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Kupagyőzelem  után bajnoki arany!
51 év után lett aranyérmes a Dózsa

130 végzős diák vett búcsút középiskolás éveitől,  
a Széchenyi István Gimnázium tanáraitól és társaiktól.

Olimpiai bajnokunk 
Szolnok díszpolgára

Városunk díszpolgára lett B. 
Nagy Pál. Az 1968-as Mexikó-
városi Nyári Olimpiai Játékokon 
párbajtőrcsapatban aranyérmet 
nyert kiváló sportoló 80. szü-
letésnapján vehette át a város 
legrangosabb kitüntetését. Az 
ünnepeltet Szalay Ferenc kö-
szöntötte, aki szerint azzal, hogy 
B. Nagy Pál máig Szolnokon ma-
radt, az az üzente, hogy „ebből 
az alföldi városból  születhet-
nek világraszóló eredmények.” 
Itt voltak az egykori olimpiai 
bajnokcsapat tagjaiból többen. 
B. Nagy Pál átvehette Schmitt 
Páltól a MOB Fair Play-díját, 
míg Fábián Lászlótól, a MOB 
sportigazgatójától egy válogatott 
melegítőt. A kiváló sportember 
meghatottan annyit tett hozzá, 
hogy „ez a díszpolgári kitün-
tetés akkora öröm számomra, 
amelyet legutóbb  Mexikóban 
éreztem, amikor átvehettem az 
aranyérmet.”

Fejlesztés az idősek 
otthonában

A Kaán Károly úti otthon 
fejlesztésére közel 180 millió fo-
rintos támogatást nyert Európai 
Uniós pályázatból a  Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása. A 
tervezett emeletráépítéssel 10 új 
férőhelyet alakítanak ki, egy-két 
ágyas szobákat saját zuhanyozó-
val, de megvalósul az épület kor-
szerűsítése, energiatakarékos 
üzemeltetése is. A földszinten 
betegszoba, és egy olyan foglal-
koztató, gyógytornaterem épül, 
ami további lehetőséget ad a ne-
hezen mozgó idősek kezelésére. 
A projekt keretében nővérhívó-
rendszer kiépítésére is sor kerül. 
A negyvenéves épület teljesen 
átalakul, tágasabb, komforto-
sabbá válik, szeretnék, ha a jö-
vőben a környéken élő, még nem 
ellátott nyugdíjasok, nyugdíjas 
klubok tagjai gyakrabban ven-
nének részt az intézmény prog-
ramjain. A beruházás várhatóan 
2015. október 31-én zárul.

A Szolnoki Dózsa-Közgép vízilabdacsa-
pata a kupagyőzelem után megszerezte a baj-
noki címet is, így 1964 óta, ötvenegy év után, 
ismét bajnokcsapatot ünnepeltek Szolnokon. 
Korábban aranyérmes volt a Tisza-parti gárda 
1954-ben, 1957-ben, 1958-ban, 1959-ben, 1961-
ben és 1964-ben. 2015-ben a Dózsa veretlenül 
nyerte az alapszakaszt, minden mérkőzésén 
győzött a rájátszásban. Az országos bajnokság 

döntőjének harmadik mérkőzését is megnyer-
te az OSC csapatával szemben, így az élen zárt 
Cseh Sándor csapata.

 Akikre büszkék vagyunk: Nagy Viktor, 
Decker Attila, Hangay Zoltán, Jansik Dávid, 
Kis Gábor, Madaras Norbert, Mezei Tamás, 
Milan Alekszic, Tóth Márton, Varga Dániel, 
Varga Dénes, Vámos Márton, Stefan Mitrovic, 
Zivko Gocis. Vezetőedző: Cseh Sándor, edző: 
Kósz Zoltán, szakmai igazgató: Kovács István, 
ügyvezető: Mohi Zoltán.

Pólósaink bejutottak a május 28-30. között  
Barcelonában rendezendő  Final-Sixbe, a Baj-
nokok Ligája hatos döntőjébe, ahol az első ta-
lálkozón a házigazda csapata lesz a ellenfél.

(A válogatottban játszó pólósaink nem 
pihenhetnek, hiszen június 23-án Világku-
pa Szuperdöntő Olaszországban, július 9-től 
Vodafon-kupa a Margitszigeten, július 27-én 
pedig kezdődik a kazanyi világbajnokság.)



- Felgyorsult a kivitelezés 
az utóbbi hetekben. Hogyan 
látja a Széchenyin zajló fel-
újításokat?

