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Az ország gazdasági övezetévé válhat Szolnok

Kína budapesti nagy-
követségének ügyvivője, 
Chen Xiaojun tájékozta-
tójában elmondta, hogy a 
gyár évente 60 ezer tonna 
citromsavat állít elő az 
élelmiszeripar, a gyógy-
szer- és a vegyipar szá-
mára, melyhez több mint 
100 ezer tonna kukoricát 
kell feldolgoznia. A két 
ország közötti kapcsolat 
fejlődését jellemzi, hogy 
tavaly a Kínába irányu-
ló export 28 százalékkal 
nőtt.  

Szalay Ferenc polgár-
mester hangsúlyozta, 
hogy Szolnok készült a 
citromsavgyár fogadá-
sára, hiszen a főiskolán 
kínai diákok tanulnak, a 
gépipari szakközépisko-
lában a szakma mellett 
már a nyelvet is oktat-
ják. Tolmácsolta Faze-
kas Sándor miniszter 
üzenetét, miszerint nem 
lesz akadálya az alap-
anyagnak, lesz elegendő 
kukorica a feldolgozás-
hoz. A város első embe-
re örömtelinek nevezte, 
hogy a citromsavgyár 
betelepedésével megtelt 
az ipari park, ezért a kor-
mány támogatását kérték 
és megkapták egy 300 
hektáros bővítéshez. Vé-
gezetül hozzátette, hogy 
Szolnok az ország egyik 
leghatékonyabb gazdasá-
gi övezetévé tud válni a 
jövőben, melyet komoly 
összefogással ért el. 

„ M a g y a r o r s z á g n a k 
iparosodni kell, mert 

ahol gyenge lábakon áll 
az ipar, az az ország job-
ban megszenvedi a gaz-
dasági válságot – kezdte 
beszédét Varga Mihály 
nemzetgazdasági mi-
niszter. A fejlesztésekhez 
szövetségesek kellenek, 
egy olyan önkormányzat, 
amely elképzelésekkel, 
programokkal rendel-
kezik, mint Szolnok is. 
Több ezer munkahelyet 
teremtettek a városban, 
megtelt az ipari park és 
ígérem, hogy örömmel 
támogatjuk a jövőben is 
a hasonló fejlesztéseket 
– tette hozzá a miniszter. 
Emlékeztetett arra, hogy 
amikor 2011-ben elindí-
totta a kormány a keleti 
nyitás politikáját, az nem 
nyugati zárást jelentett, 
hanem a nyugati piacok 
megtartását is. Keresték 
azokat a lehetőségeket, 
ahol piacot találnak a 
vállalkozóknak, keresték 
a befektetőket, és Kíná-
ban nyitott kapu fogadta 

a magyarokat.  Ma öt-
milliárd dollár felett jár 
a két ország közötti ke-
reskedelmi kapcsolatok 
volumene és ez bővülni 
fog – jelentette ki Varga 
Mihály. 

A Szolnokon befektető 
BBCA 70 országban van 
jelen és a citromsavgyár 
a magyar-kínai kapcso-
latok újabb mérföldköve. 
Varga Mihály kitért arra, 
hogy az esemény a hazai 
vegyipar történetében is 
örömteli fejlemény, hi-
szen azt a kormány ki-
emelt ágazatként kezeli.

Köszönetét fejezte ki 
az előkészületekért, az 
együttműködést Li Rong 
Jie, a China BBCA Gro-
up Corporation elnöke, 
majd Szolnok város pol-
gármestere és a 3,5 mil-
liós lakosú Bangbu város 
alpolgármestere testvér-
városi megállapodást írt 
alá, majd ezt követően 
elhelyezték az időkap-
szulát.

Szolnokon elhelyezték az épülő citromsavgyár alapkövét, letették az időkapszulát. A 
gyár a China BBCA Group Corporation magyar-kínai közös beruházásban bruttó 53 
milliárd forintból épül, a próbaüzemet 2015 végére tervezik, 440 embernek ad munka-
helyet és több száz beszállítót foglalkoztat.

Pogány Gábor Benő 
szobrászművész alkotását 
a város napján, a Szenthá-
romság téren avatták fel. Az 
egész alakos Boldog Sándor 
István szobor egyedüli az 
országban.

Október 12-én választunk
5 polgármesterjelölt, és a 

12 egyéni választókerület-
ben összesen 64 képviselő-
jelölt közül választhatnak 
október 12-én az önkor-
mányzati választáson a 
szolnoki választópolgárok. 
A Fidesz-KDNP, az MSZP-
DK-Szolidaritás-Együtt, az 
LMP, a Munkáspárt és a 
Jobbik minden kerületben 
állított jelöltet.  A Széchenyi-
lakótelep mindhárom kör-
zetében, az 1-es, 2-es, 3-as 
választókerületben is 5-5 
jelölt méretteti meg magát. 
Ugyanezen a napon tartják 
a nemzetiségi önkormány-
zati választást is. A megye-
székhelyen a lengyel, a roma 
és az ukrán nemzetiség 
jelöltjeire voksolhatnak az 
adott nemzetiség névjegy-
zékében szereplő választó-
polgárok. 

Fotó: (MJ)
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„Kikértük az itt élők véleményét.”

A városrész minden 
utcájának elejére egy ki-
sebb táblát helyeztek ki a 
közelmúltban. Az adott 
utca tervét bemutató váz-
laton azt is megtalálhat-
juk, mit is csinálnak ott 
hamarosan a Széchenyi 
egészét érintő, 1,4 mil-
liárd forintos beruházás 
során. Szalay Ferenc pol-
gármester szerint sikerül 
a felmerülő problémák 
egy jelentős részét meg-
oldani mindezzel.

