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Összefoglaló a városrészben történő fejlesztésekről

A doni katasztrófára emlékeztünk

2013 végén, európai uniós támogatásból kezdődött el a „Széchenyi-lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” elnevezé-
sű pályázat megvalósítása, amely érinti az egész lakótelepet, illetve az itt élő, közel húszezer ember életminőségét javítja. A 
pályázat 2015 nyarán befejezéséhez közeledik, ezért szeretnénk egy áttekintést adni a munkálatokról.

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

Az 1943. január 12-én 
megindult doni áttörésre, a 
második világháborúnak a 
magyarok számára az egyik 

legtöbb áldozatot követelő 
csatájára emlékeztünk 2015. 
január 12-én Szolnokon, a 
Tiszai hajósok terén. A 2. 
magyar hadsereg kétszázezer 
katonájából alig hatvanezer 
magyar tért vissza.

A  történelmi zászlók be-
hozatala és a megemlékező 
beszédet követően helyezte 
el koszorúját Bene Ildikó or-
szággyűlési képviselő, a város 
nevében Szalay Ferenc pol-
gármester, Fejér Andor alpol-
gármester, a kormányhivatal, 
a megye, a honvédség vezetői, 
valamint a pártok és a civil 
szervezetek képviselői.

Megtörtént a Széchenyi 
István Gimnázium külső fel-
újítása, energia racionalizálá-
sa, homlokzat hőszigetelése, a 
nyílászárók cseréje, az épület 
akadálymentesítése. A Zöld-
ház a hosszú távú fenntartás 
érdekében szintén megújult. 
Itt is megtörtént a hőszige-
telés, az akadálymentesítés, 
ablakpárkányok cseréje, és 
beépítésre került egy külső 
személyfelvonó. A belső átala-
kítás két helyiséget érintett. 
A szertár helyén egy hangszi-
getelt termet alakítottak ki, a 
meglévő tornaterem pedig a 
jövőben multifunkciós terem-
ként működik. A projekt része 
volt a fény- és hangtechnikai 
eszközök, bútorok beszerzése.

A beruházás részeként, 
civil szervezetek bevonásá-
val, miniprojektek valósul-
tak meg. Ilyen volt a „Miénk 
ez a városrész!” program, 
ahol a felhasználható összeg 
24.000.000 Ft, ebből közösség-

építő és szabadidős rendezvé-
nyek kerültek megvalósításra. 
A „Zöld Re-Generáció” prog-
ram keretösszege 15.000.000 
Ft volt, ennek célja, a rende-
zettebb, élhetőbb városrész 
kialakítása.

A nagyprojekt során a lakó-
telepen 9 utcában 3648 folyó-
méter hurokutat újítottak fel, 
485 db parkolóhely újult meg, 
valamint 6704 folyóméter jár-
da kapott öntött aszfaltburko-
latot, illetve készül el tavaszig. 
A Győrffy István utcában 63 
db, a Lovas István utcában 
72 db, az Orosz György úton 
104 db, a Malom úton 22 db, 
az Aranyi Sándor utcában 44 
db, a Karczag László utcában 
157 db, a Czakó Elemér utcá-
ban 23 db parkolóhelyet újí-
tottak fel, illetve újítanak fel a 
következő hónapokban, ezek 
mellett 4 autóbusz-öblözet is 
biztonságosabbá vált.

A Széchenyi-lakóváros 
rehabilitációjának a célja a 
környezet minőségének fej-
lesztése, a helyi identitást, a 
közösségformálást erősítő te-
rek fejlesztése. Erre két helyen, 
a Zöldház előtt, illetve a Piros 
iskola előtti területen épül ki 
közösségi tér. Itt a kertépítés 
mellett utcabútorok, növé-
nyek kerülnek kihelyezésre, 
új térburkolat épül, korszerű-
södik a köz- és díszkivilágítás.

A közbiztonság javítása 
érdekében térfigyelő kamera-
rendszer építésére kerül sor, 
melyek a városrész bevezető 
útjain rendszámellenőrzésre 

is alkalmasak lesznek. A bel-
területeken 4 db nagyfelbon-
tású kamerát helyeznek ki, 
többek között a Zöldházra is.

Az önkormányzattól meg-
kapott adatok alapján 2015. 
január 5-i állapot szerint az 
útburkolatok felújítása 5 szá-
zalékos, a járdák felújítása 
71, a parkolók átépítése 78 
százalékos. Az új közösségi 
terek állapota 30 százalékos. 
A kamerarendszer kiépítése 
tavasszal megtörténik. 

A projekt várható befeje-
zése 2015. június 30, az elszá-
molható költség 1.410.738.875 
Ft. A támogatottság 100 szá-
zalék. A pályázat felújítási 
munkákat támogat, új építés-
re a projekt keretében nincs 
lehetőség.

A kivitelező a technológiai 
és téli üzemeltetési szempon-
tok miatt március közepén 
folytatja a felújítási munkála-
tokat.
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A város üzemeltetéséért, a hétköznapi életért felel

Egyre több kamera vigyázza  
a biztonságunkat

A város üzemeltetéséért és annak fejlesztéséért felelős alpolgármester Fejér Andor, évekkel ezelőtt a megyei közgyűlés 
elnöke, majd a szolnoki járási hivatal vezetője volt. Azt mondja, Szolnok fejlődik tovább, de ami nagyon fontos, hogy tartsák 
az elért eredményeket, és mindannyian vigyázzunk az értékeinkre. Felháborítja a rongálás, és bízik abban, hogy a térfigyelő 
kamerák megteszik hatásukat, mert az nem jó, ha folyamatos karbantartást kell végezni a rongálók után.

