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Díjátadó ünnepségen a Szent-Györgyisek!

Anyák vasárnapja
(2015. május 3.)

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

Kórházi fejlesztések
Több mint 2 milliárd fo-

rintos fejlesztéssel valósul meg 
a struktúraváltás a Szolnoki 
MÁV kórházban és a Hetényi 
Géza kórházban. Az előbbi in-
tézményben mintegy 400 millió 
forintért szereznek be új eszkö-
zöket, míg a megyei kórházban 
kilenc hónap alatt 2230 négy-
zetméteres épületrész épül, a 
patológiai osztály és az intézeti 
gyógyszertár újul meg. 

Segélyszállítmány  
Kárpátaljára

3 millió forint értékben 6 
tonna tartós élelmiszert gyűj-
töttek Szolnokon a kárpátaljai 
magyarok számára. Beregszász 
polgármestere elmondta, a havi 
10-15 ezer forintból élő csalá-
doknak ez óriási segítség. Szalay 
Ferenc sajtótájékoztatóján kije-
lentette, hogy szeretné ha szoro-
sabb lenne a kapcsolat Szolnok 
és Beregszász között, amiben 
tud a város, a jövőben is segíti a 
kárpátaljai rászorultakat. 

Jó ütemben halad az építkezés
Tartják az ütemtervet a kivi-

telezők a Szolnok-Szajol közötti 
vasútvonal felújításánál. Tart a 
Zagyva-híd teljes rekonstrukci-
ója. A Szolnok és a Millér közöt-
ti szakasz is átépül, új ágyazatot 
alakítanak ki, új vágányokat fek-
tetnek le, és lecserélik a felsőve-
zeték-rendszert is. A nettó 20,7 
milliárd forintos beruházás év 
végére elkészül.

 Hurokutak felújítása
Tervezett ütemben halad-

nak a Széchenyi-városrészben a 
burkolatmarási és aszfaltozási 
munkálatok. Az Orosz György 
és a Czakó Elemér utcák után a 
Karczag László, az Aranyi Sán-
dor és a Malom utcában a tervek 
szerint április végén és május 
elején dolgoznak. Az aszfalto-
zás idején forgalomkorlátozási, 
illetve ideiglenes parkolási tila-
lomról táblákat helyeznek ki.

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ „Köznevelés az iskolában” pro-
jektjének keretében kiírt „Az iskola közös 
ügyünk – Oszd meg élményeid!” pályázat 
díjátadó ünnepségén vett részt a Szolnoki 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 17 
diákja és intézményünk három pedagógu-
sa, Pluhár Andrásné, Tóthné Czinege Ildi-
kó és Várnai Beáta. Különdíjas csapatunk 

50.000 Ft értékű könyvutalványt nyert az 
iskolai könyvtárnak. A rendezvényen je-
len volt Szutorisz-Szügyi Csongor, a KLIK 
Szolnoki Tankerület igazgatója. A díjat a 
Legyünk kicsit boldogabbak! közösségi 
eseményről készült kisfilmmel nyertük, 
mely Szolnok város három közösségi terén 
szervezett flashmob esemény vidám pilla-
natait mutatja be. (Tóthné Czinege Ildikó)

Még meg sem köszöntem, 
hogy megszülethettem én
és ülhetek az élet vonatán.
Nem király, de mégis
ember lettem én is igazán.
                         (Máté Péter)

Ady Endre úti gerincvezeték felújítása
Még ebben a félévben hozzáfognak az Ady 

Endre úti ivóvíz gerincvezeték cseréjéhez. A 
40 évvel ezelőtt lefektetett azbesztcement nyo-
mócső elöregedett, nem bírja a megnövekedett 
forgalmi terhelést. A lakosság biztonságosabb 
ellátása érdekében, még az Ady Endre úti cső-
csere előtt megépül egy másik vezeték, úgy-
nevezett átkötés a Fiumei úton.  A Fiumei úti 
átkötés nettó 3 millió, az  Ady Endre úti I. ütem 
költsége pedig nettó 57 millió forint. 

További vasúti fejlesztések
Szalay Ferenc polgármester  fontos kér-

désekről egyeztetett Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszterrel és a MÁV-csoport ve-
zetésével. Szó esett az új IC+ kocsik sorozat-
gyártásáról, ami további 200 új munkahelyet 
jelenthet, a pályaudvar fejlesztéséről, a szolno-
ki vasúti identitás erősítéséről.



Kormosné Szombati Már-
ta, Tasi Zoltán és Rehó János 
a városrész önkormányzati 
képviselői köszöntötték az 
érdeklődőket, majd röviden 
szóltak a lakótelepen folya-
matban lévő másfél milliárd 
forintos fejlesztésről. Szalay 
Ferenc polgármester beve-
zetőjében elmondta, hogy a 
közgyűlés elfogadta a város 
költségvetését, mely 20,7 
milliárd forint, majd hozzá-
tette: 15,3 milliárd forintról 
a város dönt, ezt szeretnénk 
gazdaságfejlesztésre, mun-
kahelyteremtésre fordítani.