- Amikor a Széchenyi-
nek, Szolnok legnépesebb 
városrészének a fejlesztését 
előkészítettük, számos la-
kossági fórumon vettünk 
részt, ahol kikértük az itt 
élők véleményét. Ezúton 
is szeretném megköszön-
ni a sok segítséget, melyet 
a munkához kaptunk az 
emberektől. A jelzések sze-
rint a legnagyobb gondot 
a hurokutak és parkolók 
állapota jelenti, de kérték 
a közbiztonság javítását, a 
járdák felújítását is számos 
kisebb-nagyobb beruházás 
mellett.

- Mi az, ami most meg-
valósulhat a lakossági kéré-
sekből?

- Elsőkét felújítjuk a 
hurokutakat, valamint az 
ott lévő parkolókat és a 
járdákat. Térfigyelő kame-
rákat helyezünk ki több he-
lyen, illetve közösségi teret, 
parkot alakítunk ki a Zöld-
ház előtt, valamint a Szé-
chenyi körúti, azaz a Piros 
iskola mellett. Egyébként 
ennek a beruházás-soro-
zatnak a része a Széchenyi 
Gimnázium felújítása és a 
Zöldház rekonstrukciója. 
Ezekkel már el is készül-
tek a szakemberek. Immár 
minden szükséges engedély 
a kezünkben van az útépí-
tések elkezdéséhez is, így a 
leglátványosabb, ugyanak-
kor a leginkább várt mun-
kához is hozzáfoghatunk.

- Elhangzott a városi  
tanévnyitón, hogy a Piros 
iskola felújítása prioritást 
élvez.

- Az elmúlt években csak 
az iskoláinkra több mint 
kétmilliárd forintot köl-
töttünk! Hármat teljesen 
felújítottunk, természet-
tudományi laborokat épí-
tettünk, s még megannyi 
kisebb-nagyobb felújítást 
végeztünk el. Ebbe a sorba 
szeretnénk beilleszteni a 
Széchenyi Körúti Általános 
Iskolát, valamint a belvá-
rosban a Szegő Gábor Ál-
talános Iskolát és a Kassait.

- Mire számíthatnak még 
a városrészben élők?

- Amint említettem, a 
lakossági jelzések szerint 
dolgozunk, mi nem csu-
pán kampányok idején 
foglalkozunk az emberek-
kel, hanem napi szinten. 
Folyamatosan végezzük a 
játszóterek felújítását, sze-
retnénk bővíteni majd a 
térfigyelő kamerák körét is. 
A biztonságra már önálló 
városrészi polgárőrcsoport, 
valamint körzeti megbí-
zott ügyel, de amint lehet, 
ezt is bővítenünk kell. Az 
iskolák, óvodák, bölcsődék 
nagyszerű pedagógusainak 
köszönhetően jó az intéz-
ményi ellátottság, műkö-
dik egy jól felszerelt orvosi 
rendelő is, ahol a jövőben 
szeretnénk tovább javítani 
a műszerezettséget. Szintén 
a jövő egyik megoldandó 
feladata a parkolók építé-
se, s azt is megígérhetem, 
hogy Szolnok városa segíti 
a kormány rezsicsökkentő 
programját, s továbbra is 
átvállaljuk az emberektől 

a távfűtéssel kapcsolatos 
mérőeszközök cseréjének 
költségeit.

- A közelmúltban látott 
napvilágot az a kedvező 
adat, hogy a válság ellenére 
is csökkenni tudott Szolno-
kon a munkanélküliség.

- Számomra ez az egyik 
legnagyobb siker az el-
múlt években. Ugyanis az 
ipari parkunk folyama-
tos fejlesztésével több ezer 
új munkahelyet hoztunk 
Szolnokra. A Stadler 600 
álláshelyéhez ugyanennyit 
tett hozzá az Eagle Ottawa 
és a MÁV járműjavítója, s 
akkor még nem beszéltem 
a kisebb-nagyobb cégek 
letelepedéséről, termelésük 
és alkalmazotti létszámuk 
növeléséről. Így fordulha-
tott elő, hogy egyetlen év 
alatt három százalékkal 
tudtunk javítani a mun-
kanélküliségi mutatókon, 
mára 7 százalék alá csök-
kent ez a szám! De amíg 
csak egyetlen ember is állás 
nélkül van, nekünk folytat-
nunk kell ezt a munkát. A 
citromsavgyár építése közel 
440 munkahelyet hoz majd 
létre, s még ehhez jönnek 
a beszállítók, akiknél ezer 
embert kell majd a beru-
házásnak köszönhetően 
felvenni. De gondolunk a 
jövőre is, így háromszáz 
hektárral növeljük az ipari 
parkot, mivel az a citrom-
savgyár felépítésével gya-
korlatilag betelik. 

(PE)

 Lakótelepi fejlesztések, bővülő ipari park. Interjú Szalay Ferenc polgármesterrel.

Elismerések a város napján 
Szolnok Díszpolgára címet 

kapta Tímár Sándor Kossuth-
díjas koreográfus, a Tisza 
Táncegyüttes alapítója. Ezüst 
Pelikán-díjban részesült Bryn 
Kahrl, az Eagle Ottawa ügy-
vezető igazgatója, Karmazin 
György, a Bi-Ka Logisztika 
Kft. tulajdonosa és a Szolnoki 
Főiskola. A Szolnokért Em-
lékérem arany fokozatát Ro-
mán Sándor, az ExperiDance 
alapítója vehette át.

Pályázat
A 2014-2020-as európai 

uniós fejlesztési időszak nyi-
tányaként a lokálpatriotiz-
mus és a helyi identitástudat 
erősítését szem előtt tartva a 
Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 
az önkormányzattal együtt-
működésben kreatív pályá-
zatot írt ki „Szolnok kilenc 
arca” címmel a körforgalmak 
megújítására. Szolnok kilenc 
körforgalma esztétikai és vá-
rosmarketing szempontból is 
kihasználható lehetőséget rejt 
magába. A pályázat részletei a 
www.szvf.hu oldalon találha-
tóak.