- Sokat szépült a környe-
zet, persze akad még teendő. 
Külön szeretném kiemelni, 
hogy mennyire segítőké-
szek és türelmesek voltak az 
aszfaltozás ideje alatt az itt 
élők, ezzel segítve a kivite-
lező munkáját. A hurokutak 
aszfaltozása befejeződött, 
ahogyan a járdákkal is el-
készültek a szakemberek. A 
Zöldház és a Széchenyi kör-
úti iskola előtti tereken dol-
goznak még, néhány héten 
belül mindennel végeznek.

- A beruházás alatt kap-
tak észrevételeket arról, hogy 
mire lett volna még szükség, 
mit kellett volna megcsinálni?

- Egy városrészi rehabili-
tációnál szinte természetes 
ez. Én annak örülök, hogy 
döntő többségében valóban 
jogos és jó észrevételeket 
kaptunk, s amin tudtunk, 
azon változtattunk. Ám 
vannak dolgok, amikre ez a 
pályázat nem nyújtott lehe-
tőséget, ilyen a parkolók szá-
mának jelentősebb bővítése 
vagy valamennyi utca újra-
burkolása. Ez a beruházás 
így is jelentős lépés, sokat 
változtat pozitívan a város-
rész arculatán. Ne feledjük, 
felújítottuk a Széchenyi 
Gimnázium homlokzatát, 
teljes egészében a Zöldházat, 
két új közösségi teret hozunk 

létre, valamint sok parkoló 
vált komfortosabbá, kényel-
mesebbé.

- Ez a beruházás még az 
előző önkormányzati ciklus-
ban kezdődött. Az új testü-
lettől mit vár, mik az elmúlt 
nyolc hónap tapasztalatai?

- Mivel nagyon sok mun-
ka vár a testületre, ezért túl 
sok időnk nem volt foglal-
kozni az átállással. A tapasz-
talataim azért elég vegyesek, 
sajnos akad olyan képviselő, 
aki folyamatosan azt keresi, 
mivel szíthatna feszültsé-
get.  De ezen keseregni nincs 
időnk, mivel rengeteget dol-
gozunk azon a fejlesztési ter-
ven, mely a 2020-ig terjedő 
uniós költségvetési ciklus-
ban több mint 15 milliárd 
forintnyi forrás lehetőségét 
rejti magába.

- Ez a terv mit állít a kö-
zéppontba?

- Nagyon sokrétű prog-
ramról van szó, mely intéz-
mények felújításától, a város 
további építésén túl az ipari 
övezetek fejlesztését is magá-
ban hordozza. Ez utóbbit il-
letően joggal építhetünk ed-
digi eredményeinkre, hiszen 
az ipari parkunk kiválóan 
működik, már több mint 
2600-an dolgoznak ott, az 
Eagle Ottawa fejlesztéseivel 
ez a szám gyorsan nőni fog 
előbb ötszázzal, majd később 
további ötszázzal. Szolnok 
gazdaságának alapjai erősek, 
ezt igazolja az a tény is, hogy 

az iparűzési adóból szárma-
zó bevételünk négyszáz mil-
lió forinttal haladta meg a 
tervezettet.

- Jelenleg két nagyobb, ki-
fejezetten turisztikai célú be-
ruházás is zajlik a városban. 
Hogyan áll a Sörárium és a 
Reptár építése?

- Az interaktív sörmúzeu-
munk várhatóan őszre telje-
sen elkészül. Ez egy gasztro-
nómiai különlegesség, mely 
igazából a Reptár mellett 
nyeri el igazi értelmét. Az új 
repülőmúzeum ugyanis ki-

fejezetten nagy közönséget 
céloz meg, ilyen nem csupán 
Magyarországon, de még a 
környező országokban sincs. 
A különleges szimulátorok-
kal, eszközökkel, a sajátos 
kiállítási környezettel akár 
százezer látogatóra is szá-
míthatunk egy évben. Kö-
zülük nagyon sokan minden 
bizonnyal többet is szeretné-
nek látni városunkból, így a 
Sörárium helyi főzésű sörei 
is sokakhoz jutnak majd el.

(pe)
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Elkészült a Holt-Tiszai 
Vízisporttelep akadálymen-
tesített szállóépülete, parko-
lóval, kerékpártárolóval. Az 
önkormányzat az olimpiai és 
válogatott edzésközpont fej-
lesztésére 135 millió forintos 
pályázati forrásból alakítot-
ta ki a 411 négyzetméteres 
energiahatékony épületet, 
amely 10 szobás és 20 férőhe-
lyes. A zárható csónaktároló 
192 négyzetméteres, az épület 
előtt a térburkolat lehetővé te-
szi a hajók tárolását. A jövőben 
edzőtáborozó világklasszi-
soknak szállás tekintetében is 
hozzájuk méltó körülménye-
ket tud biztosítani Szolnok.