Kiemelte, hogy továbbra 
is közösen, a szolnokiak ér-
dekeit képviselik, a Széche-
nyi-városrészt sem három 
választókerületként, hanem 
egységesen kell kezelni. Kér-
te, hogy aki teheti olvassa el 
a város weboldalán az integ-
rált városfejlesztési tervet, 
írja le gondolatait, vélemé-
nyét. Beszélt a 2014-2020-as 
Európai Uniós ciklusról, és 
érintette az M4-es autópá-
lya építésének leállításával 
kapcsolatos híreket, melyről 
azt mondta: senkinek nem 
öröm, ami történik, és ha va-
lóban a kivitelező cégek fog-
tak össze, akkor a kormány-
nak egy döntése van, mással 
megcsináltatni a beruházást. 
Ha kiderül, hogy méltatlan 
támadást kaptunk ismét az 
uniótól, akkor valakinek bo-
csánatot kell kérnie, de min-
den kormányzati nyilatkozat 
arról szól, hogy a beruházást 
be kell fejezni.

Rátérve a szolnoki fej-
lesztésekre, illetve a lakóte-
lepet is érintő változások-
ra elmondta: 2014-2020-as 
időszakban a Thököly út és 
térsége a gazdaságfejlesztés 
egyik alapja.  A város kérte 
a kormánytól, hogy a Rékasi 
úti laktanya városi tulajdon-
ba kerüljön, az itt kialakított 
közművesített területre vár-
ják majd a vállalkozásokat. 
A tervek között szerepel a 
Thököly úton  - a Tigáz kör-
nyékén -  egy új körforgalom 
kialakítása.

Szolnokon az elmúlt évek 
fejlesztését mutatja, hogy 
2013-ban 370 millió forint-
tal, míg 2014-ben 400 millió 
forinttal nőtt az iparűzési 
adó bevétele. A gazdaságfej-
lesztés szempontjából fontos 
lépés az is, hogy elkezdte az 
új, 18 ezer négyzetméteres 
csarnok építését az Eagle 
Ottawa. Az amerikai válla-
lat két ütemben 1000-1200 
főt kíván foglalkoztatni. 
A polgármester a vegyipar 
fejlesztését is kiemeltként 
említi, bízik abban, hogy a 
citromsavgyár csarnoka év 
végére állni fog, hiszen az 
engedélyek megvannak. - 
Ezek és hasonló fejlesztések 
határozzák meg Szolnok 
jövőjét - tette hozzá, majd 
hangsúlyozta, hogy mindeh-
hez szakképzett munkaerőre 
van szükség. 

Hozzászólások és kérdések 
között többször is felmerült 
az uszoda, a strand kérdése, 
azaz hiánya.  2017-re terve-

zik, hogy a Véső úti sport-
telepet használatba vehetik 
a sportolók és a szolnoki-
ak. Épül az atlétikapálya és 
megújul a strand. A megkö-
zelíthetőséget pedig egy új 
autóbusz körjárattal tervezik 
megoldani. Ami a városrész-
ben történő további fejlesz-
tést illeti, 500 millió forintos 
projektből megújul a Piros 
iskola, mögötte pedig a tanu-
lóknak egy tanmedence épül.

Egy panelprogrammal 
kapcsolatos kérdésre a vá-
lasz: ma már az önerő 50 
százalék, de ahol tartoznak 
a lakók, ott a társasházak 
nem pályázhatnak. A pol-
gármester véleménye, hogy 
éppen ezért törvénymódosí-
tásra lesz szükség a jövőben. 
A közbiztonsággal kapcso-

latos kérdéseknél felmerült 
a polgárőrség újraalakítása 
a városrészben, elhangzott, 
hogy a 2 körzeti megbízott 
kevésnek bizonyul a húszez-
res „kisvárosban”.

Fejér Andor alpolgármes-
ter szólt arról, hogy hamaro-
san egymilliárd forintból 70 
százalékban megújul a köz-
világítás Szolnokon. Ener-
giatakarékos és magasabb 
fényű lámpatestek kerülnek 
kihelyezésre. Az Európai 
Unió által támogatott beru-
házás során 5300 lámpatest 
cseréje történik meg, számí-
tások szerint ez 40 százalé-
kos megtakarítást jelent.

Sokak kérdésére elmond-
ta: két ok miatt állt a fejlesz-
tés a Zöldház előtt. Október 

15-től nem célszerű közte-
rületen építési munkálato-
kat végezni, de a másik ok 
egy tervezési hiba, melynek 
elhárítása most történik. A 
zöldterületre nem készültek 
el az öntözési és a közvilágí-
tási tervek. A beruházás így 
is határidőre elkészül, amely 
2015. július 11. Az eddig fel-
merült hibákat a műszaki át-
adás után kijavítják.

Májustól hat parkőr vi-
gyáz a rendre, a tisztaságra, 
itt a lakótelepen.  De amíg 
az emberek hozzáállása nem 
változik, sok mindenre nem 
számíthatunk - tette hozzá 
az alpolgármester -, hiszen 
ha nem tudjuk megóvni, 
amit létrehoztunk, az az ab-
lakon kidobott pénz.

Szabó Zoltán városi 

rendőrkapitány beszámolt 
a közbiztonságot érintő vál-
tozásokról, majd válaszolt a 
kérdésekre. A 46 millió fo-
rintos pályázati forrásból a 
városvédő kamerarendszer 
kiépítése folyamatban van, 
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Lakossági fórumot tartottak a Széchenyi-városrész önkormányzati képviselői Szalay Ferenc polgármesterrel 
közösen. A Zöldházban vendégként jelen volt Fejér Andor alpolgármester, Szabó Zoltán városi rendőrkapitány, 
az Alfa-Nova Kft. vezetője Horváth István, Lits László, a NHSz Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetője, 
valamint  Jóvér Zoltán, a közterület-felügyelet részéről.