Oktatás
5295 általános és 6340 kö-

zépiskolás diák kezdte meg 
a tanévet Szolnokon. Az 520 
millió forintból felújított Kő-
rösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában tartották a központi 
városi tanévnyitó ünnepséget.

A Szolnoki Főiskolán 364 
elsős hallgató kezdte meg 
tanulmányait, ez tavalyhoz 
képest 13%-kal több diákot 
jelent.

Sörárium a pincében
2015 májusára elkészül 

Szolnok legújabb látványos-
sága, a Sörárium. A város-
háza pincéjében megkezdték 
a kivitelezési munkát, 1000 
köbméter földet mozgatnak 
meg, majd szigetelik a teljes 
alagsort. Terveznek kiállítá-
sokat, és kialakítanak két ren-
dezvénytermet. A 464 millió 
forintos beruházás uniós for-
rásból valósul meg.

Kezdődik a kutatás
Hamarosan 550 négyzet-

kilométeren kezdődik meg 
a földalatti szénhidrogének 
utáni kutatás Szolnokon és 
térségében. A 9 millió dol-
lár összköltségű projektet az 
Oil&Gas Development Kft. 
jelentette be. A 3 dimenziós 
technológiát alkalmazó fel-
tárás új munkahelyeket is te-
remt a városban.

(MPA)

Balázs Péterrel, a Szigligeti Színház igazgatójával Szalay Ferenc 
polgármester az Agóra átadásán
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Apaként új szerepben, de továbbra is fontos a közélet és a sport
Kevesen lehetnek azok, 

akik nem ismerik. Itt nőtt 
fel a lakótelepen, itt járt is-
kolába, itt dolgozik és itt él 
ma is a városrészben.  Ha 
talán innen nem, akkor ott 
van a kosárlabda, a sport-
csarnok, ahol láthatták, 
hiszen nem csak a kosár-
meccseken van kinn, ha-
nem edzőként is dolgozik. 
Korán bekerült Tasnádi 
Zoltán a „gépezetbe”, hi-
szen már 1998-ban a „Szé-
chenyi-lakótelepért” Egye-
sület tagja, 2006-tól pedig 
önkormányzati képviselő. 
Nehéz az elmúlt 8 évről 
dióhéjban beszélni, de rö-
viden így foglalja össze:

- A 400 millió forintos 
városi játszótér-felújítási 
program keretéből, az 1. 
számú választókörzetben 
is sikerült két játszóteret 
felújítani. A Győrffy István 
utcában aszfaltburkolatot 
cseréltünk, a Czakó Elem-
ér úton új parkolót alakí-
tottunk ki, de több lépcső-
ház a panelprogramban is 
részt vett. Apró munkák-
kal haladunk előre.  

A fiatalok örültek, 
amikor a Piros iskola 
előtti, már tönkrement 
gördeszkapályát elvittük a 
műfüves pályához, ahol 15 
millió forintból új pályát 
alakítottunk ki. Ennek ta-
lán az idősebbek is örültek, 
mert biztonságosabban 
lehet közlekedni a környé-
ken.

Folyamatban van a te-
rek, parkok, hurokutak fel-
újítása. Két térrel gazdago-
dik a városrész, az egyiket 
a Zöldház előtt, a másikat 
a Piros iskola előtt alakít-
ják ki. 400 parkolót pedig 
felújítanak. Most készül 
a Kaán Károly úti szabad 
zöldterületen egy labda-
rúgópálya, streetball pálya 

és egy játszótér, illetve ha-
marosan elkészül itt, az út 
páros oldalán, több mint 
ötszáz méteres járda, ami a 
terület közlekedés-bizton-
sága szempontjából fontos.

- Megváltozott az élete, 
hiszen sűrűn látjuk baba-
kocsival sétálva az utcán.

Igen, családot alapítot-
tam, 5 hónapos a kisfiam. 
Hogy ez milyen változást 
jelentett? Minden szabad-
időmet a családdal töltöm, 
ahogy a többi apuka is, én 
is részt veszek a fürösz-
tésben, etetésben.  Olyan 
családban nőttem fel, ahol 
édesapám is szervesen 
benne volt a gyerekneve-
lésben, mindent közösen 
csináltak otthon, én is ezt 
szeretném továbbvinni.

- Fiatalon bekerült a 
közéletbe és kezdett politi-
kával foglalkozni. Hogyan 
fogadta a család?

A kezdetekben féltettek, 
de aztán megbarátkoztak a 
gondolattal. Azt gondolom 
és tapasztalom is, hogy he-
lyi szinten másképpen mű-
ködik a politizálás, mint 
országosan. Itt, nagyobb 
egyetértésben dolgoznak a 
pártok.

- Ha most azt mondom, 
hogy itt van egymilliárd 

forint, akkor milyen fejlesz-
tésre fordítaná?

Ez jó kérdés, gondol-
kodnom kell. Most meg-
újulnak az utak, a Zöld-
ház 90 százalékban kész, a 
gimnázium is megszépült, 
a következő a Piros iskola 
felújítása kell, hogy legyen. 
Figyeljük a pályázatokat, 
de ha most lenne egymil-
liárd forint, akkor ezt erre 
az iskolára költeném. 

- Tehát első a Piros isko-
la. További tervek?

Nagyon fontos a 
szervizutak rendbetétele, 
de ugyanilyen a közbizton-
ság növelése. Hamarosan 
felszerelik a kamerákat, de 
a körzeti megbízotti rend-
szert erősíteni kell. Szor-
galmazom, hogy a közte-

rület-felügyelőknél legyen 
egy kis csoport, akik a Szé-
chenyi-városrésszel foglal-
koznak. 

- A Sportiskolában a ko-
sárlabda fiú szakosztály ve-
zető edzője. 