Jó ütemben haladnak a 
kivitelezési munkálatok a 
városháza műemlék jelle-
gű épülete alatti pince 1000 
négyzetméteres területén. A 
100 százalékban Európai Uni-
ós forrásból finanszírozott 
projekt célja, hogy a turiszti-
kai kínálat színesítése mellett 
gasztronómiai elemmel bővít-
se Szolnokot, ezzel is növelve 
a városközpont vonzerejét. 
A munkások több mint 1500 
köbméter földet termeltek ki. 
Láthatjuk majd a nyolc he-
lyiségből álló Söráriumban, 
részben valós, részben virtu-
ális térben a sörkészítés fo-
lyamatát, látvány sörfőzdét, 
interaktív kiállítást.

155 millió forintot nyert a 
duális képzés bevezetésére a 
Szolnoki Főiskola a megye-
székhely önkormányzatával 
közösen. Szeptembertől a 
hallgatók 26 hetet töltenek a 
főiskolán és 22 hetet a gyakor-
lati képzőhelyen. Négy szakon 
indul a képzés, 10 vállalat-
tal, intézménnyel már meg is 
kötötték az együttműködési 
megállapodást. A hallgatók 
havonta megközelítőleg a 60 
ezer forint mellett, munka-
tapasztalatot szereznek, ami 
segít a diplomaszerzés utáni 
elhelyezkedésben. A duális 
képzés lehetősége szakonként 
5-10 hallgató előtt nyílik meg.

Várhatóan június végére 
elkészül a Zöldház, illetve a 
Széchenyi Körúti Általános 
Iskola előtti közösségi tér. A 
két téren együttesen mintegy 
2400 négyzetméter új zöldfe-
lület épül meg, öntözőrend-
szerrel. Elültetnek több mint 
150 fát és cserjét. A Széche-
nyi-körúthoz hasonlóan a két 
új közösségi teret is kamerák 
vigyázzák majd. Az utak, jár-
dák felújítása is folyamatos, 
azt azonban látni kell, hogy a 
közel másfél milliárd forintos 
fejlesztési projektbe nem fért 
bele minden – fogalmazott 
helyszíni sajtótájékoztatóján 
Szalay Ferenc polgármester.

A végéhez közeledik a Széchenyi-városrész rehabilitációja. A 2013 végén kezdődő uniós támogatásból megvaló-
suló fejlesztés az egész lakótelepet érintette. Szalay Ferenc polgármesterrel az 1,4 milliárd forintos beruházásról, 
valamint az önkormányzati választás óta eltelt időszakról beszélgettünk.

Méltó körülmények a 
sportolóknak

Ősszel nyit  
a Sörárium

Megállapodás  
a főiskolával

Nyár végére  
elkészül

A város gazdasági alapja erős

A Tiszaligeti Stadion felújítása  ütemterv szerint halad, várha-
tóan november 15-re elkészül. A beruházás magában foglalja az 
öltözők, a lelátó, a fűtött talajú pálya, az új klubház megépítését, 
illetve a beléptető rendszer kialakítását. A létesítmény, mintegy 2 
milliárd forintnyi társasági adóból és 400 millió forint állami tá-
mogatásból valósul meg. A lelátókon 3750-en szurkolhatnak. A 
bejáráson részt vett Szalay Ferenc polgármester és Földi Sándor, a 
Szolnoki MÁV FC ügyvezetője. 
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Május végére befejeződött a város virágosítása. Az ágyások-
ba több ezer egynyári növényt ültettek be. Végeztek a játszó-
terek karbantartásával is, az önkormányzatnak évi 20 millió 
forintjába kerül a város 55 játszóterének a rendbetétele.

Ünnepélyes keretek kö-
zött a honvédelmi minisz-
ter, a MÁV vezérkarának és 
a város vezetőinek részvéte-
lével elhelyezték a Szolnoki 
Interaktív Repülőmúzeum 
alapkövét Szolnok történel-
mének egyik legértékesebb 
emlékhelyén, az Indóház 
területén. Az önkormány-
zat, mintegy 2,36 milliárd 
forint 100 százalékos Eu-
rópai Uniós támogatást 
nyert a REPtár Interaktív 
Repülőmúzeum megvaló-
sítására.  A Szolnoki Repü-

léstörténeti Kiállítóhelyen 
elhelyezett, nemzetközileg 
is jegyzett katonai repülő-
gép gyűjtemény a tervek 
szerint 2015. októberében 
költözik új helyszínre, a 
Szolnok belvárosához kö-
zeli egykori vasútállomás 
területére. A repülőgépek 
költözése mellett, a kiállítás 
számos haditechnikai esz-
közzel, valamint a mai kor 
igényeinek megfelelő in-
teraktív élményelemekkel 
egészül ki, mintegy 60.000 
négyzetméteres területen.