Sok kérdésre kaptak választ az érdeklődők a fórumon
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HÍREK
Nyugdíjba ment a megyei kormányhivatal főigazgatója, 

dr. Szakali Erzsébet. Utódja dr. Berkó Attila, az Igazságügyi 
Szolgálat korábbi vezetője.

*  *  *
2015. április 1-től  új rendőr-főkapitány  dr. Urbán Zoltán 

László rendőr ezredes, aki a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányságtól érkezett Szolnokra.

*  *  *
Egyhangúlag szavazott bizalmat a közgyűlés, így további 

négy évig vezetheti a Szigligeti Színházat Balázs Péter. 
*  *  *

A Szolnoki Sportcentrum Sportiskola lett az ország leg-
jobb 500 fő feletti egyesületi sportiskolája. Az értékelésénél a 
tavalyi eredményeket vették figyelembe. 

*  *  *
Szolnokon 1565 gyermek ingyen, 1534-en pedig féláron 

kapják meg ebédjüket. Ez a naponta étkezők egyharmada. 
A város és az önkormányzat közösen több mint félmilliárd 
forinttal támogatja a gyermekétkeztetést. 

*  *  *
A Stadler együttműködési megállapodást kötött a Szol-

noki Főiskolával. Ezzel biztosított Szolnok és a vasút közös 
jövője, hangzott el azon a kerekasztal beszélgetésen, melyen 
Szabó István alpolgármester mellett részt vett a START és a 
STADLER vezetője. 

*  *  *
Bezárta kapuit a Repülőmúzeum. Az Interaktív  Repülő-

múzeum megvalósítására több, mint 2 milliárd forint támo-
gatás kapott a város.  (mpa)

Drágul a gyermekétkez-
tetés, emelkedett a lakbér

Napirend előtti kérdé-
sekkel kezdődött a márciusi, 
munkaterv szerinti közgyű-
lés. Radócz Zoltán (MSZP-
DK) érdeklődésére Szalay 
Ferenc (Fidesz-KDNP) pol-
gármester elmondta, hogy a 
távhődíj-hátralék növekedése 
2013-ban megállt, tavaly pe-
dig 7 százalékkal csökkent a 
kintlévőség összege. Jelenleg 
3000 fogyasztó, mintegy 359 
millió forinttal tartozik a 
szolgáltatónak. 

Elhangzott, hogy öten ad-
tak be pályázatot a Rep-Tár 
beruházásra, a kivitelezést 
november végéig kell befe-
jezni, valamint elkészültek 
a citromsavgyár tervei, a fi-
nanszírozással kapcsolatban 
pedig hamarosan aláírják a 
megállapodást.

Drágulnak a gyermekét-
kezési térítési díjak 4, illetve 
10 százalékkal. Az indokok 
között a minimálbér eme-
lése éppúgy szerepel, mint a 
diákétkeztetés minőségi re-
formja. A számítások szerint 
az óvodások 396, az általános 
iskolások 506, míg a középis-
kolások 528 forinttal fizetnek 
többet havonta, a rászorulók 
továbbra is mentesülnek a 
díjfizetés alól vagy megkap-
ják az 50 százalékos mértékű 
kedvezményt.

Az önkormányzati laká-
sok lakbéreinek eltérő mér-
tékű emelése vitát váltott ki. 
Radócz Zoltán szerint ezt a 
lépést  nem lehet költségveté-
si szempontokkal indokolni, 
félő hogy tovább nő a hátra-
lékosok száma. Kiss Gabriel-
la (Jobbik)  úgy vélte, hogy a 
szándék a rezsicsökkentéssel 
megy szembe. Molnár Iván 
szerint azt is látni kell, hogy 
jelenleg a kiadásokat se fedezi 
a lakbérekből befolyó bevétel.

A megyeszékhely részt 
vesz a Belügyminisztérium 
börtönépítési pályázatán. A 
tervezett 4 hektáros ingat-
lan a Besenyszögi út mentén 
helyezkedik el, a létesítmény 
500 férőhelyes lenne és 250 
új munkahelyet teremtene. A 
város idén is átvállalja a táv-
fűtéses lakásokban megtalál-
ható költségosztók finanszí-
rozását. A közgyűlési döntés 
24 millió forintba kerül és 
15-20 ezer embert érint. A 
képviselők megszavazták, 
hogy a koraszülött, illetve az 
alacsony súllyal született cse-
csemők ingyen kapják meg a 
Rota vírus elleni védőoltást. 

(MPA)

Ingyenes étkeztetés
A kormány döntött arról, 

hogy ősztől ingyenes lesz az 
étkezés azoknak a gyerekek-
nek, akiknek hároméves ko-
ruktól kötelezően óvodába 
kell járniuk. 230 ezerrel nő 
azoknak a bölcsődés és óvo-
dás gyermekeknek a száma, 
akik szeptembertől ingyene-
sen kapnak napi háromszori 
étkezést, azoknak is jár a ked-
vezmény, akik eddig féláron 
jutottak hozzá. Az érintettek 
körébe tartoznak a nagycsa-
ládosok, a tartósan beteg, 
fogyatékkal élő gyermekek 
és testvéreik, valamint azok 
a családok, ahol a jövedelem 
nem haladja meg az egy főre 
eső havi nettó 90 ezer forin-
tot. 2015-re 3,5 milliárd fo-
rint többletforrást állít be a 
kormány a költségvetésben, 
a szülőknek önbevallásos ala-
pon kell nyilatkozatot tenni a 
jogosultságról. 2016-tól  már 
a gyerekek kétharmada in-
gyenesen kap ételt a bölcső-
dékben, óvodákban és isko-
lákban. (EMMI)