Szolnok működése min-
den körülmények között 
2015-ben is biztosított lesz, 
mégpedig javuló színvo-
nalon. Jó alapot jelent a 
folytatáshoz, hogy 2014-
ben kiegyensúlyozott és 
takarékos gazdálkodást 
folytatott a város - mondta 
Szabó István, a pénzügye-
kért felelős alpolgármester 
a tavalyi év utolsó közgyű-
lésén, amikor a 2015-ös 
költségvetés előkészítésé-
ről esett szó.

Nem lesz egyszerű a 
feladat – tette hozzá Ra-
dócz Zoltán, MSZP-DK 
frakcióvezetője, aki szerint 
kevesebb állami támoga-
tással számolhat a város. 
A szociális, illetve segé-
lyezési rendszer átalakí-
tása miatt pedig a Jobbik 
frakcióvezetője fejezte ki 
aggodalmát. Kiss Gabriella 
úgy fogalmazott, még nem 
látja, honnan lesznek pó-
tolva az elvont források. A 
polgármester zárszavában 
arról beszélt, hogy az álla-
mi adósságkonszolidáció 
és a pénzmaradvány nél-
kül lényegesen nehezebb 
helyzetben lenne a megye-
székhely, majd hozzátette: 

a konszolidáció mellett 
számos, eddig az önkor-
mányzat által ellátott fel-
adat- és hatáskör került át 
az államhoz. Szalay Ferenc 
hangsúlyozta: 2015-ben 
folytatódik a város fejlesz-
tése, miközben a működés 
egyensúlyát is megtartják. 
Ebben nagy segítséget je-
lent a cégek, vállalkozók 
által fizetett helyi adókból 
befolyó bevétel növekedé-
se, ami azt jelzi, hogy erő-
södik a gazdaság a megye-
székhelyen is – tette hozzá. 
Szolnok jövő évi költség-
vetését 2015 februárjában 
tárgyalja majd a testület. 

10 helyszínen 22 új ka-
merával bővül a szolnoki 
térfigyelő rendszer. A vá-
ros pályázatát 46 millió 
forinttal támogatta a Bel-
ügyminisztérium. Az ön-
kormányzat a rendőrség-
gel közösen választotta ki 
a helyszíneket. Így a már 
meglévő, továbbá a folya-
matban lévő telepítésekkel 
együtt több mint 80 kame-
ra vigyázza majd Szolnok 
közbiztonságát. (MPA)

- 2015-ben folytatódnak 
a fejlesztések, a várost üze-
meltetni, működtetni kell. 
Mennyire ismeri Szolnokot, 
és az itt élők mennyire isme-
rik már Önt?- kérdeztem az 
új alpolgármestertől.

 - Ezt nem tudom le-
mérni, hogy mennyire is-
mernek, de egyre többen 
jönnek oda hozzám. Szol-
nokon élek több mint tíz 
éve, és ahhoz, hogy vala-
ki jól ismerje lakóhelyét, 
dolgozzon érte, benne kell 
hogy éljen. Másképpen lá-
tok dolgokat, több hibát 
észreveszek, amelyek mel-
lett régen könnyebben el-
mentem. Az elmúlt évekhez 
képest más jellegű munkát 
kell végeznem, én vagyok a 
felelős a város üzemelteté-
séért, a hétköznapi életért. 
Sok a napi feladat.

- Elkezdődött a 2014-
2020-as európai uniós cik-
lus, új feladatok várnak a 
városvezetőkre. Melyek a 
legfontosabbak?

- Először is a folyamat-
ban lévő beruházásokat 
kell befejezni, de vannak, 
amelyek most állnak a téli 
időjárás miatt. Ebben az év-
ben befejeződik a turizmus 
szempontjából is két fon-
tos fejlesztés, a városháza 
alatti sörárium és a repülő 

múzeum, de nagyon fontos 
feladat az energiatakarékos 
közvilágítás megvalósítása.

Ebben a hétéves uniós 
ciklusban 14,3 milliárd fo-
rintos kerettel rendelkezik a 
város, ennyit hívhatunk le. 
A megvalósulandó projekt-
listában szerepel a Mester 
úti laktanya feltárása, teljes 
rehabilitációja, ugyanez a 
feladat a Rékasi úti laktanya 
területével. A Tüdőkórház 
épülete megérett a lebon-
tásra, a terület nagyobbik 
része, az őspark megmarad, 
karbantartása folyamatos. 
A területek közművesítése 
után kezdődhet a fejlesztés, a 
lehetőség adott lesz a vállal-
kozások előtt. Az ipari park 
megközelíthetőségén szeret-
nénk javítani, és mivel több 
vállalkozás ide már nem fér, 
így 300 hektárral bővítjük a 
lehetőséget, de a jövő felada-
tai között említhetem még a 
„Gólyánál”, a víztorony re-
konstrukcióját is. 

Reméljük a vállalkozá-
sok a jövőben is élnek a 
lehetőséggel, így tovább bő-
vül a munkahelyek száma. 

- A turizmusfejlesztésre 
van „fejérandori” ötlete?

- Vannak elképzelése-
im, de a fentebb említett 
beruházások, a sörárium, 
a múzeum is már vonzób-

bá teszik a várost. Itt az új 
Tisza-part, a gyaloghíd, 
ezeket népszerűsíteni kell, 
javítani kell a városmar-
ketingen, hogy turisztikai 
desztinációvá váljon a vá-
ros. Egyre népszerűbbek 
a rendezvényeink, és nagy 
öröm, hogy nem csak a 
szolnokiak látogatják, ha-
nem a megyén kívülről is 
kíváncsiak ránk. 

Egyre többen fedezik fel 
Szolnokot, bizonyítja ezt, 
hogy a 2014-es vendégéjsza-
kák száma húsz százalékkal 
nagyobb volt az előző évi-
nél, ezt fenn kell tudni tar-

tani, illetve javítani rajta, de 
a szálláshelyek kihasznált-
sága még nem érte el azt a 
szintet, hogy látványos szál-
láshelyfejlesztés történjen a 
városban.

