Len-
gyelország) és Tirgu Neamtból (Románia) érkezett 24 tanuló 
és 11 tanár. A programok a geocachingről szóltak. Szolnok vá-
ros nevezetességeit egy GPS-es városismereti verseny keretében 
jártuk végig, majd megkerestük a Repülő Múzeumban elrejtett 
geoládát. Szilvásváradra, Egerbe, Budapestre és Visegrádra ki-
rándultunk, ahol hazánk természeti és kulturális értékeit mu-
tattuk be.                     Szabóné Rácz Erika, projekt koordinátor

A Zengő Óvoda helyi óvo-
dai programja a néphagyo-
mány ápolása, a népi szoká-
sok felelevenítése, az emberi 
értékek közvetítése. Ezt a ne-
mes célt segítette, támogatta 
a 2014. október 3-án megren-
dezett „Velünk élő néphagyo-
mányok, szüreti mulatság…” 
nevű pályázat.

A lakótelepen élő gyerekek 
régi hagyományokat feleleve-
nítve népi játékokkal játsz-
hattak, kukoricát morzsol-

hattak. Az ügyességi játékon 
pontokat gyűjthettek, amit 
beválthattak finom hamu-
ba sült pogácsára, szomjoltó 
szőlőnedűre. A vásári han-
gulatról a Sodrás Népi Kis-
együttes gondoskodott, ahol 
a kicsik és nagyok együtt 
rophatták a táncot.

Ez a közös élmény meg-
erősítette, hogy jó együtt ját-
szani, fontos, hogy átéljünk 
közösen vidám órákat.       

(Zengő Óvoda)

Közelednek az ünnepek
Lassan ünnepi díszbe öltözik a Hild tér és a Kossuth tér 

is. A Szolnoki Sportcentrum és Sportiskola készül a kará-
csonyra, építik a faházakat. A Kossuth téren a nyitás novem-
ber 24-én lesz és 2015. január 1-jéig várják az érdeklődőket. 
A Hild téren a karácsonyi vásár december 2-án kezdődik, és 
december 24-én zár.

Az öröm gyógyír!

Comenius barátság

Fontos, hogy ne feledjük a régi szokásokat

A város védőszentje
Boldog Sándor István  Szolnok védőszentje lett. Az erről 
szóló dokumentumokat a vértanúhalált halt szalézi szer-
zetes születésének 100. évfordulója alkalmából tartott 
szentmisét követően írta alá Szalay Ferenc polgármester, 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Máthé György es-
peres, plébános és P. Ábrahám Béla szalézi tartomány-
főnök.
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Készülődj fel… Az ebek összeírása  
2014. december 31-ig kötelező

Szolnok város közigazgatási terü-
letén az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. paragrafusában foglaltak alap-
ján az ebek összeírására kerül sor. 

Az adatlap átvehető a polgármes-
teri hivatal portáján, vagy városüze-
meltetési osztályán,  illetve letölthető 
a www.szolnok.hu oldalról. Az adat-
lapok leadhatók a polgármesteri hi-
vatalban, vagy faxon elküldhetők az 
56/503-504 számra, illetve e-mailen:  
denesgf@ph.szolnok.hu címre. 

2013. január 1-től  a négy hónapos-
nál idősebb ebeket transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölve lehet csak 
tartani. A kutyatulajdonosok az ösz-
szeírást követően  kötelesek az ada-
tokban bekövetkezett változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni. 

Az összeírás elmulasztása - az ál-
latvédelmi bírságról szóló kormány-
rendelet alapján - minimum 30.000,- 
Ft pénzbírság.

Karácsony előtt 40 nappal felhang-
zik görög katolikus egyházunk har-
sonaszava: „Készülődj fel Betlehem, 
mindnyájunk számára megnyílik az 
Édenkert. Ékesítsd fel magad Efráta, 
mert a barlangban az élet fája sarjad 
ki a Szűztől….. Krisztus születik, hogy 
előbb elesett képmását fölemelje.” 

A karácsony, Krisztus születése, bár 
örömteli ünnep, mégsem feledhetjük, 
hogy tulajdonába jött, övéi azonban 
nem fogadták be, mint egy idegen ván-
dor, elhagyatott istállóban jött a világ-
ra. Ezért egyházunk, miként az aradi 
vértanúk, vagy a holokauszt áldozatai 
előtt meghajtja fejét, úgy Krisztus szü-
letése előtt is, november 15-től bűn-
bánati idővel tiszteleg. Elkészítjük a 
hat gyertyából álló adventi koszorút, s 
már november 16-án fellobban az első 
jelzőláng hirdetve: készülődj!