Elfogadta a közgyűlés áp-
rilisi ülésén a költségvetési 
beszámolót, ebből kiderül, 
hogy Szolnok kiegyensúlyo-
zott gazdálkodást folytatott 
2014-ben. A pénzügyekért 
felelős alpolgármester Szabó 
István elmondta, a folyamatos 
működés biztosított volt, ki-
egyensúlyozott gazdálkodás 
folyt, 3,6 milliárd forinttal 
a megyeszékhely vagyona is 
gyarapodott.

A testület megtárgyalta és 
jóváhagyta az új helyi volán 
menetrendet, amely  június 
közepétől lép életbe. Úti Csa-
ba vezérigazgató hangsúlyoz-
ta, nem lesz jelentős változás, 
a kisebb módosításokat az 
utas észrevételek és a forga-
lomszámlálási adatok indo-
kolták.

A város is azt az ígéretet 
kapta, hogy nem marad torzó 
az M4-es autópálya és várha-

tóan csökkentett műszaki tar-
talommal épül meg a gyors-
forgalmi út. Arra a kérdésre, 
hogy mi lesz a sorsa a Szolno-
ki Főiskola volt Ady Endre úti 
épületének, Szalay Ferenc el-
mondta: az ingatlanba várha-
tóan a megyei kormányhiva-
tal költözhet be, a tárgyalások 
ez ügyben a nemzeti vagyon-
kezelővel már elkezdődtek.

Ezen a nyáron is 43 napon 
át, csaknem 1000 gyermeknek 
biztosítanák az ingyenes napi 
egyszeri meleg ételt, ehhez – 
saját erő mellé – pályázati for-
rást remél a város. 

A közgyűlés egyhangú-
lag támogatta Váradi Éva, a 
Kassai úti és Szügyi Dezső, a 
Széchenyi Körúti Általános 
Iskola igazgatói kinevezését, 
személyükről majd a KLIK 
mondja ki a végső szót. (mpa)

A Szolnoki Járműjaví-
tóban végzik el az osztrák 
használt vasúti személy-
kocsik felújítását. A MÁV-
START Zrt. összesen 55 
ilyen járművet vásárolt az 
Osztrák Vasúttársaságtól. 
Tételesen átvizsgálják a va-
gonokat és megállapítják, 
hogy milyen javításokat 
kell elvégezni. A magyar-
országi műszaki előírások-

nak megfelelő átalakítások, 
az úgynevezett fővizsga 
munkák mellett elvégzik a 
személykocsik belső tere-
inek megújítását, az ülés-
huzatok és az ablakok cse-
réjét. A felújításnak része a 
MÁV-START színtervének 
megfelelő külső átfestés is. 
Egy vasúti személykocsi 
felújítására, mintegy 1000 
munkaórát fordítanak.

Ebből az alkalomból ün-
nepi hangversenyt adott 
az együttes. Az est elején a 
honvédség elismerései mel-
lett a város és a megye ki-
tüntetéseit is átadták. Meg-

alakulásának ugyancsak 
45. évfordulóját ünnepelte 
a Szolnoki Népdalkör. A 
gálán 180-an léptek fel, és 
a népdalcsokrok mellett a 
néptáncnak is jutott szerep.

A Szolnoki Interaktív  
Repülőmúzeum alapkőletétele

2014-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást 
folytatott Szolnok

Használt kocsik felújítása

45 éves a Légierő Zenekar Szolnok

Játékos vakáció a könyvtárban
Turnusok: június 15-19, június 22-26, június 29-július 3,  

július 6-10, augusztus 3-7, augusztus 10-14, augusztus 17-19,  
augusztus 24-28.

A programok reggel 8 órakor kezdődnek és 11.30-ig tartanak. 
11.30 és 13.00 óra között ebédszünet van, étkezést nem tud a 

könyvtár biztosítani. Délután 13 órakor folytatódnak a foglal-
kozások, melyek 17 óráig tartanak.  

Jelentkezési határidő: 2015. június 10.  
(jelentkezési lap a könyvtárban)

Az alábbi programokat kínálják a Hild Viktor Könyvtár  
Gyermekkönyvtárában és IFI-Pontján:

kézműves foglalkozások, udvari és játszótéri programok,  
szolnoki kirándulások, biliárd, csocsó, darts, ps-ek, Wii, 

léghoki, asztalitenisz, társasjátékok, filmvetítés. 