ami nemcsak a közlekedés-
biztonságot, hanem a bűn-
megelőzést is szolgálja. 16 
kamera őrzi a városba bejö-
vő utakat, és több mint 80 
kamera lesz a városban. A 
lakótelepen 20 százalékkal 
csökkent a bűncselekmé-
nyek száma a tavalyi évhez 
képest. Felhívta a figyelmet a 
„Szem-mozgalomra”, amely 
azt jelenti, ha bármilyen fur-
csát tapasztalunk közvetlen 
környezetünkben, jelezzük 
azt a rendőrség felé. Kiemel-
ten kell kezelni a gyalogát-
kelőhelyek megvilágítását, 
és fontos kérés volt, hogy a 

zebrák előtt 1-2 méterrel ne 
parkolhassanak autók, mert 
balesetveszélyes.

Szalay Ferenc kitért a 
l a k b é r -
emelésre, a 
gyermekét-
keztetés tá-
mogatására. 
E l mondt a ,  
hogy az 
a l a c s o n y 
térítési dí-
jat fizetők 
lakbéreme-
lésére azért 
került sor, 

mert a nem lakott bérlaká-
sokat ebből a pénzből sze-
retnék felújítani. Fontosnak 
tartotta megemlíteni a gye-
rekek étkezési támogatását, 
Szolnokon 3000 gyermek 
kap komoly támogatást, ami 
nemcsak az iskolai időszak-
ra, hanem a nyári szünetre is 
vonatkozik. 

A várost és a városrészt 
is érinti, hogy az Ady End-
re úti piaccsarnok vasárnap 
is várja a vásárlókat 8-12 
óra között. Ha a Széchenyi-
városrészben a vállalkozók 
részéről van igény a vasár-
napi nyitva tartásra, ez itt, a 
kinti piacon is megoldható - 
mondta a polgármester.

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

APRÓHIRDETÉSEK

Nagykörűben, a Jókai utcában 2 szobás, fürdőszobás családi ház eladó. Iá.: 3 M Ft. 
Tel.: 30/328-8149.
A belvárosban önkormányzati, 36 nm-es, liftes lakásom elcserélném a Széchenyin 
másfélszobás liftes lakásra. Tel.: 20/217-6902.
Rákóczifalván 70 nm-es családi házam elcserélném másfél szobás lakásért (vagy 
eladnám). Tel.: 56/444-247.
A Széchenyi-lakótelepen vagy közvetlen környékén hosszútávra garázst bérelnék. 
Érd.: 30/983-1836.
Fehér szatén, hosszú ujjú menyasszonyi ruha, gyöngyös, flitteres kb. 160-170 cm ma-
gas, 70 kg-os hölgyre eladó. Tel.: 20/256-5547.
Eladó színterápiás bioptron lámpa (50.000 Ft), ventilátoros hősugárzó (4.000 Ft) rozs-
damentes tálcás mosogató (4.000 Ft). Tel.: 30/521-0748.
Átvállalás - UPC vezetékes csomag 5.200 Ft/hó novemberi hűségnyilatkozattal, TV-
alapcsomag, 30 Mbyte net, lakástelefon szolgáltatással. Tel.: 30/814-1604.
Két pár gyermekgörkorcsolya 20 kg-ig és egy biztonsági gyermekülés eladó. Tel.: 
30/239-1075.
Gyermekágy kókuszmatraccal eladó, 13.000 Ft. Tel.: 30/556-5914.
70 cm-es, 100 Hz-es grundig televízió 12.000 Ft-ért eladó. Tel.: 20/988-6811.
Mikrohullámú Samsung sütő eladó. (5.000 Ft) Tel.: 30/572-4190.
Szolnokon jó állapotban lévő mountain bike eladó. Ár: 20.000 Ft. Tel.: 30/676-8717.
Kitűnő állapotban lévő LG videomagnó 6.000 Ft-ért eladó. Tel.: 20/366-6892.
Kádra való fürdetőszék és kádra való kifordítható fürdetőszék eladó. Tel.: 56/727-636.

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

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

Pályázati�tanácsadás,�pályázatírás�és
projektmenedzselés,�a�Szolnokon�és

vonzáskörzetében�tevékenyked mikro,
kis-�és�középvállalkozások�számára.

ő

Hazai és uniós pályázati források
feltérképezése, „kis” összeg beruházásokat
támogató pályázati támogatások megszerzése
a gazdasági szervezetek részére, ezzel
támogatva fejlesztési elképzeléseiket,
jöv jüket, üzleti gyarapodásukat, sikereiket.

Ha a vállalkozás fejlesztéséhez, b vítéséhez
nem elegend a rendelkezésre álló saját forrás
és küls finanszírozásra van szükség, segítek
megtalálni a megfelel

támogatást.

ű

ő

ő

ő

ő

ő

Katona-Timár�Nikoletta
projekt�menedzser

Mobil:�+36�(30)�300-3616

niki.timar@t-online.hu

Hild�V.�u.�3.

Kenyér és pékáru
Sós és édes nassolnivalók
Üdít k
Italok
Kávék, teák
Tisztítószerek
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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Programok a Hild Viktor Könyvtárban
Programok

Bevezetés a manga világába – Kiállítás Mihály Melinda rajzaiból április 
20-tól május 20-ig a Zöld Ház aulájában. 