Szolnok fejlődik - fejezi 
be Fejér Andor a beszél-
getést -, de a legfontosabb, 
hogy az elért eredményeket 
megtartsuk, értékeinket 
megőrizzük, hogy azt meg 
tudjuk mutatni az ideérke-
zőknek.        

(Kővári Anna)

w w w.panel-szolnok.hu
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SOROKBAN

A kiváló pólósok telt ház előtt játszanak Újabb segítség az önkormányzatoknak

- A Szolnok Dózsa-Közgép 
csapata megnyerte a Magyar 
Kupát. Ez egy kötelező elvárás 
volt a fiúktól?

- Azt gondolom, hogy a 
sportban nincs kötelező el-
várás, ezért szép, mert bármi 
előfordulhat. Esélyesek vol-
tunk, szerettünk volna nyer-
ni, sikerült. 

- Legutóbb ez 1985-ben 
történt, amikor Mohi Zoltán 
is tagja volt a csapatnak. Volt 
valami különleges érzés, ösz-
szehasonlítás?

- Egyszerűen csak öröm 
volt, hogy a több éves munka 
beérett. Persze, eszembe ju-
tottak az 1985-ös események. 
Tisztelem a régi eredménye-
ket, de mindig előre nézek, 
hiszen sok feladat van előt-
tünk.

- Igen, itt a magyar bajnok-
ság és a nemzetközi szereplés.

- Vezetjük a tabellát, cél 
a bajnokság megnyerése, de 
nagyon sok mérkőzés van 
még hátra. Vannak csapatok, 
amelyek meglepetést okoz-
hatnak. A Bajnokok Ligájá-
ban május elejéig tartanak a 
küzdelmek. A 12-es főtáblán 
a két hatos csoportból a leg-

jobb 3-3 csapat jut tovább a 
Final Sixbe, erre jó esélyünk 
van. Ott pedig a legjobb hat 
csapat mérheti össze erejét, 
hasonló eséllyel indul mind-
egyik.

Szeretnénk jó eredményt 
elérni a hosszú távú sikerért. 
Az infrastruktúra a mai kor 
követelményeinek megfe-
lel, kiszolgálja a sportolók, a 
szakemberek és a közönség 
igényét. Jó a csapat, vonzza a 
nézőket, teltházasak a mecs-
csek. Bízunk abban, hogy a 
szurkolóink kitartanak mel-
lettünk, a mi feladatuk min-
dent megtenni a sikerért, a jó 
játék mellett az ésszerű, fele-
lős gazdálkodás, hogy sokáig 
a csúcson legyünk - fejezte be 
a klub vezetője.

(Kővári Anna)

A kormányzat döntésé-
nek értelmében Szolnok 
város önkormányzata 350 
millió forintos plusz állami 
támogatást kapott. A pénz 
a város üzemeltetésére for-
dítható.  - Az önkormány-
zatok számára rendkívül 
nagy segítséget jelent, 
hogy a Fidesz-kormányzat 
felelősen gondolkodik a te-
lepülések működtetéséről. 
Az esztendő végén kapott 
támogatás megerősíti vá-
rosunk anyagi helyzetét, 
s biztonságosan el tudjuk 
végezni azokat a város-
üzemeltetési feladatokat, 
melyeket elvárnak tőlünk 
a szolnokiak - mondta a 
bejelentés kapcsán Szalay 
Ferenc polgármester.

Ha a csapatból pár nevet említünk - Madaras Norbit, Vá-
mos Marcit vagy Decker Attilát - mindenki tudja, hogy a 
szolnoki vízipólósokról van szó. Az új Vízilabda Arénában 
hozzák a fiúk az eredményeket, az olimpiát, világbajnoksá-
got megjárt nagynevű játékosok vonzzák a nézőket. A klub-
igazgatóval, Mohi Zoltánnal beszélgettünk.

Az összesen 12 milliárd forintos országos keretet 1175 
pályázó település között osztotta fel Pintér Sándor belügy-
miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2014 
decemberében.

2015.01.08.
„Széchenyi-lakótelepért” 
Szabadidő, Kulturális és 
Sport Egyesület 
Sajtóközlemény 
 

„EGYÜTT A BOLDOG 
CSALÁDOKÉRT” CÍMŰ 
EURÓPAI UNIÓS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

A „Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő, Kulturá-
lis és Sport Egyesület sikeres projektet valósított meg 
42.41 millió forint pályázati támogatásból a TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0008 azonosítószámú szerződés kereté-
ben. 

A pályázat fő célja, hogy a gyermeknevelési kérdések-
ben szakszerű és hasznos segítséget nyújtson fiatal szü-
lőknek, illetve gyermekfelügyeletet biztosítson a célcso-
port számára. A gyermeknevelési kérdésekben tréningek, 
valamint egyéni és csoportos tanácsadásokon nyújtottunk 
a szülőknek lehetőséget arra, hogy feltehessék kérdései-
ket, elmondhassák a témával kapcsolatos problémáikat. A 
projekt keretében hétfő, szerda, péntek délelőtt és délután 
biztosítottunk nappali gyermekfelügyeletet kisgyermekek 
számára, hogy anyukájuk elintézhesse azokat a teendőket, 
melyre a gyermek mellett kevésbé volna lehetősége. Ugyan-
ezt a célt szolgálta a pénteki és szombati éjszakai óvoda 
azzal a különbséggel, hogy ezen alkalmakkor a szülők szá-
mára kikapcsolódási lehetőséget igyekeztünk biztosítani. 
A programok megvalósításával az volt a célunk, hogy utat 
mutassunk a családoknak egy boldog, kiegyensúlyozott 
élet kialakításához. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult 
meg.
Balázsiné Gődér Ágnes, projektmenedzser
30/408-6866, szakuse@gmail.com

Vízkereszt alkalmából, a régi hagyományt követve, ezút-
tal is megszentelte a Tiszát a görög katolikus megyés püspök, 
Kocsis Fülöp.