Programok ingyenesek! További információ: 20/4023774.
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Nyári sporttáborok a Tiszaligetben
Sportágak:  

atlétika, kosár, vívás, kajak-kenu, sport-mix,  judó.  
A táborok egységes ára: 15.000 Ft/fő/turnus.   

A turnusok időtartama 5 nap.  
Jelentkezni lehet a www.szolsport.hu/nyaritabor.hu 

oldalról letölthető jelentkezési lapon.  
Határidő: 2015. június 10.   

Szolnoki Sportcentrum Sportiskola Szolnok,  
Tiszaligeti sétány 2. Telefon: 56/423-902,  

56/425-702. e-mail: nyaritabor@szolsport.hu

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

APRÓHIRDETÉSEK

Tószegen, a Kinizsi úton 3 szobás, 80 négyzetméteres, központi fűtésű, csatornázott 
családi ház melléképülettel eladó. Iá.: 7 M Ft. Tel.: 20/210-7975.
A Lovas István úton a négyemeletes házban 51 nm-es lakás eladó a második emele-
ten. Tel.: 70/419-4141.
Tiszavárkonyi 2 szobás, 70 nm-es házat elcserélném szolnoki másfél szobás lakásra. 
Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 56/789-140.
Elcserélném Gyökér út 20. szám alatti felújított, kis rezsijű, 1 szobás, gázos lakásomat 
Széchenyi-lakótelepire. Tel.: 70/613-8109.
Besenyszög-Fokorú tanyán 822 nm-es, bekerített kert eladó. Rajta 15 nm-es gazdasá-
gi épület, villany, fúrt kút. Buszmegálló 500 méterre. Tel.: 20/458-8147.
Új állapotban lévő, összecsukható, Jyskben vásárolt vendégágy eladó. Tel.: 30/815-
5613.
Szociális, gondozói, ápolói képesítéssel alkalmi munkát vállalok. Tel.: 56/737-569.
Olyan nagylelkű  embereket  keresek, akik tudnának  adományozni játékot, gyermek-
bútort, ruhákat egy egyedülálló anyának három kiskorú gyermekkel. Tel.: 70/637-2469.

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

Szolnok kertvárosában, 
Szandaszőlősön, a Kilián 
lakótelepen és a Vadász ut-
cában is zajlik a Telekom 
nagysebességű, szélessávú 
internet szolgáltatásának 
kiépítése. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a szolnoki 
kertváros Telekom-előfize-
tői is élvezhetik az eddigi-
eknél még gyorsabb internet 
minden előnyét, például az 
interaktív TV-szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek 
eredményeként országszerte 
440 000 új háztartás számá-
ra válik elérhetővé a nagyse-
bességű szélessávú internet 
2015 végéig, amit a vállalat 
több milliárd forintos beru-
házással segít elő. A szolno-
ki háztartások 15 százalékát 
érinti majd a fejlesztés, így 
év végéig további 4700 ház-
tartás számára nyílik meg a 

lehetőség Szolnokon, hogy 

használhassa majd a szuper-
gyors technológiát. 

Mit jelent ez az érintett 
szolnokiak számára? 

Elsősorban nagyobb adat-
átviteli sebességet, a koráb-
binál gyorsabb internetet; 
olyan érzést, mintha maga-
sabb fokozatba kapcsolná-
nak a számítógépek. Ez 
pedig egyszerűbb kapcsolat-
tartást, gyors és biztos kép- 
és videóletöltést és -meg-
osztást is jelent. Hamarabb 
letöltődnek az emailek, egy-
szerűbben és élvezetesebben 
használhatják majd ez előfi-
zetők a közösségi oldalakat 
is. Egyúttal új szolgáltatások 
is elérhetővé válnak, így pél-
dául már itt is élvezhetővé 
válik az interaktív tévézés 
számos, már meglévő funk-
ciója, mint például a meg-
állítható és visszatekerhető 
élő adás, a programozható 

és egy gombnyomással rög-
zíthető műsorok, a digitális 
műsorújság, a Videotéka, 
vagy a tévé képernyőjén el-
érhető változatos online al-
kalmazások. 

2015 végére a fejlesztések-
nek köszönhetően megnyí-
lik az út ahhoz, hogy a leg-
újabb infokommunikációs 
megoldásokra alapozva még 
magasabb minőségű szolgál-
tatások váljanak a szolnoki 
kertvárosiak számára is elér-
hetővé, valamint a közösségi 
életet, a helyi kis- és közepes 
vállalkozásokat támogató 
környezet alakuljon ki.  A 
szélessávú internet kínálta 
előnyökből a helyi vállal-
kozások is profitálhatnak, 
hiszen gyorsabbá, rugalma-
sabbá válhat működésük, ja-
vulhat a versenyképességük. 
A Telekom szisztematikusan 
haladva építkezik, tervei 

szerint a helyi lakosok teljes 
körű tájékoztatást kapnak 
majd a vezetékes hálózat 
kiépítése miatt zajló mun-
kálatokról minden érintett 
helyen.