Április 27-én,  14.00 óra: „Édes-mézes” receptverseny a Méhek világnapja 
alkalmából. Várjuk mindazon vállalkozó kedvű versenyzők jelentkezését, 

akik elkészítik, és zsűri elé hozzák mézes süteményüket! 
Előzetes regisztráció a közművelődési irodában. 

Tel: 06-20/402-3774.
Április 30-án 15-17.30 óra: „ZÜMI” Kézműves játszóház 

a „Méhek világnapja” alkalmából
Május 4-én 10 óra: Májusfa díszítése a Hild Viktor Könyvtár előtt.

Május  6-án 10 óra: Sorverseny óvodásoknak 
a „Magyar sport napja” alkalmából.

Május 8-án 20 óra: A DESPERADO’S gitárduó és az 
„EZ VAN” zenekar zenés estje.

Május 14-én 15-17.30 óra: Családi játszóház a pünkösd jegyében 
Május 20-án 17 óra: A Honvéd Kulturális Egyesület kiállításának 

megnyitója a Honvédelem Napja alkalmából.

2015.03.31.
SZÉCHENYI-LAKÓTELEPÉRT SZABADIDŐ, KULTURÁLIS 
ÉS SPORTEGYESÜLET

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„FIATALOKKAL A JÖVŐÉRT” 
CÍMŰ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
A Széchenyi-lakótelepért Szabadidő, Kulturális és Sportegyesület sike-
res projektet valósított meg 14.5 millió forint pályázati támogatásból a 
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0104 azonosítószámú szerződés keretében. 
A pályázat fő célja a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatása, munka-
erő-piaci  elhelyezkedésük elősegítése. E célnak megfelelően a Széchenyi-
lakótelepért Szabadidő, Kulturális és Sportegyesület 4 pályakezdő fiatalt 
alkalmazott 12 hónapon keresztül támogatásból, illetve vállalta, hogy to-
vábbi három hónapon át saját forrásból foglalkoztatja őket.
A fiatal pályakezdők munkatapasztalatokat szereztek, a munka világában 
szocializálódtak, munkavállalói kompetenciáik kialakultak, erősödtek. 
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ösztönözzük a négy fiatalt tovább-
tanulásra: a munkaerőpiacon keresett képzettségek és személyes kvalitá-
saik összeegyeztetésére.
A projektet az Európai Unió Európai Szociális Alapból 100%-osan 
finanszírozta.
A projekt kezdete: 2014. 03. 31.
A projekt befejezése: 2015. 05. 30.
Kapcsolat: Széchenyi-Lakótelepért Szabadidő, Kulturális és
 Sportegyesület
Cím: 5000 Szolnok, Karczag László út 2.
Telefon: +3630/408-6866
E-mail: szakuse@gmail.com

Fornetti látványpékség, a Hild Viktor úti 
pontház alatt, 

a Széchenyin az Autósbolt mellett!

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-17 óráig
Előrendelést felveszünk!

 

 

 

 

 

                                      

                                               

            Zöldség- Gyümölcs Kereskedés 

               Hild Viktor utca 1. 

      EPERVÁSÁR! 
             Mindennap friss! 

                 Lekvárnak való eper rendelhető!

               Telefonszám: 06-70-591-0177

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig.

                       Sz-V: 7-12ig

            VASÁRNAP IS NYITVA!

         Mindenkit várunk sok szeretettel!
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Orgona-szál
Orgona-szál remeg a 
jobbkezemben.
Megszagolom -  
és szerelmes vagyok,
Szerelmes a legelső  
szerelembe,
Mely voltaképp  
soha el sem hagyott.

(Jékely Zoltán)

Egy szlovák kollégától kap-
tam egy katolikus falinaptárt, 
mely még a régi elnevezés 
szerint adja meg a hónapok 
neveit. Január a boldogasz-
szony hava, február a böjtelő 
hava, március a böjtmás hava, 
április Szent György hava és 
május Pünkösd hava. Hiány-
érzetem van! A kereszténység 
legnagyobb ünnepét, a hús-
vétot egyik hónap sem akarta 
névadójának fogadni! Miként 
a márkás termékeket bizton-
sági védjegyekkel látják el, 
a húsvét ünnepe is, az egész 
Krisztus-esemény hitelesítő 
pecsétje. Ahogy Pál apostol 
fogalmaz: Ha Krisztus nem 
támadt fel, a mi hitünk nem 
ér semmit. Ezért, míg más 
ünnepeknek néhány napig 
vagy egy hétig tart az ünnep-
köre, addig Krisztus feltá-
madását 40 napon keresztül 
ünnepeljük. Feltámadásával  
új időszak veszi kezdetét, a 
Pentakosztárion, azaz ötve-
ned időszaka, mely egészen 
Pünkösd ünnepéig terjed. 

Görög katolikus Egyhá-
zunkban, ebben az esztendő-
ben különös fénnyel ragyogott 
fel a húsvét. 2015. március 20. 
napján, Ferenc római pápa, 
a bizánci rítusú katolikusok 
számára, megalapította a ma-
gyarországi sajátjogú Metro-
politai Egyházat. A Hajdúdo-
rogi Egyházmegyét Debrecen 
székhellyel metropolitai szék-
ké emelte, amelynek első 
metropolitájává Kocsis Fülöp 
püspököt nevezte ki. (Metro-
polita: a területileg szomszé-
dos részegyházak egyháztar-
tományba szerveződnek. A 
tartomány élén a metropolita 
áll, aki saját egyházmegyé-
jének érseke.) A Szentatya, a 
Miskolci Apostoli Exarchátust 
egyházmegyei rangra emel-
te, valamint megalapította a 
Nyíregyházi Egyházmegyét, 
melynek megyéspüspöke il-
letve apostoli adminisztrátora 
Orosz Atanáz püspök atya lett. 
Történelmi pillanatok ezek! 
Magyarországon a görög ka-
tolikusoknak három egyház-
megyéjük, egy metropoliájuk 
lett. Az érzékelhető válto-
zásokról még korai lenne 
beszélni, hiszen a szervezet 
kiépítése folyamatban van. 
Imádságos lélekkel várjuk a 
fejleményeket, az útmutatást, 
hogy a Szentatya mit remél a 
magyarországi bizánci rítusú 
katolikusoktól!