2009-ben vettem át a 
szakosztályt. Azt lehet 
mondani, hogy a legered-
ményesebb időszakot zár-
tuk az elmúlt évben. 170 
gyerekkel dolgozunk 6-16 
éves korig, 10 csapatunk 
van.  A feladatunk a sport-
ág fejlesztése, hiszen sok a 
tehetséges gyerek, ehhez 
komoly szakmai program-
ra van szükség, és persze 
több évre.  A Széchenyi-
városrészben két iskolában 
is dolgoznak edzőink, a 
Szent-Györgyiben és a Szé-
chenyi körúti iskolában. 

- Ha nem csak a vá-
rosrészt nézzük, hanem a 
megyeszékhelyet, melyek a 
feladatok?

A belváros hatalmas 
fejlődésen ment keresztül, 
de Szandaszőlős is meg-
szépült, most a Tallinn vá-
rosrészben folynak felújítá-
sok. Nem állhatunk meg, a 
jövőben a peremkerületek 
és az iparterületre kell 
koncentrálni.

(ka)

Sokan kapták ingyen a tankönyvet
Az iskolások több mint fele, 720 ezer diák kapta 

meg idén ingyen a tankönyveket. Pinto Renátó, a Szé-
chenyi Körúti Általános Iskola igazgató-helyettese el-
mondta, hogy az első és második osztályosok mellett, 
sem a nagycsaládosoknak, sem a szociálisan rászoru-
lóknak nem kellett fizetniük a könyvekért. A szülők-
nek, a kiegészítő eszközöket kellett megvásárolniuk, 
így minden család több mint tízezer forintot tudott 
megspórolni. 

A Piros iskolába 440 gyermek jár, száz kisgyermek 
kezdte meg az első osztályt, ugyanennyien járnak má-
sodik osztályba. A gyerekek 80 százaléka a környékről 
jön, de sportiskola lévén nincs körzethatár, így a város 
minden részéből, sőt vidékről is fogadnak gyerekeket.
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Orosz György úti butiksor

PÓTVIZSGÁRA - V I Z S G Á R A
Fizikából, matematikából korrepetálás, felvételire, 

érettségire felkészítés. Minden szinten sikerrel
Telefon: 56/950 211 üzenetrögzítős, vagy 70 300 5501.

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

Hírek első kézből!

Sándor István szalézi szerzetes boldoggá avatását 
2013. október 19-én hirdették ki Budapesten, a Szent Ist-
ván Bazilika előtti téren. Koholt vádak alapján tartóztat-
ták le, majd 1953. június 8-án kivégezték. Szolnok városa 
utcát nevezett el róla, volt iskolájában emléktábla őrzi 
nagyságát, 2014-ben, a város napján pedig Pogány Gábor 
Benő szobrászművész alkotását leplezték le. A Szenthá-
romság téren Máthé György esperes-plébános méltatása 
után, a Szalézi Rend tartományfőnöke, Ábrahám Béla 
emlékezett a vértanúhalált halt szolnoki rendtagra. Kí-
vánta, hogy mindenki találja meg az élete értelmét, he-
lyét a világban, mint ahogyan tette ezt Boldog Sándor 
István.  Mint ahogy a boldoggá avatása is eljutott a világ 
minden részébe, eljut a szoboravatás is, és Szolnok ismét 
bekerül a szaléziak nemzetközi családjába – mondta a 
tartományfőnök. 

Szalay Ferenc polgármester a hit erejéről beszélt, arról, 
hogy milyen üzenete van a szobornak. Legyünk büszkék 

hagyományainkra, példa-
képeinkre, akikre felnézhet 
a város, az ország, a világ 
– mondta. A polgármester 
emlékezett Sándor János-
ra, a fivérre, aki várta ezt a 
pillanatot, de nem élhette 
meg. Ő volt az, aki ott állt 
minden városi ünnepen a 
magyar zászlóval és bízott 
abban, hogy testvérét reha-
bilitálja az idő. 

Évadnyitó a Szigligetiben A hit erejét hirdesse az új szobor

Egészséges étel a menzán

Balázs Péter igazgató a 
társulati ülésen a tervek-
ről tájékoztatta a megjelent 
színészeket. Indulnak az 
olvasópróbák, hiszen szep-
tember 26-án már a Cson-
gor és Tünde bemutatója 
lesz. Október 26-án három  
darabbal is vendégszerepel-
nek a Nemzeti Színházban, 
majd október 30-án a Nem-
zeti érkezik a Tisza-partjá-
ra. Ebben az évben is egész 
estés ünnepi műsorral ké-
szülnek az októberi nemzeti 
ünnepünkre, és nyolcadik 
alkalommal a vidám évbú-

csúztató is meglesz, annyi 
különbséggel, hogy most fel-
vételről láthatják a műsort a 
tévében a nézők. A szeren-
csések viszont két előadást is 
nézhetnek a színházban az év 
utolsó napján, mondta a di-
rektor. Újraindul Szolnokon 
a nyári színház, de beszélt 
az igazgató egy szinitanoda 
indulási tervéről is. Az ülés 
végén tett bejelentését taps 
fogadta, miszerint decem-
berben benyújtja a pályáza-
tát újabb 5 évre az igazgatói 
posztra. 

A mintamenza program 
2010-ben indult Békés me-
gyében, azóta az ország több 
iskolájában főznek egészsé-
gesebben. A szolnoki Szent-
Györgyi Albert Általános 
Iskola is csatlakozott a prog-
ramhoz. Kenyeres Istvánné 
1987 óta dolgozik az iskola 
konyháján, de néha neki is 
fejtörést okoz a heti étrend 
összeállítása.  Az iskolában 
560 gyermek étkezik, 220 
tízórais, 340 gyermek uzson-
nás, sorolja a konyhafőnök. 
Vannak, akik hátrányos hely-
zetük miatt ingyen kapják 
mindhárom étkezést, van, 
ahol a szülő dönti el, melyiket 
szeretné gyermekének. 