A szélessávú hálózat ki-
építésével párhuzamosan 
folytatódik a 4G-s hálózat 
bővítése is, amely már most 
80%-os kültéri lakossági 
lefedéssel rendelkezik; a 
vezetékes és mobilhálózati  
fejlesztések hozzájárulnak a 
Digitális Magyarország cél-
kitűzéseinek mielőbbi meg-
valósulásához is.

További információ a fej-
lesztésekről a www.telekom.
hu weboldalon olvasható.

SZOLNOKRA  IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM MÉG GYORSABB 
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE

Megszépült a bölcsőde  kerítése

Rehó János, a városrész önkormányzati képviselőjének kez-
deményezésére új színt kapott az Aranyi Sándor úti bölcsőde ke-
rítése, ami 18 éve nem volt átfestve. A 234 méter hosszú kerítés 
több helyen balesetveszélyessé vált. Az intézmény munkatársai 
a Műszaki Szakközépiskola diákjaival közösen elvégezték a 600 
ezer forintos munkát, melyet az intézményszolgálat finanszí-
rozott. Rehó János elmondta, hogy a dolgozók mellett, a szülői 
munkaközösség tagjai is kivették részüket a munkából, köztük 
a Széchenyi Gimnázium 25 diákja, akiknek önkéntes munkája 
beszámít az érettségihez szükséges ötven  órányi közösségi szol-
gálatba is. Az elvégzett felújítás összértéke meghaladja az egy-
millió forintot.
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Alternatív gimnázium 1992-2015.

Június 12-én előadás a gimiben Bővül a gyed extra

A szolnoki Alternatív 
Gimnázium utolsó évfo-
lyamának tanulói 2015 
áprilisában befejezték kö-
zépiskolai tanulmányaikat, 
és ezzel véget ért egy több 
mint két évtizedes nevelé-
si-oktatási forma. A szol-
noki alternatív gimnázium 
biztonságot adott mind-
azoknak a diákoknak, akik 
nehezebben találták meg 
helyüket a hagyományos 

oktatási rendszerben. A kis 
létszámú osztályok, a rugal-
mas, empatikus tantestület, 
valamint azok az oktatási 
módszerek és programok, 
amelyek segítették tovább-
haladásukat, hiányozni fog-
nak Szolnok oktatásában. 
Ebből az alkalomból emlék-
táblát avattak a képzésnek 
helyet adó Széchenyi István 
Gimnáziumban.

A fény a művészetben 
címmel, a fény  nemzetközi 
évéhez kapcsolódva a Szé-
chenyi István Gimnázium 
9.C osztályos rajz tagozatos 
tanulóinak munkáiból kiál-
lítást rendeztek a Pláza be-
vásárlóközpontban található 
SZÍNTÉR Ifjúsági Irodában, 
illetve munkájuk révén Ron-
tó Péter Pál keramikusmű-
vész irányításával napóra 
készül az iskola sportcsarno-
kának elejére. Ennek hivata-
los átadását a város napjára, 

szeptember 1-re tervezik. A 
drámások olyan színpadi etű-
dökkel készülnek, amelyek a 
fénnyel való játékra épülnek. 
A bemutatóra június 12-én 
10 órakor kerül sor az iskola 
drámatermében. Az előadás 
nyilvános, a belépés ingye-
nes. A program a Nemzeti 
Tehetségprogram keretében, 
az EMET, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium és az OFI 
támogatásával valósul meg. 

A munkába visszatérő 
anyák 2016 januárjától már 
a gyermekük 6 hónapos ko-
rától igénybe vehetik a gyed 
extrát - jelentette az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkára. Eddig erre 
a gyermek egyéves kora után 
volt lehetőség, jövőre azon-
ban már a gyermek féléves 
korától folyósítják az ellátást. 
A gyed extra 2014. januári 

bevezetése előtt az anyáknak 
választaniuk kellett a gyed és 
a munkajövedelem között; a 
kettőt együtt nem kaphatták 
meg. A gyed extra minden 2 
év alatti gyermek után külön-
külön jár. Ez azt jelenti, hogy 
az a nő, akinek két 2 év alat-
ti gyermeke van és visszatér 
dolgozni - akár részmunka-
időben is - a fizetése mellett 
két gyedet kap.

Nyár,  a Hild Viktor Könyvtárban
Júniusban szerdánként  9.30-tól: Babázó foglalkozás.