Szkiba Tibor  
görög katolikus parókus

Comenius-találkozó 
A szolnoki Széchenyi 

Krt.-i Sportiskolai Általános 
Iskola és AMI hat diákja és 
három  pedagógusa Come-
nius partneriskolai találko-
zón vett részt a németországi 
Schweinfurtban  március vé-
gén. A  gochscheim-i iskola ér-
dekes programokat szervezett 
a projektben résztvevő iskolák 
spanyol, lengyel, német, ma-
gyar diákjainak. Kézműves és 
sportfoglalkozások, táncórák, 
kirándulások és geoládák 
keresése (geocaching) tette 
változatossá a találkozót. A 
diákokat német családok lát-
ták vendégül. A hazaérkezés 
óta a gyerekek az internet se-
gítségével tartják egymással a 
kapcsolatot. 

(Szabóné Rácz Erika)

Az egyenlő esély hozzáfé-
rést biztosítani kell, mondja 
az elnök. Itt megvan a veze-
tősáv, a megfelelő szélességű 
ajtók, a világítótestek vibrá-
lódás mentesek, de megvan a 
természetes megvilágítás is. 

- Amit a szemünk nem 
ad meg, azt a fülünkkel és 
a tapintásunkkal pótoljuk - 
mondja Pesti Zoltánné. Erre 
itt a hangstúdió, ahol készül-
nek a hangos térképek. 37 
intézményt választottunk ki, 
bejártuk a buszpályaudvartól 
a vasútállomásig az utat, hogy 
el tudjuk vezetni a sorstársa-
kat, hol, milyen akadályokra 
számíthatnak. A hivatalok 
belső teréről is készülnek tér-

képek, ezek mind fenn lesz-
nek a weboldalunkon. 

A legtöbb intézmény nem 
készült még fel a vakok és 
gyengénlátók fogadására, de 
vannak jól felkészített mun-
katársak, akik segítenek.  Is-
merjük a jogszabályt, de tisz-
tában vagyunk azzal, hogy 
kevés a pénz a megvalósításra, 
de addig is amit tudunk ma-
gunk megoldunk - mondja 
az elnökasszony. Az irodák 
kialakítása több mint 4 millió 
forintba került, amit pályázati 
pénzből, illetve támogatások-
ból sikerült finanszírozni. 

A statisztikai adatokat 
felsorolva elmondta, hogy a 
megyében több mint 2000 
súlyosan látássérült személy 
él, akik valamilyen ellátás-
ban részesülnek. Valószínű a 
számuk több. Szolnokon 100 
főről tudnak, de a tapasztalat 
azt mutatja, hogy négyszer 
annyian is lehetnek. 

Riasztónak tartja azt, hogy 
eddig leginkább a 65 év felet-

tiek keresték az egyesületet, 
de ma már a 30-40 év közötti 
korosztály is súlyos szembe-
tegséggel küzd. Ennek okát a 
környezetünk szennyezettsé-
gében, a nem odafigyelésben 
látja, árt a stressz, és amit 
megtehetnénk mi magunk is, 
tornáztatni, dolgoztatni a sze-
münket. Egy külföldi tanul-
mány azt mondja, hogy 2030-
ban minden második ember 
szemüveges lesz a földön.  

Az egyesület a Móra Fe-
renc úti irodája mellett, most 
már a Hild Viktor úton is vár-
ja a megyében élőket, a két he-
lyiségben összesen 13 főt fog-
lalkoztatnak. A foglalkoztatás 
tekintetében Jász-Nagykun-
Szolnok megyében évek óta 
jobb az arány, mint az ország 
más területein. Ezt javítva és a 
sorstársak jobb segítése érde-
kében a jövőben szeretnének 
eljutni a megye mind a 78 te-
lepülésére - fejezte be a tájé-
koztatást Pesti Zoltánné. 

(ka)

„Ez a nap melyet az 
Úr szerzett,  

örvendezzünk és 
vigadjunk azon!”

Új iroda nyílt a városrészben
Ünnepélyesen is átadták a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egye-

sületének az irodáját a Hild Viktor utcában, ami nemcsak hét ember munkahelye lett, ha-
nem egy referencia iroda is, amit szívesen mutat majd az egyesület elnöke, Pesti Zoltánné 
az érdeklődőknek.
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„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  

legnagyobb slágerei”

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
04:00 - 06:00 Luxfunk Retro Show ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Nyerges Izabellával 
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 

Ádámmal
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin 
Kedd
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Nyerges Izabellával 
benne: 15:00 - 18:00 Sportpercek és  „Tempomat” 

- autós percek Németh Ádámmal
22:00 – 23:00   Nekem 80
Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Nyerges Izabellával 
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk”  Novák Péter 

kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Nyerges Izabellával 
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 ismétlés
Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Nyerges Izabellával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

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

nyomdokain” zenei magazin ismétlés
08:00 - 14:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor 
14:00 - 18:00 „Szombat délután”  Ladola Józseffel
18:00 – 24:00 Szombat Esti Láz
Vasárnap:
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

műsor 
benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gasztronómiai 

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 Boros Mega Voga” – szórakozta-
tó show műsor

Leállította a kormány az M4-es autó-
pálya építését - jelentette be Lázár János, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
2015. április 9-én tartott sajtótájékoz-
tatóján. A kormány utasította Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy vezényelje le a tételes elszámolást 
a kivitelezőkkel és szerezze vissza az 
előlegeket. Felkérték a minisztert, hogy 
tegyen javaslatot arra, hogyan lehet 
Szolnokot bekötni a hazai autópálya-há-
lózatba. 