*  *  *
Január végéig adhatják le a fogási naplókat a horgászok a 

horgászegyesületeknél és a horgászboltokban. 
*  *  *

Január 7-én néhány órára szünetelt a meleg víz és a távhő 
szolgáltatás a Széchenyi-lakótelepen,  a városrész kazánházát 
ellátó gázvezeték megrepedése miatt. A szakemberek példás 
gyorsasággal javították ki a hibát.

*  *  *
Február 15-e a felsőoktatási intézményekbe történő jelent-

kezés határideje. A Szolnoki Főiskola nyílt napot szervez ja-
nuár 21-én és február 4-én 10 órától.

*  *  *
Befejeződött a Debreceni út teljes, illetve a Csokonai út 

egy szakaszának felújítása, mely az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam 382 millió forintos támogatásával valósult meg.

*  *  *
Elkészült a Móra Ferenc úti rendelő. A beruházás 60 mil-

lió forintba került, várhatóan február 1-jétől kezdődik a fogá-
szati rendelés, illetve az ügyelet. (mpa)

Boldog és békés eszten-
dőt kívánt Szalay Ferenc 
polgármester a Kossuth 
téri évbúcsúztatón. A 
Szolnok-Panel csatlakozik 
a jókívánságokhoz, mind-
nyájuknak egészséges, 
derűs, nyugodt évet kívá-
nunk.
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APRÓHIRDETÉSEK

INGATLAN
Rákóczifalván 70 négyzetméteres családi házam elcserélném másfélszobás lakásért. Tel.: 
56/444-247.
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

VEGYES
A Szolnoki Művésztelep – KERT Galériájában (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.) 
a Fényvárók című kiállítás január 30-ig tekinthető meg. Információ 56/230-605, www.
szolnokimuvesztelep.com

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

SÁNTA ZOLI kőfaragó, sírköves mester. Megbízható, 
profi vállalkozás. Telefon: 06-30/536-7266.

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

V I Z S G Á R A - SIKERES V I Z S G Á R A
Fizikából, matematikából korrepetálás, felvételire, 
érettségire felkészítés. Minden szinten sikerrel.  Tele-
fon: 56/950 211 üzenetrögzítős, vagy  70/300 5501.

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

a Széchenyin az Autósbolt mellett!

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-17 óráig
Előrendelést felveszünk!

Angol nyelvi versennyel zárták az évet
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  angol 

nyelvi munkaközössége 2014-ben is megrendezte 
nyelvi versenyét a felső tagozatos tanulók részére. A 
szolnoki általános iskolák diákjai mellett a megye 
számos településéről érkezett a közel száz verseny-
ző, Tiszaföldvártól Újszászig, Besenyszögtől, Tö-
rökszentmiklósig. A verseny első három helyezettje 
mind a négy kategóriában díjazásra került; értékes 
és hasznos nyelvkönyvekkel gazdagodhattak a leg-
jobbak. Örömmel mondhatjuk, hogy iskolánk tanu-
lói minden kategóriában dobogós helyet szereztek. 
A verseny szervezőinek, segítőinek, résztvevőinek 
ezúton szeretnénk köszönetet mondani! 

 Dr. Ádámné Béres Éva

Rehó János, a 3. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője, 
várja Önöket fogadóóráján a Széche-
nyi István Gimnáziumban minden 
hónap első hétfői napján 18 órától.

Tasnádi Zoltán, a Széchenyi-városrész 1.számú 
választókerület önkormányzati képviselője elérhe-
tő a 30/326-2224-es telefonszámon, ahol időpontot 
egyeztethetnek a találkozásra.

Hild�V.�u.�3.

Kenyér és pékáru
Sós és édes nassolnivalók
Üdít k
Italok
Kávék, teák
Tisztító szerek
Tisztálkodási szerek

ő

MAZSOLA

MINIBOLT
“Minden�ami�gyorsan�kellhet!”

Nyitva:

H-P:05. -13.
15. -21.

Sz-V:�8. -13.
15. -20.

00 00

00 00

00 00

00 00
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Világszerte emlékeztek
Meghalt Buzánszy Jenő, 

az Aranycsapat utolsó tag-
ja. A Nemzet Sportolója 90 
éves volt. 1925. május 3-án 
született, 1950-től hat éven 
át szerepelt a válogatott-
ban, összesen 49 mérkő-
zésen játszott. Tagja volt 
az 1952-ben, Helsinkiben 
olimpiát nyert csapatnak, 
ugyanúgy az 1954-es svájci 
világbajnokságon ezüstér-
met szerzett válogatott-
nak. 1953-ban az évszázad 
mérkőzésén játszott az an-
golok ellen. Pályafutását 
a Dombóvári Vasutasnál 
kezdte, 2010 óta az ő ne-
vét viseli a dorogi stadion. 
2014-ben beválasztották a 
Halhatatlanok Klubjába.

Gyűjtik a fenyőfákat 
Az NHSZ Szolnok Kft. 

a kihelyezett fenyőfákat 
január 31-ig szervezett 
gyűjtőjárattal, megterve-
zett útvonalakon gyűjti 
össze Szolnokon. A fákat 
díszítés nélkül helyez-
zék ki jól megközelíthető 
helyre, lehetőleg a hulla-
dékgyűjtő edények mellé. 
Nagyon fontos, hogy ne 
tegyék bele az edényekbe, 
lehetővé téve ezzel a zöld-
hulladékok szelektív gyűj-
tését! A nagyobb, tüzelés-
re alkalmas darabokat az 
NHSZ Szolnok a rászoru-
lóknak adományozza, a 
többi fenyő pedig a Kétpói 
Regionális Hulladékkeze-
lő Központ komposztáló-
művébe kerül.