Wayne Rice-től olvastam egy kis 
történetet, melynek címe: Nobel örök-
sége

A Nobel-békedíj a legfőbb kitünte-
tés, amit azok kapnak, akik  nagymér-
tékben járultak hozzá a világ megjob-
bításához. Nobel-díjakat pedig azok, 
akik kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tanak a bölcsészet- és természettu-
dományok terén. Van azonban a No-
bel-díjnak egy története, amit ritkán 
szoktak elmesélni. Alfred Nobel, egy 
svéd kémikus, azzal szerezte vagyonát, 
hogy rendkívül erős robbanószereket 
talált fel és az engedélyt megvették 
tőle a kormányok, hogy fegyvereket 
készítsenek. Egy napon meghalt No-
bel testvére, és az újság tévedésből 
Alfrédra vonatkozó gyászhírt jelente-

tett meg.  A gyászjelentésben úgy em-
legették, mint a dinamit feltalálóját, 
aki azzal szerezte vagyonát, hogy a 
tömegpusztítás új szintjére juttatta el 
a hadseregeket. Nobelt megdöbbentet-
te, hogy erről fog szólni az élete. Fog-
ta a vagyonát és létrehozta a díjakat, 
amelyeket az élet, nem pedig a halál 
előmozdítóinak ítélnek majd oda. És 
ma Nobelre valóban úgy emlékeznek, 
mint aki előmozdította a békét és az 
emberi haladást, nem pedig a robba-
nószer-fejlesztőre.

Nobelnek, az élet iróniája segített 
abban, hogy még halála előtt felismer-
je: az örökség, mit az utókorra hagy, 
szégyenletes. Változtatott rajta. Min-
den advent, minden karácsonyi készü-
let, örökségünk felülvizsgálata. Va-
lószínű, hogy mindannyian találunk 
csiszolni valót életünkben! Készülődj 
fel te is embertársam, hogy meglásd, 
előtted is nyitva az Édenkert!

Szkiba Tibor,  
görög katolikus parochus

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

Mindenszentek
„A halál nem jelent semmit, 

csupán átmentem a másik oldal-
ra… Az maradtam, aki vagyok és 
Te is önmagad vagy. Akik egymás-
nak voltunk, azok vagyunk mind-
örökre. Úgy szólíts, azon a néven, 
ahogy mindig hívtál. Beszélj ve-
lem, ahogyan mindig szoktál, ne 
keress új szavakat!... Az élet ma 
is olyan, mint volt, ma sem más! 
A fonalat nem vágja el semmi, 
miért lennék a gondolataidon kí-
vül? Csak mert a szemed nem lát? 
Nem vagyok messze, ne gondold! 
Az út másik oldalán vagyok, lásd, 
jól van minden! Meg fogod találni 
a lelkemet és benne egész szere-
tetemet. Kérlek, légy szíves... ha 
lehet, töröld le a könnyeidet, és ne 
sírj... Emlékezz ember!” 

(Szent Ágoston)
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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

Tisztelt Választópolgárok! 

Esküt tettek

Köszönöm bizalmukat!  A Széchenyi-
városrész egy kisvárosnyi lakóközösség, 
mi, akik itt élünk, sok lépésben együtt 
sokat tehetünk a lakótelepért, Szolnokért. 
Várom a véleményeket és a felmerülő kér-
déseket, melyekre lelkiismeretesen igyek-
szem válaszolni fogadóóráimon, melyeket 
a Széchenyi István Gimnáziumban min-
den hónap első hétfői napján 18 órától 
tartok.

Örömmel mondhatom, hogy elkezdtük 
a munkát. Új hulladéktárolók, új padok 
lettek, lesznek kihelyezve. Befejeződött a 
járdafelújítás a Hild és a Lovas utcákban. 
A Hild Viktor utca végén 37 fát ültetünk 
el. Nagy örömmel adtuk át a felnőtt ját-
szóteret, ami szintén a körzetemben tör-
tént.

Tisztelettel: 
Rehó János, 3. számú választókerület  

önkormányzati képviselője        

 rehojanos@yahoo.com, Tel.: 06-56-513-360

dr. Kormosné Szombati Márta is 
átvette megbízólevelét és letette az es-
küt. Köszöni a szavazatokat, és kéri a 2. 
számú választókörzetben élőktől, hogy 
a jövőben is folyamatosan maradjanak 
kapcsolatban. Fogadóóráján, a hónap 
első szerdáján, szeretettel várja az itt 
élőket a Zöldház földszintjén 13-16 óra 
között.