Kenyeresné megerősítette, 
hogy Szolnokon egészségesen 
táplálkoznak a diákok, szere-
tik, amit főznek. Sőt, több-
ször elhangzik tőlük, hogy ez 
finomabb, mint az otthoni, 
ami azért lehet, mert nagy 
adagban mások az ízek. 

Hiába a rutin, egy útmu-
tató alapján készül minden. 
Van egy nyersanyagtáblázat, 
korcsoportonkénti napi ener-
giaszükséglet. De hogy még 
bonyolultabb legyen a tízna-
pos menüsorozat összeállítá-
sa, figyelembe kell venni azt 
is, hogy a gyermek egyszer 
vagy háromszor étkezik.

Az ellenőrzés folyamatos, 
hiszen a Tisztiorvosi Szol-
gálat értékelés után küldi 
tovább az anyagot a központ-
ba, Békéscsabára. A legfon-
tosabb az, hogy a gyerekek   
megegyék, amit főzünk – tette 
hozzá Kenyeres Istvánné.

Szeptember helyett jövő év 
januárjától lép életbe a köz-
étkeztetésről szóló rendelet, 
amely szabályozza az iskolai 
menzákon, a kórházakban az 
ételek tápanyagtartalmát.  A 
Szent-Györgyiben nem okoz 
gondot az átállás, hiszen már 
évek óta figyelnek a tápanya-
gok összetételére.
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI 
nyolc tanulója és tanára a romániai Targu Neamt-ba látoga-
tott az intézményben folyó Comenius partneriskolai projekt 
keretében. A GPS-es természetjárás során megismerkedtek a 
vendéglátó iskola környékének látnivalóival. A tanulók angol 
nyelvi beszédkészsége tovább fejlődött, hiszen a spanyol, né-
met, lengyel és román diákokkal csak ezen a nyelven kommu-
nikálva tudták megoldani a feladatokat. Az iskola készül, hogy 
októberben hasonlóan színes programmal várhassák a partner-
iskolákat Szolnokon.

Szabóné Rácz Erika
Széchenyipiros

A fejlesztés célja az, hogy 
a térség bekerüljön a Tisza-
tó turisztikai körforgásába, 
így a beruházás a települések 
életében is változást hozhat 
- kezdte a sajtótájékoztatót 
Horváth Béla, a Kötivizig 
műszaki igazgató-helyettese. 
2014. szeptember 3-án hívták 
a sajtó munkatársait  a vízügyi 
igazgatóságnál tartott tájé-
koztatóra, majd a helyszínen, 
Tiszasülyön nézhették meg az 
építkezést. A tervek szerint 
halad a szőke folyó jobb ol-
dali töltéskoronáján húzódó 
kerékpárút építése, noha a ki-
vitelezést hátráltatta az elmúlt 
hónapokban lehullott eső. 

A turisztikai fejlesztés 
hozzájárul a települések és 
vonzáskörzetük gazdasági 

versenyképességének növe-
léséhez. A környezettudatos 
beruházás az év minden idő-
szakában megközelíthetővé 
teszi a térség természeti szép-
ségeit. A beavatkozás a tér-
ségben élők árvízbiztonságát 
is növeli azáltal, hogy a bur-
kolt árvízvédelmi töltésen a 
védekezési munkák időjárás-
tól függetlenül, jelentős idő-
előnnyel folyhatnak. A töltés-
koronán épülő kerékpárút a 
kezelő számára szervizútként 
is szolgál, mondta Horváth 
Béla igazgató-helyettes, majd 
hozzátette: Bíznak abban, 
hogy növekszik a foglalkoz-
tatottság, hiszen a térségben 
a turizmus ellendülésével 
többletszolgáltatásokra lesz 
szükség.

Tisztelt leendő első osztályos szülők, kedves ovisok!
A Széchenyi Körúti Sportiskola és AMI (5000. Szolnok, Szé-

chenyi krt. 10.) az idei tanévben is várja óvodáskorú gyermekek 
jelentkezését a 2014. szeptember 29-én induló ingyenes óvodás 
tornára. A foglalkozásokat iskolánk testnevelő tanárai tartják 
intézményünk tornacsarnokában hétfőnként 17.30 órától.

További információ, hogy iskolánk vezetése 2014. szep-
tember 22-én 17.30-tól nagycsoportos óvodás szülők részére 
tájékoztató szülői értekezletet tart, amely során bemutatkozik 
intézményünk, illetve a résztvevők információt kapnak az óvo-
da-iskola programunkról. A tájékoztató szülői értekezlet hely-
színe az iskola 6-os terme. 

Bővebb információ az óvodákba kihelyezett plakátokon 
vagy www.szechenyipiros.hu internetes oldalon. 

Iskolavezetés

Átadták a megyeszékhely legújabb és legmodernebb utcai 
edzéslehetőséget teremtő pályáját. A street workout  3,5 millió 
forintba került létesítmény a Tiszaligetben, a Városi Sportcsar-
nok mellett kapott helyet.

*  *  *
A Szolnoki Művésztelep-Kert Galériába (Gutenberg tér 

12/12.) Szabó Ábel festőművész Fátyol című kiállítását október 
12-ig tekinthetik meg.

*  *  *
Gyermekmeghallgató szobát adtak át a törvényszéken, ahol 

tizennégy éven aluli gyermekeket tudnak meghallgatni. Gyer-
mekbarát környezetben beszélhetnek a szakemberekkel az őket 
ért sérelmekről, bűncselekményekről.

*  *  *
Csönge Attila személyében új igazgatója van a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Levéltárnak. 12 éve az intézményben dol-
gozó új vezető megbízatása 5 évre szól.