Meleg étel és ajándék 
Az elmúlt év végén, öt 

nap alatt 5000 adag ételt 
osztottak szét a szolnoki 
önkormányzat és a Bige 
Holding által szervezett 
ételosztáson. A Széchenyi-
lakótelepen, a Zöldházban 
a városrész önkormányzati 
képviselői is segítették az 
önkéntesek munkáit. 3000 
adag ételt a Bige Holding, 
az önkormányzat további 
2000 adag étel költségét 
biztosította. A gyermek-
otthon lakói 500 kará-
csonyi csomagot kaptak a 
reutlingeni diákoktól, 400 
élelmiszercsomagot pe-
dig az Olaj KK kosarasai, 
illetve a Szolnoki Dózsa-
Közgép vízilabdázói osz-
tottak szét.

Dr.  Balogh Béla,  
múzeumunk alapítója

125 évvel 
ezelőtt, 1890. 
január 3-án szü-
letett, a szolno-
ki Damjanich 
János Múzeum  
alapítója, dr. 
Balogh Béla. 
É letnag yság ú 
szobra mellett, 
melyet Pogány 
Gábor Benő 
s z o br á s z mű -
vész készített, 
nap mint nap 
elmegyünk a 
Kossuth téren. A múzeum be-
járatánál álló szobrot 2004 má-
jusában avatták.

A budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karának, 
a természetrajz- földrajz szak-
csoport elvégzése után a fővá-
rosban kezdett tanítani, majd 
1914-ben az első mozgósítás-
kor bevonult. Magyarországon 
teljesített szolgálatot, később 
az orosz harctérre került, ahol 
fogságba esett. Szibériából 
1918 januárjában jöhetett haza. 
Szolnokra került, ahol először 
a felső kereskedelmi iskolában 
helyezkedett el, majd  1918  
decemberében az állami fő-
gimnáziumhoz (ma Verseghy 
Ferenc Gimnázium) került, 
ahol 1941-ig tanított. Nevéhez 
fűződik az 1933. május 2-án 
megalakult Szolnoki Könyvtár 
és Múzeum Egyesület. 1947. 
december 3-án hunyt el Deb-
recenben.

„Rájöttem, hogy ez a város 
hagyományok nélkül való, mert 
nincs olyan intézménye, amely-
nek hivatása a hagyományok 
gyűjtése, megőrzése, ápolása 
és megismertetése, vagyis en-
nek a városnak nincs nyilvános 
könyvtára, ahol a város tanulni 
vágyó művelt rétege és ifjúsága, 
általában polgársága kielégít-
hesse érdeklődését.” - írta visz-
szaemlékezésében.

(Damjanich János  
 Múzeum)

A „Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő, Kulturális és Sport Egyesület 2013. márci-
us és 2014. november 30. között „Együtt a boldog családokért” címmel sikeres pályáza-
tot bonyolított le. A pályázat főbb elemei: gyermeknevelési kérdésekben való támogatás, 
rendszeres gyermekfelügyelet biztosítása. Ennek értelmében indítottuk be az országban 
is egyedülálló éjszakai óvodát, mely minden héten pénteken és szombaton működött, és 
nagy sikert aratott a résztvevők körében. A nappali gyermekfelügyeletet heti 3 alkalommal 
biztosítottuk, mely abban segítette a kisgyermekes szülőket, hogy hivatalos ügyeiket, vagy 
otthoni teendőiket is nyugodt körülmények között elintézhessék.

A pályázatnak köszönhetően színvonalas szabadtéri rendezvények megvalósítására volt lehetőségünk, 
amikor a gyermekek, a szülők, esetenként a nagyszülők élménydús programokon vehettek részt. A nagy-
szabású rendezvények közül kiemelkedőek a családi napok, valamint a nyárbúcsúztató rendezvények, 
melyen összességében több ezer ember vett részt. A rendezvények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
lakóközösségben erősödjön a lokálpatriotizmus, valamint a családban, mint kis közösségben, az együvé 
tartozás érzése, élménye. 

A tréningek, előadások, tanácsadások alkalmával gyermeknevelési konfliktusok kezelésére  kaphattak 
gyakorlati tanácsokat a résztvevők, az anyukák, apukák pedig útravalót a család, a munka és a szülői si-
kerek eléréséhez. Sokakban megmarad az az élmény, melyet a meghívott vendégek - Jakupcsek Gabriella, 
Dr. Zacher Gábor és Szily Nóra - előadásán szerezhettek, hiszen az előadók minden esetben jó vélemény-
nyel távoztak, szerették a szolnoki közönséget. 

A TÁMOP- 5.5.1.B-11/2-2011-0008 azonosító számú pályázaton 42.412.400,- Ft támogatást nyertünk 
a fenti programok megvalósítására. A pályázatnak köszönhetően 4 előadást, 10 nagyrendezvényt, 456 
alkalommal nappali gyermekfelügyeletet, 152 alkalommal éjszakai óvodát, szinte megszámlálhatatlan 
tréninget és tanácsadást valósítottunk meg. A nappali gyermekfelügyeletet és az éjszakai óvodát összesen 
1853 gyermek vette igénybe, illetve a megvalósítás során több ezer felnőttet sikerült megszólítanunk és 
bevonnunk a projektbe. Ez a pályázat, nekünk megvalósítóknak is nagy örömet okozott, hisz szebbnél 
szebb, értékesebbnél értékesebb programokat tudtunk kínálni gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Keresni 
fogjuk a pályázati forrásokat a folytatáshoz.
 Szalay Ferenc Balázsiné Gődér Ágnes
 egyesületi elnök projektmenedzser
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„Adj innom!” Tudtad-e?