A képviselő elmondta, hogy a  Tü-
csök és Hangya utcákban lévő felújított 
házakba már visszaköltöztek a lakók. 
Eredményes volt a kiskert-projekt ak-
ció, virágot, fűmagot, gyümölcsfákat 
osztottak ki az itt élőknek, hogy szeb-
bé, élhetőbbé tegyék környezetüket, és 
már zsűrizték is a kiskerteket.

A napokban találkozóra hívták a 
városrész közös képviselőit, ahol az ak-
tuális kérdéseket beszélték meg. A kép-
viselők klubja legközelebb az újabb pa-
nelprogram megjelenése után ül össze.

Rehó János átadta a Hild Viktor és a 
Lovas István utcák közötti zöld területen 
a város harmadik felnőtt játszóterét, a 
street workout pályát.

Luca napi kézműves foglalkozásra vár kicsiket és nagyokat  
2014. december 12-én (péntek) 14.30-17.00 óra között  

a Hild Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtára!

                    Sziasztok! 
Hamarosan elérkezik a szeretet, az ajándékozás ünnepe. Gyertek el a Hild 

Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtárába december 20-án (szombaton), 14.30-17.30 
között, és készítsetek szüleiteknek, testvéreiteknek ajándékot. A „Családi hétvége” 
program alatt lesz karácsonyi-totó, különböző kézműves foglalkozások, Betlehe-
mi játék. 

Előző havi nyertesünk: Balogh Lili és Kollár Adrián. Nyereményüket átvehetik 
a gyermekkönyvtárban.

A rejtvényem már az ünnephez kapcsolódik:
1. Hány hét az advent?
2.  Mit jelképez az adventi koszorún a lila színű gyertya?
3. Hol született Jézus?

Várom megfejtéseiteket a könyvtárban található ládikámba!
                                                                                                                                      Leó

(Foto: MJA)
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Negyedik polgármesteri ciklusát kezdte meg Szalay Ferenc. 2014-ben a három kampány által 
szegélyezett közélet  visszacsöppen a rendes kerékvágásba. A polgármester számára bevallottan 
jól jön ez a kis nyugalom az esztendő végi zsúfoltság előtt.

- Most újra több idő jut a 
családra, a három unokára, 
mert rájuk bizony keveseb-
bet tudtam figyelni az elmúlt 
hónapokban – összegezte a 
kampányzárás legfontosabb 
eredményét a megválasz-
tott polgármester. – Persze 
az sem mellékes, hogy újra 
nyugodtan lehet dolgozni, 
készülnünk kell például az új 
közgyűléssel együtt a jövő évi 
költségvetésre.

- Milyennek tartotta a mö-
göttünk hagyott kampányt? 
Összességében nagy fölénnyel 
győzött.

- Természetesen a siker 
nagyon fontos értékmérő-
je mindennek, márpedig 
a Fidesz képviselőjelöltjei 
nyertek minden körzetben, 
tehát erről az oldalról néz-
ve elégedettek lehetünk és 
köszönjük a választóknak a 
bizalmat. Azt viszont már 
szomorúan láttam, hogy ed-
dig Szolnokon nem tapasz-
talt személyeskedést sikerült 
a kampányba csempészni 
az internetes oldalakon. Bí-
zom abban, hogy a képvi-
selők a közgyűlésben már a  
városért fognak dolgozni, 
mert ha nem, az nem lesz jó 
hatással a nyugodt szolnoki 
közéletre.

- Önnek 2002 óta ez az 
első időszak, amikor „csak” 
a város vezetésével kell foglal-
koznia. Mennyire lesz nehéz,  

hogy nincs ott a parla-
mentben a fontos dön-
téseknél?

- Mivel a törvény 
már nem teszi lehetővé 
a parlamenti képvise-
lői és a polgármesteri 
tisztség együttes be-
töltését, ezért a város 
mellett döntöttem.  
Szerencsére igen erős 
érdek képv iseletünk 
van az ország házá-
ban. Dr. Bene Ildikó 
mellett Balla György 
a Fidesz frakcióigaz-
gatójaként fontos po-
litikus, de a szolnoki, 
illetve a megyei lobbit 
erősíti Hegmanné Ne-
mes Sára államtitkár, 
Farkas Flórián, vagy a me-
gyéből származó miniszte-
rek: Fazekas Sándor és Varga  
Mihály is.

- Mik a legfontosabb fel-
adatai az új, immár ötéves 
ciklusban?