*  *  *
Hangos térképet készít tagjainak a Vakok és Gyengénlátók 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete. A szervezet – a 
sorstársak bevonásával – járta végig a megyeszékhely legfon-
tosabb útvonalait és 37 legjelentősebb intézményét. A közle-
kedést és tájékozódást nagyban megkönnyítő hangos térkép az 
év végére minden szolnoki vak és látássérült számára hozzáfér-
hetővé válik.

(mpa)

GPS-es kincsvadászat Romániában Kerékpárút a Tisza töltéskoronáján

SOROKBAN

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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Az újév kezdete Látás és vezetés
Felmérések kimutatták, hogy minden 

ötödik embernek olyan látás zavara van, 
amely akadályozza a vezetésben. Meg-
felelő szemészeti segítséggel majdnem 
minden jogosítvánnyal rendelkező meg-
felel a biztonságos vezetés kritériumai-
nak. A vezetők jó látása döntő tényező a 
biztonságos közlekedés során. Sajnos a 
sofőrök nagy része nincs igazán tisztában 
azzal, hogy mennyire összefügg a jó látás 
a biztonsággal. Hat létfontosságú dolog a 
vezetésnél!

Távoli látásélesség: Talán ez a legfon-
tosabb. Vezetéskor a legegyszerűbb reak-
ció ideje is legalább 0.4 szekundum. Ha 
rosszul látunk távolra, nem marad idő 
a reagálásra. A sebesség növekedésével 
a rossz távoli látás pillanatról pillanatra 
nagyobb veszélyt jelent.

Mélységérzékelés: A volánnál ponto-
san kell felmérni a távolságot a külön-
böző mozgó járművek között. Mindkét 
szemnek tökéletes mélységmérő-műszer-
ként kell működnie. 

Látómező: A „szemünk sarkából való 
látás” képessége - átlátni nagyobb terü-
letet anélkül, hogy a szemünket, vagy a 
fejünket mozdítanánk. Alkalmassá teszi 
a vezetőt arra, hogy átlássa a forgalmat, 
és észrevegye a gyalogosokat az út szélén 
anélkül, hogy levenné az útról a tekinte-
tét. 

Akkomodáció, illetve alkalmazkodás: 
A vezetőnek könnyen kell fókuszt váltani 
az út és a műszerfal között. A távoli és a 
közeli dolgok közti fókuszváltás képessé-
gét akkomodációnak nevezzük.

Éjszakai látás: Biztonságos éjszakai 
vezetéshez látnunk kell a szembejövő au-
tók vakító fényszórója mögötti gyengébb 
fényben. 

Színlátás: A színlátás is fontos része a 
vezetésnek, meg kell tudni különböztet-
ni az eltérő színeket. Gondoljunk csak a 
lámpák, táblák színjelentéseire.

Ajánlatos akkor is ellenőriztetni a lá-
tásunkat, ha nem érzünk problémát. Ki-
váló alkalom erre a Széchenyi Optikában 
ingyenesen igénybe vehető látásellenőr-
zés, ahol a fenti látásfunkciók mindegyi-
kének ellenőrzése megtörténik a vizsgá-
lat keretein belül.
 Taupert Szilvia
 dipl. optometrista, kontaktológus

A római ka-
tolikusoknál a 
latin vagy pá-
pai időszámítás 
alapján, a pol-
gári és egyházi 
év január 1-jén 
kezdődik. A gö-

rög katolikusoknál viszont a ket-
tő egymástól elválik, az egyházi 
év, akárcsak az iskola, szeptember 
1-jével veszi kezdetét. Ragaszko-
dásunk oka az, hogy az ószövet-
ségi Szentírásban is ősszel indult 
az újév, miként a természetben is, 
a földbe vetett magvak adják az új 
élet nyitányát. Harmadsorban pe-
dig, a hagyomány úgy tartja, hogy 
Jézus nyilvános működése is ebben 
az időszakban vette kezdetét. 

Az újév egy új kezdet reménysé-
gével kecsegtet bennünket. Jó, ha 
a jövőt megtervezzük, s nem en-
gedjük, hogy életünk parttalanul 
elfolyjon. Ennek tükrében, erre a 
negyedévre négy nagyobb tervet 
tűztem magunk elé. 

Az első a gyerekek parókiális hit-
oktatása. A Széchenyi-lakótelepen 
egyetlen iskolában és óvodában 
sem kérték a szülők gyerekük isko-
lai, óvodai hitoktatását, pedig tu-
dom, hogy vannak görög katolikus 
tanulóink. Nem szeretnénk róluk 
lemondani, ezért minden szomba-

ton 10 órától a parókián (papi la-
kás) várjuk őket.  A második terv 
egy pasztorális kirándulás. Ok-
tóber közepén tartja kerületünk, 
tőlünk legtávolabb eső egyház-
községe, Makó, templombúcsúját. 
Szeretnék erre az ünnepi alkalom-
ra, illetve Szeged megismerésére 
egy autóbuszos kirándulást szer-
vezni. A kirándulások közösséget 
formálnak, a kerület híveivel való 
együttimádkozásból pedig hitet, 
erőt meríthetünk. A harmadik a 
karácsonyra egy betlehemes játék, 
melyben a szálláskeresés a lakóte-
lepet is érintené, s a barlang, hol 
Jézus született, maga a templom 
lenne. 

A negyedik terv pedig a közös-
ségi ház tető alá hozása, még a 
tél beállta előtt. Szeptemberben a 
Gépipari Szakiskola ács, kőműves 
diákjai, oktatói folytatják az épít-
kezést. Az abonyi asztalosmester 
már megkezdte a külső nyílászá-
rók elkészítését, s reméljük Isten 
áldása, jótevőink támogatása segít 
bennünket abban, hogy célba ér-
kezzünk.

 Az új egyházi év kezdetén tehát 
reménységgel indulunk a jövőbe, s 
hívunk mindenkit, tartson velünk!