Erzsébet-program

A csecsemők nem azért lát-
nak fejjel lefelé, mert a látásuk 
különbözik a felnőttekétől, 
hanem mert az agyuk még 
nem tanulta meg visszafordí-
tani a képet. Az emberi szem 
optikai tulajdonságai révén 
egész életünkben fordított 
képet készít a környezetről, 
melyet aztán agyunk fordít 
egyenes állásúvá.

A helyes táplálkozással is 
tehetünk szemeink egészsé-
géért. A szem belső része, az 
un. üvegtest tartalmazza a 
szervezetben a legkoncentrál-
tabban a C vitamint, védve a 
fényérzékelő receptorokat és a 
szemet ellátó érhálózatot.

Létezik szemgolyó-teto-
válás: a szemfehérje kötőhár-
tyája alá juttatják be a festék-
anyagot, amely szép lassan 
szétterül. 2007-ben készült az 
első ilyen tetoválás, a tetovál-
tak egyelőre nem számoltak 
be mellékhatásokról vagy ar-
ról, hogy a festék bármiben 
megváltoztatta volna a látá-
sukat.

Mi is a 3D-látás? A két 
szemünk által leképzett kép 
a különböző látószögek miatt 
nem teljesen egyforma. A két 
különböző képek eltéréséből 
az agy érzékelni tudja a körü-
löttünk lévő tárgyak pontos 
térbeli helyzetét. A két képet 
az agy egy térbeli, 3 dimenzi-
ós képpé forrasztja. A térbeli 
vagy sztereolátás is tanult fo-
lyamat, fontos a mindennapi 
életünkben. 

A szokványos fényre söté-
tedő szemüveglencsék valójá-
ban nem a fényre sötétednek, 
hanem az UV sugárzásra. 
Ez az okozója annak, hogy a 
fényre sötétedő lencse csak 
kis mértékben sötétedik be 
autóban. Az autók szélvédő 
üvege ugyanis megszűri az 
UV sugárzás jelentős részét. 
Ma már létezik olyan fényre 
sötétedő lencse is, mely mind 
az UV, mind a normál fényre 
érzékeny.

A digitális eszközök hasz-
nálata fejfájást, álmatlansá-
got, szemszárazságot okozhat. 
E tünetek nagy részéért a kék 
fény okolható. Kékfény-blok-
koló felületkezeléssel kiküsz-
öbölhetők ezek a mellékhatá-
sok.

Taupert Szilvia
dipl. optometrista, 

kontaktológus
Széchenyi Optika, 

Szolnok, Széchenyi krt. 127.

Január 18-25. között tart-
juk az idei ökumenikus ima-
hetet, melynek átgondolásra 
szánt szentírási része, a sza-
mariai asszony története. 
(Jn.4.2-42.)

Jézus úton volt Júdeából 
Galilea felé, de szándékosan 
eltért a megszokott zsidó za-
rándokúttól, s Szamarián át-
ívelő utat választotta. Betért 
Szikarba, s Jákob kútjánál 
megpihent. Tudta, hogy a zsi-
dók és szamaritánusok között 
ősi ellenségeskedés feszül, 
de ő nem félt az elutasítástól, 
nyitott volt a másokkal való 
találkozásra. Ezzel számunk-
ra is megmutatja, hogy ön-
magunk elszigetelése azoktól, 
akik különböznek tőlünk ön-
magunk elszegényedéséhez 
vezet. Ellenben a párbeszéd, 
erősíti személyiségünket, egy-
házainkat.

Útját szándékosan azért is 
irányította arra, mert tudott 
a lelkek mélyén szunnyadó 
szomjúságról is. „Uram, adj 
nekem ilyen vizet, - mondja 
az asszony - hogy ne szomjaz-
zam többé, s ne kelljen idejár-
nom, meríteni!” 

A mi lelkünk mélyén is 
sokfajta szomjúság van, jó len-
ne, ha magunkénak éreznénk 
a nagy doxologia imádságát: 
„Hozzád menekülék Uram, 
taníts meg engem, hogy a te 
akaratodat cselekedjem.„ Ga-
rantált lenne a boldogság!

Minden évben kiadnak 
egy ökumenikus imafüzetet, - 
most a brazil egyházak össze-
állításában - melyben ajánlják, 
hogy készítsünk mécsesekkel, 
virágokkal kirakott ösvényt a 
templom középső hajójában. 
Az út középpontjában legyen 
egy nagy tál és többféle vizes-
kanna körülötte. Az imádság 
szolgálattevő lelkészei ezen 
az ösvényen vonuljanak be, 
s a „kút” mellett elhaladva, 
egyenként öntsenek egy-egy 
kancsó vizet a tálba. A kü-
lönféle kancsók az egyházak 
különbözőségét szimbolizál-
ják, az eggyé vált víz pedig a 
Krisztusban való egységet, az 
örök életre szökellő vízforrást. 
Legyünk részesei mi is ennek 
az imádságnak, hogy lelkünk 
szomját enyhíthesse az Üdvö-
zítő!

Szkiba Tibor
görög katolikus parochus 

2015-ben duplájára, 6 milliárd forintra nőtt a rászorulók 
üdülési támogatása. Az Erzsébet-utalványok forgalmazásából 
származó, több mint tízmilliárd forintból, az elmúlt 3 évben 
400 ezer embernek, közte 200 ezer gyermeknek az üdülési le-
hetőségét teremtették meg. Ebben az évben a kormány 3 mil-
liárd forintot szán a nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal 
élők pihenésére, és 3 milliárdot a gyermekek nyári táboroz-
tatására. Külön figyelmet fordítanak a programban a hatá-
ron túli gyermekek számára. A pályázatok elérhetők a www.
erzsebetprogram.hu oldalon. Szolnokon, a Kossuth tér 1. szám 
alatti irodaházban, a Fidesz irodában kaphatnak segítséget az 
érdeklődők az űrlapok letöltésében, megírásában.