Eddig az állam már több mint 60 
milliárd forintot kifizetett, az elvégzett 
munka pedig 40 milliárd forint értékű, 
s számításaik szerint 22 milliárd forint-
nyi előleg visszajár. A Szolnokot is érintő 
építkezést már március végén leállították, 
a hivatalos magyarázat szerint azért, mert 
az Európai Bizottság jelezte: kartellgyanú 
merült fel, vagyis a kivitelezők egymás-
sal összejátszva, túl drágán vállalták az 
építést. A  kormány nem ért egyet az EU-
bizottsággal, és amíg nem bizonyosodik 
be a gyanú, addig „nem tör pálcát senki 
fölött” - mondta Lázár János. 

Dr. Bene Ildikó (Fidesz) országgyűlé-
si képviselő 2015. április 20-án a parla-
menti ülésen napirend előtti kérdésében 
aggodalmát fejezte ki az M4-es Abony és 
Fegyvernek közötti szakasz leállításáról, 
hiszen a beruházás  növelné a városba 
érkező befektetések számát,  és kevesebb 
baleset lenne ezen az útvonalon.

 Lázár János miniszter válaszában 
közölte:  miután a beruházás értéke 
meghaladja az 50 millió eurót, azt az 
Európai Bizottságnak jóvá kellett vol-
na hagynia. Szavai szerint a testület két 
éven át „áltatta” a kormányt azzal, hogy 
módosításokkal ugyan, de finanszíroz-
hatónak ítéli az útfejlesztést. Amikor 
viszont saját forrásból megelőlegezve 
megkezdődött a beruházás, a bizottság 
sokallta a kilométerenkénti építési költ-
ségeket és kartellgyanú is felmerült. A 
miniszter hangsúlyozta, hogy az épít-
kezés folytatódik, a kormány májusban 
dönt arról, hogy mikor és hogyan építi 
meg az M4-est.

Képviselői fogadóórák
Kormosné Szombati Márta, minden hónap első szerdáján 13-15 óra között a 

Zöldház földszintjén (telefonszáma: 20/365-0374).
Rehó János a Széchenyi István Gimnáziumban minden hónap első hétfői napján 

18 órától (telefonszáma: 56/513-360) várja Önöket. 
Tasnádi Zoltánnal a 30/326-2224-es telefonszámon egyeztethetnek időpontot a 

találkozásra.
A jövőben közterületi fogadóórát is tartanak a városrész képviselői közösen.  

Az időpontokat meghirdetik.

Nem dolgoznak a gépek Abony és Fegyvernek között

Sziasztok! 
Végre szép az idő! A tanulás mellett töltsetek minél több időt a szabadban! Rejtvé-
nyemet nagyon sokan oldottátok meg. A hónap nyertese: Kocsi Dominik Zoltán 
(Orosz György utca). Jutalmát átveheti a könyvtárban!
Ha május, akkor májusfaállítás. Ez a szép népszokás a mai napig élő hagyomány. A 
májusfát a legények állították annak a lánynak, akinek udvarolni szerettek volna. A 
lányok számára ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalma-
sak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban.
Rejtvényem ehhez a szép népszokáshoz kapcsolódik

1. Minek a jelképe a májusfa?  
2. A legények mivel díszítették a fákat? 
3. Mikor állítottak májusfát? 
4. Meddig kellett állnia a májusfának?
A megfejtéseket várom a könyvtárban lévő ládikámba!
 Üdv. Leó

A múlt havi megfejtés: Gibson Lavery, P. Howard. A Hild Viktor Könyvtártól egy-
egy könyvet kap Ács Róbert (Karczag László u. 1. 6/53.) és Koltai Józsefné (Jubileum 
tér 5. XV. 5.). Gratulálunk! A nyerteseket levélben értesítjük, mely igazolás a nyere-
mény átvételére. Várjuk leveleiket, észrevételeiket a panel-szolnok@freemail.hu címen 
vagy a Zöldház portáján elhelyezett dobozunkba. www.panel-szolnok.hu, de keressen 
a Facebookon is.
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Taupert Szilvia diplomás optometrista, kontaktológus, 2014 szeptemberében nyitotta meg a 
Széchenyi Optikát. Ahogy mondja, ő sem számított ekkora sikerre, nem gondolta, hogy ilyen 
gyorsan beindul a vállalkozás. De mi kell a sikerhez, mire kell figyelni?  Erről beszélgettünk.

- Úgy gondoltam, élnek itt 
annyian, hogy érdemes ezzel 
foglalkozni. A vártnál is job-
ban indultunk, hiszen már 
az első napon sokan jöttek 
be hozzánk. Az elmúlt hóna-
pokban mindent megtettünk 
azért, hogy ez így is marad-
jon. Azon vagyunk, hogy a 
vásárlóink ne csak egy alka-
lommal keressenek bennün-
ket, hanem legyenek visszajá-
rók. Ha probléma van, kérdés 
merül fel, akkor is nézzenek 
be hozzánk.