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

Nem tud a gyermekért menni 
az óvodába, iskolába vagy a böl-
csödébe? Beteg lett, és nem tud 
otthon maradni gyermekével? 
Hívjon, megyek és vigyázok rá! 
Mesélünk, játsszunk, tanulga-
tunk!  Ezen a számon megtalál: 
06/305745761.
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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

Átalakult a Zöldház, kérjük, hogy a Szolnok-Panelhez írt leveleiket a portára adják be 
(Postacím: Szolnok, Karczag László út 2.) vagy e-mailen: panel-szolnok@freemail.hu. 
Az elmúlt rejtvények nyertei: Nagy Antal (Karczag László út 5.) akit a Garden Hotelban 
várnak egy vasárnapi, kétszemélyes svédasztalos ebédre. Egy könyvet vehet át a Hild 
Viktor Könyvtárban Csőke Nikolett (Remete u. 4.). Gratulálunk! A kapott levél igazolás a 
nyeremény felhasználására.

A törlesztő részletek  
átlagosan 25-30%-kal  

csökkenhetnek
A kormány benyújtotta 

a törvényjavaslatot a parla-
mentnek, amely szeptember 
24-én szavaz majd a bankok 
elszámoltatásának menet-
rendjéről. A 400 érintett pénz-
intézetnek minden deviza- és 
forinthitellel el kell számol-
nia, ami mintegy 1,3 millió 
családot – nagyságrendileg 
680 ezer deviza- és 650 ezer 
forintalapú hitelt – érint. El-
sőként a devizahitelesek eseté-
ben számolnak el. A nem pe-
relő bankoknak 2015. január 
15-29. között kell elküldeniük 
ügyfeleiknek az elszámolást, 
a perelő pénzintézeteknek 
február 14-28. között. Előb-
bi devizahiteles ügyfeleknek 
februártól, utóbbiaknak már-
ciustól csökkennek a törlesztő 
részletei.

Akiknek élő szerződésük 
van, a banknak a tisztesség-
telenül elvett pénzösszege-
ket úgy kell kezelnie, mintha 
azzal az ügyfél előtörlesztett 
volna. Az elszámolási törvény 
alapján a bankoknak vissza 
kell térniük a szerződéskori 
kamatszintre, egyúttal a jog-
szabály kamatemelési mora-
tóriumot vezet be legkésőbb 
2016. április 30-ig. 

Akinek már lezárult a szer-
ződése, ott a banknak kész-
pénzben kell elszámolnia az 
említett határidőkkel. A 2009. 
július 26. előtt megszűnt hite-
lek esetében az elévülés miatt 
a pénzintézetnek nem kell el-
számolnia.

A banknak – az ügyfél ké-
résére – a végtörlesztőkkel is el 
kell számolnia, ezt jövő már-
ciusban kezdeményezhetik a 
bankjuknál, amely novem-
berben köteles elszámolni. Az 
árfolyamgátba belépett ügyfe-
leknél szintén lesz elszámolás, 
de náluk az összeget először a 
gyűjtőszámláról kell levonni, 
és azt követően lehet a meglé-
vő tőketartozást csökkenteni.

Ezermilliárd forint környé-
kén lehet az az összeg, amelyet 
a magyar bankrendszernek 
vissza kell fizetnie a családok 
számára. 

(Kormányzati Információs 
Központ)

Újra rezsicsökkentés
Az Orbán-kormány 

által elkezdett rezsicsök-
kentés folytatódik. 2014. 
szeptember elsejétől újra, 
ezúttal 5,7%-kal csökken 
az áram ára, 2014 ok-
tóbertől a távhő is újra 
olcsóbb lesz, 3,3%-kal. 
Korábban 2014 áprilisá-
ban 6,5%-kal csökkent 
a gáz ára. A törvény ré-
sze, hogy a szociális in-
tézményekben, például 
nyugdíjas-otthonokban, 
az önkormányzati vagy 
szolgálati bérlakásban 
élőkre is kiterjesztik a 
víz- és a hulladékszállí-
tási díjak korábbi 10%-os 
csökkentését, náluk ko-
rábban nem érvényesült 
a rezsicsökkentés e két 
területen.

A rezsiköltségek elvi-
selhetetlen terhei miatt 
a kormány 2012-ben a 
magyar családok szá-
mára olcsóbb rezsit és 
az állam piaci szerepé-

nek növelését célozta 
meg. A rezsicsökkentés 
2013 januárjában 10%-os 
villamosenergia-, gáz- és 
távhődíj csökkentéssel 
kezdődött, majd ugyan-
ebben az évben 10%-kal 
csökkent a vízdíj, vala-
mit a szemétszállítás, a 
szennyvízszippantás, a 
PB-gáz és a csatornaszol-
gáltatás díja, valamint 
20%-kal a kéményseprési 
díj. 2013 novemberében 
folytatódott a rezsicsök-
kentés, újabb 10%-os 
villamosenergia-, gáz- és 
távhődíj csökkentés kö-
vetkezett be. 

A családok a rezsicsök-
kentéssel évente átlago-
san több mint 100 ezer 
forintot takaríthatnak 
meg.

2002 és 2010 között 
kizárólag áremelések tör-
téntek, az áram díja meg-
duplázódott, a gáz ára a 
háromszorosára nőtt. 