Szolnokon, minden 
év január 8-án Hanzély 
Pál főhadnagyra em-
lékeznek és helyezik el  
a koszorúkat  a család-
tagok, a városvezetők, 
a honvédség, a pár-
tok képviselői a József 
Attila és a Százados 
út sarkán lévő emlék-
táblánál, melyet 1932-
ben állítottak. 1927. 
január 8-án, az akkori 
Bakoshalmon, a tégla-
gyári kubikgödörben 
történt a tragédia. A 
19 éves Oreskó Sári és 
vőlegénye, Herbst Jenő 
alatt beszakadt a jég, 
őket mentette a jeges 
vízből az életét kockáz-
tatva  Hanzély Pál.  A 
22 éves főhadnagy  el-
merült, holttestére pár 
óra múlva bukkantak 
rá társai. Hazély főhad-
nagyot Budapesten, a 
Farkasréti temetőben 
helyezték végső nyu-
galomra. (A tragédia 
részletes leírása: www.
kosakaroly.hu)

A decemberi rejtvény helyes megfejtése: Helen 
Keller. A Garden Hotel felajánlását, egy vasárnapi 
svédasztalos ebéd 2 fő részére, Földi Tibor (Aranyi 
Sándor u. 15.) nyerte, akit levélben értesítünk, mely 
igazolás a nyeremény felhasználására. Gratulálunk! 
Várom levelüket, írjanak. E-mail: panel-szolnok@
freemail.hu, illetve a Zöldház bejáratánál elhelye-
zett ládába bedobhatják megfejtéseiket, észrevétele-
iket február 3-ig.

Friss virág az emléktáblánál

Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!
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00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus délután Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával benne: 15:00 - 18:00  „Sport-
percek” Németh Ádámmal

22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin 
majd non-stop zene 06:00-ig

Kedd
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután  

Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával benne: 15:00 - 18:00 Sport-
percek és  „Tempomat” autós percek Németh 
Ádámmal

22:00 – 23:00   Nekem 80 majd non-stop zene  
05:00-ig

Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután Joó Csa-

bával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával 
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk”  Novák Péter kul-

turális magazinja a fővárosból majd non-stop 
zene  04:00-ig

Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután Joó Csa-

bával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával 
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

magazin 
22:00 – 23:00 „Dolce Vita” életmód magazin
23:00 – 24:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ism. majd non-
stop zene 04:00-ig

Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután 

 Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

Klamancsek Krisztiánnal majd non-stop zene  
05:00-ig

Szombat:  
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
07:00 – 08:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ism.
08:00 - 18:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor Benne: 14:00 - 18:00 „A Boros Mega 
Voga” – szórakoztató műsor majd non-stop 
zene  08:00-ig

Vasárnap:
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

műsor benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gasztro-
nómiai magazin Kis Katával

15:00 - 16:00 „Nekem 80” zenei időutazás
16:00 – 18:00 „Luxfunk – Retro Show”  

Klamancsek Krisztiánnal
18:00 – 19:00 Zenei válogatás
19:00 – 20:00 Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin heti premier 
Molnár Róberttel

20:00 – 24:00 A szombati délutáni „A Boros 
Mega Voga” –  ism. majd non-stop zene hétfő 
05:00-ig

Budapest ostroma a II. 
világháború egyik leghosz-
szabb és legvéresebb vá-
rosostroma volt. A főváros 
határában az első szovjet 
páncélos megjelenése és a 
budai vár elfoglalása között 
102 nap telt el. Éppen 70 éve, 
1945 januárjában a Duna 
mentén folyt a harc a német 
és orosz csapatok között, 
amely eredményeképpen 
több hidat is lebombáztak. 
A rejtvény színezett mezői-
be kerülő betűkből megtud-
hatja, hogy január 18-án a 
reggeli órákban, mely hidat 
robbantotta fel a Pestet ki-
ürítő német haderő. Az áb-
rát azonban óvatosan töltse 
ki, mert a válaszokat elvá-
lasztó 25 vastagított vonal 
mellett 2 fekete mező helyét 
is meg kell találnia. 

Vízszintes
1. Jelentés nélküli, 2. Súlyából veszítő - … Keaton, többszörös Oscar- és Gol-

den Globe-díjas amerikai színésznő, 3. Minisztériumunk névbetűi – súlymérték 
– beszél a kecske, 4. … baba, …, altató versike –városka Ile-de-France régióban,  
5. Lincolnshire-i, Welland-parti városból való – General Electric, röviden, 6. Régi 
magyar személynév, a szent szó származéka – beteges lelkületű, 7. Indiai császár – 
argon vegyjele - Egyiptom uralkodója 1917-től 1922-ig, 8. Vágóeszköz – az EU nép-
mozgalommal foglalkozó szervezetének névbetűi – régi magyar személynév illetve 
török szó, jelentése fej, fő, 9. Életre valóság, serénység – … years after, angol blues-
rock zenekar, 10. Magyar szakszervezeteket összefogó testület névbetűi – Amerikai 
…, több részt megélt akciófilm – Litvánia autójele, 11. Muzsikát oktató női pedagó-
gus

Függőleges
1. A gyermekkor vagy az öregkor is ez, 2. Magányos életmód –duplán: húros af-

rikai hangszer, 3. Duplán: Amanda Lear 1983 decemberében megjelent nagyleme-
zének címe – előtag, jelentése: milliárdod - Jeruzsálem legmagasabb és legszentebb 
dombja, 4. Domján …, Jászai Mari-díjas színésznő volt – budapesti futballklub – 
fővárosi egyetem névbetűi, 5. Lovász eszköze – olyan módon, aszerint, 6. A tájfor-
málás és jóslás ősi kínai művészete, 7. Edgár becézett alakja – néma Monor! – a 
szőlőművelők, kádárok és kocsmárosok védőszentje, 8. …-San, közép-ázsiai hegy-
ség – doktor, röviden – erdővel benőtt – Jáva egyik fele!, 9. Tó, angolul – fájdalom-
csillapító márkája, 10. Megmaradása a fizika egyik alaptörvénye - elnök, röviden 
11. Világbajnokságon a legjobb nyolc futballcsapat mezőnye 

(A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Kocka vagy vonal?