- Az emberek mennyire fi-
gyelnek szemük egészségére, 
jönnek-e azonnal, ha baj van?

- Egyre többen nemcsak 
szemüveget íratni jönnek be, 
hanem azért, hogy kiszűrjük, 
van-e szembetegsége. Ma 
már korábban kezdődnek a 

problémák az UV-sugárzás 
miatt, de manapság a szá-
mítógép előtt is sokat ülünk. 
Olyan korban élünk, amikor 
az emberek az egyre közeleb-
bi dolgokat nézik, és a közeli 
tevékenység a szemünket na-
gyon megterheli. Figyeljünk 
arra, hogy nézzünk távolba 
is, ez pihenteti a szemet - 
mondja a szakember.

- Az üzlet ízlésesen beren-
dezett, az utcán virágláda, 
folyamatosan jönnek a vásár-
lók. Van idő jótékonykodásra 
is, ami a mai világban nem 
mindennapos.

- Több vásárlónknál is 
láttuk, hogy szüksége van 
szemüvegre, de nem enged-
heti meg magának, hogy jó 
minőséget vásároljon. Van-
nak régi szemüvegkerete-
ink, nehezebben eladható 

fazonok, de jó minőségűek. 
Gondoltuk megpróbálunk 
segíteni. A Máltai Szere-
tetszolgálatot kértük meg, 
mondják meg, kik az igazán 
rászorultak. Négy embernek 
megvizsgáltuk a szemét, már 
meg is kapták a szemüvege-
ket. Anyagilag a szolgálat is 
támogatta a jótékonykodást. 
Most a gyermekvárost is 
megkerestük, hiszen vannak 
gyermekeknek való keretek 
is, amit ingyen odaadunk, ha 
szükség lesz rá. 

Zárásként Szilvia elmond-
ta, nem bánta meg, hogy 
üzletasszony lett, szereti a 
munkáját, jó az emberekkel 
foglalkozni, és elégedett a 
lakóteleppel, hiszen olyan, 
mint egy kisváros.

(Kővári Anna) 

Fiatal vállalkozók a Széchenyin

Március végétől több mint egy hónapon 
tartó ellenőrzési akciót tart a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal az Észak-alföldi régióban. A 
május közepéig tartó akcióban különös fi-
gyelmet kapnak a pékségek, vendéglátó egy-
ségek, a szépészeti szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások, illetve a házhoz szállítást is 
végző vendéglátósok. A felsoroltakon kívül a 
tavaszi megnőtt forgalomra való tekintettel a 
virág- és dísznövény kereskedők is számíthat-

nak ellenőrzésekre, valamint a vetőmaggal és 
műtrágyával kereskedők és a hozzájuk kap-
csolódó üzletek is. A NAV továbbá ellenőrizni 
fogja a kisállat-kereskedőket és az állateledelt 
forgalmazókat is és a ruhatisztítással fog-
lalkozó vállalkozásokat is.  A több mint egy 
hónapos akcióból nem maradnak ki a piacok 
és a vásárcsarnokok kereskedései sem, és az 
edzőtermek is fokozott ellenőrzésre számít-
hatnak.

Százszázalékos mérleggel, 
elsőként jutott tovább a világ-
liga nyolccsapatos szuperdön-
tőjébe a magyar férfi vízilab-
da-válogatott, miután utolsó, 
Győrben vívott csoportmér-
kőzésén győzött a görögök 
ellen. (Magyarország-Görög-
ország 12-11)  A csapatban 
a szolnokiak közül Decker 
Attila és Nagy Viktor, Ma-
daras Norbert, Varga Dániel, 
Varga Dénes és Vámos Már-
ton is játszott a csoportzárón.  
A szuperdöntőt, amelynek 
összdíjazása 450 ezer dollár, a 
selejtezősorozat nyolc legjobb 
válogatottjának részvételével 
rendezik meg az olaszországi 
Bergamóban, június 23. és 28. 
között. A finálé győztese kijut 
a riói olimpiára. (vlv)

A polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztálya 
megkezdte a szolnoki játszó-
terek rendbetételét. A közel-
múltban megtörtént a város 
mintegy 55 játszóterén a ho-
mok cseréje, következik az 
ütéscsillapító felületek tisztí-
tása, feltöltése, majd az eszkö-
zök  hibáit javítják a szakem-
berek, a játszóterek kerítéseit, 
megsérült vagy megrongált 
kapuit teszik rendbe.

Az olimpiai és az után-
pótlás válogatott edzésköz-
pont fejlesztésére a város pá-
lyázaton 135 millió forintot 
nyert. Az Alcsi Holt-Tiszai 
Vízisporttelepen egy 20 fé-
rőhelyes épületet és csó-
naktárolót építenek, melyek 
akadálymentesek lesznek. 
A szállóépület 411 nm-es,  a 
zárható csónaktároló épület 
192 nm-es alapterületű lesz. 
Az építkezés energiahatékony 
megoldásokkal, komplex hő-
szigeteléssel és nyílászárókkal 
téliesített kivitelben készül.

Fokozott ellenőrzést tart a NAV

Megújulnak  
a játszóterek

Megújul a 
vízisporttelep 

Szuperdöntőben 
 a magyar pólósok

Támogatják a rászorultakat, középen Taupert Szilvia, jobbszélen pedig kolléganője, Bozsó Adrea