Június 4-től 7-ig:  Ünnepi Könyvhét 
Június 6-án 20 óra: Gitárest

Június 13-án 14-18: Babaruhabörze
Június 16-án 15 óra: Apák napi családi játszóház

Június 20-án 17 óra: Gitárkuckó
Június 24-én 21 óra: Szent Iván éji tűzgyújtás
Június 30-án 9 óra: Aszfaltkréta rajzverseny

A könyvtár 2015 július 13-tól július 31-ig zárva. 
Nyitás augusztus 3-án.

RÖVIDEN
Szolnokon, a Baross út 56. szám alatt megnyílt az Ügyfél-tájé-

koztató Pont. Az iroda elsősorban a devizahitelekhez kötődő fo-
rintosításhoz kapcsolódó kérdésekben nyújt tájékoztatást, illetve 
egyéb pénzügyi kérdésekben is segíti a lakosságot. 

Zsinórban negyedik éve kvalifikálta magát a diákolimpia or-
szágos döntőjébe a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Is-
kola labdarúgó csapata. A második korcsoportba tartozó, azaz a 
2004-ben született tagok már évek óta együtt játszanak.

A hónap elején májusfát állítottak a Széchenyi-lakótelep óvo-
dásai. Az apróságok, felelevenítve a néphagyományokat, a Hild 
Viktor Könyvtár udvarának bokrait díszítették fel és gyermek-
dalokat énekeltek

A Belvárosi Nagytemplomban 59 gyermek lett elsőáldozó. 
Máté György esperes az ünnepi szentmisén elmondta, hogy ez is 
bizonyítja, hogy erősödik a hitélet a megyeszékhelyen.  Elsőáldo-
zó csak megkeresztelt gyermek lehet. Az áldozás feltétele  a hitok-
tatásokon és a vasárnapi szentmiséken való rendszeres részvétel.

A Szolnoki Olaj KK a Magyar Kupa elnyerése után döntőt ját-
szik a magyar bajnokságban a Kecskeméttel, amelynek lapzárta 
után lesz vége. A párharc állása 2:0 a Szolnok javára.

Szolnoki Szigligeti Színház  
2015/2016-os évad  műsora

Csiky Gergely: A nagymama  
(Bemutató: 2015. szeptember 25.)

Presser Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: A padlás
(Bemutató: 2015. október 16.)

William Shakespeare: A makrancos hölgy 
(Bemutató: 2015. december 4.)

Johann Strauss: A denevér (Bemutató: 2016. január 22.)

Jaroslav Hašek: Švejk, a derék katona 
(Bemutató: 2016. február 26.)

Michael Stewart – Jerry Hermann: Hello, Dolly! 
(Bemutató: 2016. április 1.)

Bérleten kívüli előadás: Neil Simon: Furcsa pár 
A bérlettulajdonosok 2015. augusztus 19-ig újíthatják meg 

bérleteiket. A színház 2015. július 1-től, augusztus 4-ig nyári 
szünetet tart. Jegyiroda: Szolnok, Kossuth Lajos u. 17-23.
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A keleti egyház a nyuga-
titól eltérően nem november 
elsején, hanem  a pünkösd 
utáni első vasárnapon tartja 
a mindenszentek napját. A 
magyarázatot keresve a kará-
csonyra gondolok. Ott is Jézus 
születését megelőző és követő 
vasárnapok az ünneppel egy-
séget alkotnak.

„Aki megtalálta életét, el-
veszíti azt, aki elvesztette éle-
tét énérettem, megtalálja azt.”

 Ez egy szójáték akar len-
ni, vagy mélyebb gondolatot 
kell mögötte keresnünk?  Kire 
mondjuk azt, hogy megta-
lálta életét? Leginkább talán 
arra, aki hivatását szereti,  van 
háza, szép családja, nincsenek 
anyagi gondjai, szlengesen, 
akinek bejött az élet. Viszont 
bármennyire berendezett is 
legyen egy élet, nem tart örök-
ké.  A tanítványok elveszítet-
ték régi életüket. Elhagyták 
a Galileai tavat, a bárkát, a 
hálót, a vámhivatalt, a csalá-
dot és Krisztus követői lettek. 
Miként a földbe vetett mag, 
elhalt a régi életük, de meg-
találtak egy újat, Krisztussal 
közösségben éltek.