Sziasztok! 
„Itt a farsang áll a bál”. Ti is vártátok már a farsangot? Én nagyon! Sokáig gondol-
koztam azon, hogy minek öltözzem, nagy oroszlánnak vagy kis oroszlánnak?! Na, 
még majd eldöntöm!
Az e hónapi rejtvényem a farsanggal kapcsolatos, de először lássuk az előző hónap 
nyertesét: Török Bianka, Karczag László utca. Gratulálok! Ajándékát átveheti a 
Gyermekkönyvtárban!

Kérdéseim:
1. Mit nevezünk „farsang farkának”?
2. Mettől, meddig tart a farsang?
3. Sorolj fel jellegzetes farsangi ételeket!
A megfejtéshez segítséget nyújtanak a könyvtárban található 
ismeretterjesztő könyvek.

Leó
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Az önkormányzat „Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja” címmel nyert 437.032.340 Ft vissza nem térítendő 
támogatást az Észak-Alföldi Operatív Program pályázati kiírásán. A projektnek köszönhetően megújult a Meggyes-telepen a 
Tücsök és a Hangya út környéke. 48 lakást újítottak fel, és a nyáron átadott közösségi házat is belakták az itt élő gyermekek.

Az ünnepek 
alatt szinte min-
den nap foglal-
kozásokkal vár-
tuk a gyerekeket 
- mondta Rafael 
Ilona roma kö-
zösségfejlesztő, 
akinek új munka-
helye a Tücsök úti 
közösségi ház. 

- Munkanélküli voltam, 
nagy örömmel és izgalom-
mal jöttem ide dolgozni, 

féltem kicsit, hogyan fo-
gadnak az itt élők. 

Olyan, mintha itt lak-
nék, hiszen itt vagyok 
egész nap, sokszor hétvé-
gén is. Volt már ki mit tud, 
szépségverseny, nyári tá-
bor és sok-sok foglalkozás 
a nyári átadás óta. Négyen 
dolgozunk itt, van, aki itt 
lakik a telepen, és jól isme-
ri az itt élőket.

Rafael Ilona elmondta, 
nem volt zökkenőmentes 
a kezdés, a szülőkkel vol-
tak inkább nézeteltérések, 
voltak nehezebben kezel-
hető gyerekek, de mára 
összeszoktak, megtanulták 
kit, hogyan kell kezelni, 
és a szülők is megértették, 
hogy itt vigyáznak a gye-
rekekre, és be kell tartani a 
viselkedési szabályokat.

Úgy látja, hogy változ-
nak az itt élő emberek, 
egyre többen megbecsülik 
a környezetüket, és bízik 
abban, hogy a hozzáállá-
sukon sikerül változtatni, 
hiszen a téli szünetben már 
több szülő is elkísérte gyer-
mekét és együtt készítették 
a karácsonyi díszeket.

 Kormosné Szombati  
Márta önkormányzati 
képviselő is látogatja a ház 
programjait. A cél az, hogy 
az élet minden területén 
erősítsék a felelősségvál-
lalást. Életminőség-javító 
programokat, tanfolyamo-
kat szerveztek, a kiskert 

programon belül kaptak 
a lakók gyümölcsfákat, 
virágokat. A képviselő el-
mondta, hogy a felszerelt 
térfigyelő kamera hoz-
zájárul a Meggyes-telep 
közbiztonságának növe-
léséhez, a bűncselekmé-
nyek visszaszorításához, 
az esetleges bűnelkövetők 
beazonosításához. Fontos 
lépésként említi, hogy ha-
marosan egy polgárőr köz-
pont kerül kialakításra.

Kővári Anna
(Több fotó a www.panel-

szolnok.hu oldalon és a 
Facebook: panel-szolnok 
oldalán.)

Javultak a lakhatási körülmények a Meggyes-telepen
Új közösségi ház épült, a játszótér megfelel az uniós előírásoknak

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 

22-én. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen 
a napon fejezte be a Himnusz megírását. Az évfordulón 
nagyobb figyelmet szentelünk évezredes hagyománya-
inknak, megemlékezünk nemzeti kultúránkról, amely 
határokon átívelve összekapcsolja a magyarságot. Szol-
nokon rangos elismeréseket adnak át: Szolnok Város 
Pedagógiai Díját, a Kaposvári Gyula-díjat, a Laki Kál-
mán-díjat, a Szolnok Város Sportjáért Díjat, valamint a 
Szolnokért Emlékérmet.

Wass Albert 
1908. január 8. - 1998. február 17.
Utolsó üzenetével emlékezünk az erdélyi magyar író 

és költő nagyságára és nemzetünkért tett szolgálatára: 
„Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Nép-
pé gyúrták a nemzetet! Az üzenetem az, hogy ébredjetek 
föl magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté! 
Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az or-
szágba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat 
tud cselekedni a magyar közösségért.”

Rácz Béla, a közösségi ház karbantartója

 Kormosné Szombati Márta az 
egyik foglalkozáson. A képvi-
selő fogadóóráján minden hó-
nap első szerdáján a Zöldház 
földszintjén 13-15 óra között 
várja a városrész lakóit, beje-
lentkezés: 20/365-0374.