- Közhely lenne azt mon-
dani, hogy folytatjuk a meg-
kezdett munkát, de én ezt is 
gondolom. A munkahelyte-
remtés, a város építése, a köz-
biztonság erősítése továbbra 
is kiemelt feladatunk. Ehhez 
hatalmas segítséget kapunk 
most az M4-es építésével, va-
lamint a kormány döntésével, 
mely szerint 2018-ig Szol-
nokot négysávos úton lehet 
majd megközelíteni.  Nagy 

lehetőségek állnak előttünk, 
amire fel kell készülnünk.

- Öt év múlva mivel lenne 
elégedett?

- Az elégedettség egy pol-
gármester számára soha nem 
jó tanácsadó, hiszen éppen az 
elégedetlenség, a hiányérzet 
ösztönöz további munkára. 
Én azt szeretném, ha  erősöd-
ne Szolnok gazdasági ereje, 
még több embernek lenne 
munkája,  erősödne az em-
berek biztonságérzete. Ösz-
szességében olyan munkát 
akarunk végezni, hogy egyre 
több fiatal képzelje el  Szol-
nokon a jövőjét, mert hosszú 
távon ez igazolná  döntéseink 
és fejlesztéseink helyességét. 
(pe)                          Foto: MJA

Megnyílt a Tisza Iroda, 
melynek munkatársai a folyó 
és a vízgyűjtő területén fel-
merülő problémákat kezelik 
a jövőben. A Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
székházában átadott részleg 
5 ország feladatait hangolja 
össze egy szakmai csapat irá-
nyításával. 

*  *  *
560 millió forint plusztá-

mogatást kapott a Szolnoki 
Főiskola. Az összeget adóssá-
gai rendezésére használhatja 
fel az intézmény.

*  *  *
Kardiológiai, pulmono-

lógiai és az addiktológiai re-
habilitációs ambulanciával 
és nappali kórházzal bővült a 
Hetényi Géza megyei kórház. 
A fejlesztés 433 millió forint-
ba került.

*  *  *
Csaknem 101 millió fo-

rinttal támogatta a Heineken 
Hungária az Ökumenikus Se-
gélyszervezetet. A Szolnokon 
átadott adományból az állás-
keresőket segítik tréningek-
kel, speciális módszerekkel.

*  *  *
230 millió forintot nyert 

egészséges életmódra a me-
gye legnagyobb oktatási in-
tézménye, a Szolnoki Műsza-
ki Szakközép- és Szakiskola. 
Ebből az összegből 23 millió 
forintot tett ki az a sportesz-
közpark, amelyet 2000 diák 
használ majd.

*  *  *
Felújítják a Móra Ferenc 

úti orvosi rendelő korábban 
életveszélyessé vált részét. 
Az épületben iskolafogá-
szat, illetve az egészségügyi 
szakellátáshoz kapcsolódóan 
fogorvosi ügyelet működik 
majd. A beruházás 60 millió 
forintba kerül.

*  *  *
Városőrző, rendszámfelis-

merő kamerákat telepítenek a 
bevezető utak mentén. A fej-
lesztés a megyeszékhely és a 
Magyar Telekom együttmű-
ködésével valósul meg.

*  *  *
40 országból 340 alkotást 

neveztek a Szolnoki Nemzet-
közi Képzőművészeti Film-
fesztiválra. A rendezvény 4 
napja alatt a Tisza Moziban a 
versenykategóriában 87, míg 
a panoráma szekcióban 52 
filmet láthatott a közönség. 
(mpa)

Hetven éve, 1944. november 9-én halt 
meg Radnóti Miklós, a 20. századi magyar 
líra meghatározó alakja. Elvégezte a sze-
gedi egyetem magyar-francia szakát, de 
zsidó származása miatt nem jutott tanári 
katedrához. 1944 májusában a szerbiai Bor 
melletti lágerbe került, innen indították 
utolsó útjára 1944 szeptemberében. (Gyar-
mati Fanni, Radnóti Miklós özvegye 2014 
február 15-én, 102 éves korában halt meg 
Budapesten.)

Mikor múlik el a gyerekkor? S mikor az 
ifjúság? S az élet? Észre se venni.

Kétszer leshettem csak meg a pillanatot, 
mikor a szirom elhagyja helyét s a földre 
perdül. S tulipán volt mind a két virág és 
mind a kettő fehér.

S halott-e már a perdülő szirom, ha hull-
ni kezd? Vagy akkor hal meg, hogyha földet 
ér?

(Napló a gyerekkorról 1939.)

Tizenharmadik év a polgármesteri székben

Radnóti Miklósra emlékeztünk

RÖVIDEN