Dr. Kormosné Szombati Márta, a 2. számú vá-
lasztókörzet és Rehó János a 3. számú választókörzet 
FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjei. Meg-
választásuk esetén mindketten az eddigi sikeres prog-
ramok folytatását tervezik. Pedagógusként fontos szá-
mukra a család, az ifjúság, a jó közösség kialakítása, a 
jó kapcsolat a nyugdíjasokkal.
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Több napon keresztül 
emlékezett és ünnepelt a 
város.  1847. szeptember 
elsején adták át Magyaror-
szág második vasútvonalát 
Pest-Szolnok között, mely 
hatalmas változást hozott 
a Tisza-parti város életé-
ben. Ez a nap lett a 2000-es 
esztendőtől Szolnok napja. 
Részt vehettünk a civil ka-
valkádon, mézvásáron, a 
939 szeletes tortát a szeren-
csések megkóstolhatták. 
Voltak, akik futóverseny-
re neveztek, de kiállítások 
nyíltak, többen koszorúz-
tak, szobrot avattak, gyö-
nyörködhettünk a kirako-
dóvásáron, de a táncház is 
vonzotta az embereket.

Emlékeztek Szolnok 
első polgármesterére, Hu-
bay Ferencre, aki 1874-ben 
lett a település első embe-

re. Mostantól a városháza 
díszterme az ő nevét viseli, 
de emléktáblát is avattak a 
városháza folyosóján. 

A Széchenyi-városrész-
ben a kopjafánál helyez-
tek el koszorút a pártok, 
civilszervezetek, nyugdíjas 
klubok, az önkormányzat 
képviseletében pedig Tas-
nádi Zoltán képviselő.

Szalay Ferenc az Agóra 
avatását történelmi pilla-
natnak nevezte, nagyobb 
ajándékot nem is kaphatott 
volna a város – mondta a 
polgármester.  Az 1 mil-
liárd 800 millió forintból 
megépült kulturális köz-
pont, mely 93 százalékos 
európai uniós támogatást 
nyert, megváltoztatta a 
belváros képét. A Pelikán 
Szálló is átépítésre vár, már 
készen vannak a tervek, 

hangzott el a megnyitón. 
Fontosnak tartotta ki-

emelni a szolnoki tudást, a 
szolnoki szellemet, hiszen 
Álmosdi Árpád az épület 
megálmodója, a kivitelező 
cég vezetője Bajzáth Béla, 
mindketten szolnokiak. 

A polgármester köszön-
tője végén arra kérte a fi-
atalokat, időseket, hogy 

legyen a jövőben Szolnok 
főtere egy találkozási pont, 
valóban töltse be az Agóra 
a szerepét. Majd hozzátet-
te: aki nem örül ennek, ne 
használja, de ne vegye el a 
mások kedvét attól, hogy 
valóban szépül, erősödik 
a város. Szolnokinak len-
ni ma már komoly dolog, 
legyünk rá büszkék, hogy 
itt élünk – mondta Szalay 
Ferenc.

Az épület bejárata előtt 
a történelmi egyházak 
képviselői mondtak beszé-
det, majd Máthé György 
esperes-plébános megál-
dotta az Agórát és átvágták 
a nemzeti színű szalagot.

Az Agóra előtti téren 
leleplezték Szabó György 
Curriculum Vitae című 
bronzszobrát. 

Elkezdődött a 2014-
2020-as európai uniós fej-
lesztési ciklus, így újabb 
városfejlesztési beruházá-
sok elindítására lesz lehető-
ség. Az előző időszakban a 
megyeszékhelyen közel 20 
milliárd forintos értékben 
történtek fejlesztések, be-
ruházások. Mintegy húsz-
ezer ember él a Széchenyi-
városrészben, ki panelban, 
ki kertes házban. Röviden 
összefoglaljuk, milyen vál-
tozások történtek szűkebb 
környezetünkben.

Az 1-es, 2-es, és 3-as 
választási körzet önkor-
mányzati képviselői min-
dent megtettek azért, hogy 
kényelmesen éljünk, meg-
találjuk a mindennapi élet-
hez szükséges dolgokat. 

Több épület szépült meg 
a panelprogramban, de 
megújult a Széchenyi Gim-
názium, a Szivárvány Óvo-
da, a sportcsarnok, ahol 
felújításra kerültek az öltö-
zőszekrények, a folyosók. 
Javult a közműellátottság a 
Varjú út környékének csa-
tornázottságával.

A játszótereket a gyere-
kek benépesítik, az isko-
lások, óvodások, családok 

körében népszerűvé vált a 
Nefag Vadasparkja a ját-
szótérrel, de kedvelt lett a 
Szent-Györgyi Általános 
Iskola kresz-parkja, a mű-
füves pálya, valamint a 
mellette lévő extrém sport-
pálya. 

Teljesen átalakult a 
Zöldház, és az előtte lévő 
park. A biztonságos köz-
lekedést szolgálja a Kaán 
Károly úti járda, a 80 par-

koló a Czakó és a Győrffy 
utcákban, a körforgalom 
a Rékasi útnál, a sebesség-
mérők, a zebrák előtti ta-
padó jelzőcsíkok, de emel-
lett a gyalogosok átkelését 
rendőrök, polgárőrök is 
segítik. A lakók biztonsá-
gát szolgálja a lakótelepen 
működő körzeti megbízot-
ti iroda.

A rezsicsökkentés érez-
teti hatását, ezt kiegészíti 
az ingyenes mérőóra-cse-
re, valamint az is, hogy a 
szolgáltató 2008 óta nem 
emelt hődíjat.

A nemrég indult másfél 
milliárdos nagy projekt 
befejezése után, még szebb 
és otthonosabb lesz lakóte-
lepünk.

Szolnok napján

Az elmúlt években történt fejlesztések

150 millió forint pályázati forrásból újul meg a Széchenyi 
körúti orvosi rendelő. Kicserélik a nyílászárókat, elvégzik az 
épület hőszigetelését, növelik az elektromos hálózat kapaci-
tását.

2014. szeptember 26-27-28-án a „Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület mindenkit vár a városrész legnagyobb rendezvé-
nyére. A programot a www.panel-szolnok, és a Szolnok-
Panel Facebook oldalán is olvashatják.

Felújítás a SzéchenyinNyárbúcsúztató