A ma ünnepelt szentek 
nem voltak különlegesek,  de 
egy lényeges tulajdonságuk 
mégis volt, átragyogott rajtuk 
Isten szeretete. Mit is jelent 
ez? Láttunk már kismamát, 
aki gyermekét várja? Szeme 
sugárzik, arca mosolygós: ké-
szíti a szobát, beszerzi a ba-
bakelengyéket, s közben gon-
dolatai állandóan a magzat 
körül keringenek. Ragyognak 
az anyaság örömétől. Láttunk 
már sportolót, aki esőben, 
hóban, tűző napsütésben ke-
ményen rója a kilométereket, 
húzza az evezőket,  bűvöli a 
labdát, ott ragyog a szemében 
a fény,  a célbajutás vágya. Így 
kell elképzelnünk a szentek 
ragyogását is, akik abból az 
örömből táplálkoztak, hogy 
Istennel bensőséges imakap-
csolatban éltek. Életük nem 
önmaguk megvalósításáról 
szólt, hanem  a Krisztus szol-
gálatára szánt életről, amely 
nagyon sokszor a vértanú-
sággal végződött. Itt a földön 
elveszítették életüket, de Isten 
országában megtalálták azt. 
Mire tanítanak bennünket? 
Lehet, hogy szentek nem le-
szünk, de éljük úgy meg a 
kereszténységünket, hogy 
Krisztus ragyogása, a szeretet 
meglátszódjék rajtunk.

Szkiba Tibor  
görög katolikus parókus

- Azért jöttem ide, hogy 
átéljem ezt az érzést. Tudtam, 
hogy a város ki van éhezve a 
sikerre, nagyon várják már a 
bajnoki aranyat. Volt szeren-
csém már ötször bajnokságot 
nyerni, de mindig az utolsó 
a legédesebb, fantasztikus 
élmény. Hab a tortán a tűz-
oltóautós bevonulás volt a 
városházáig. Egyszer láttam a 
tévében, amikor a kosarasok a 
bajnoki győzelem után a tűz-
oltóautó tetején ünnepeltek, 
és vonultak be a városba. Na-
gyon tetszett. Nem gondoltam 
akkor, hogy nekem is sikerül. 

- Kis pihenés és újabb nagy 
mérkőzések következnek. 

- Pár napot sikerült pihen-
nünk, valóban sűrű a nyár, de 
mindig az adott meccsre kon-

centrálunk. Lezárjuk most ezt 
az időszakot, mert jön a Baj-
nokok Ligája, majd a világliga, 
a világbajnokság.

- Szenzációs védéseid van-
nak, pörögsz, mondhatnám 
zizi vagy a meccseken.

- Ez így tetszik, van, aki 
másképpen fogalmaz. Igen, 
kicsit meghülyülök. Azt 
mondják vannak a játékosok 
és van a kapus, és hogy nor-
mális ember nem áll a labda 
elé. Ezt mondják... Nem lehet 
összehasonlítani, én viszont 
nem kapok annyi rúgást, 
ütést...

- Itt éltek, milyen a város? 
- Örülök, mert a család 

is jól érzi magát és ez fontos. 
Kisfiam ötéves, kislányom há-
rom, és jövőre már ő is csatla-
kozik a „csapathoz” Madaras 
Norbi gyermekeivel nyomják 
az ovit négyesben. Gyönyörű 
uszodában edzek, jó a közön-
ség, jó a csapat. Maradunk 
Szolnokon.

- A többszörös olasz baj-
noki címet mennyire írja felül 
az, hogy most Szolnokon meg-
nyertétek a magyar bajnoksá-
got?

- Ez teljesen más, tíz évet 
játszottam olaszban, nyer-
tünk bajnokságot többször, 
de magyar csapattal más. A 
bajnoki cím azért is fontos 
nekem, mert magyar bajnok 
még nem voltam.

- Tíz évet töltöttél az olasz 
Pro Recco csapatánál. Haza-
tértetek, de miért Szolnokot 
választottad?

- Mindig úgy gondoltam, 
hogy fogok még Magyaror-
szágon játszani, de inkább 
Budapestre gondoltam. Majd 
jött a szolnoki megkeresés, 
ami nagyon tetszett, hiszen 
nemzetközi szinten is jó csa-
pat a Dózsa. Inkább szakmai 
oka volt, hogy idejöttem, de 
az is számított, hogy ismer-
tem a válogatottból a sráco-
kat. Sok különbség nincs az 
olasz és a magyar póló között, 
és gyorsan alkalmazkodtam. 
Ezt megtanultam már, hiszen 
2004-ben is úgy indultam el, 
hogy még olaszul sem beszél-
tem, az ismeretlenbe mentem. 

- Hogyan fogadtad, hogy 
Szolnokon 51 év után nyert a 
csapat magyar bajnokságot?

- Azt látom szeptember 
óta, hogy egyre többen és 
egyre szívesebben jönnek ki a 
meccsekre és a győzelmünket 

méltóképpen megünnepelték. 
Ez különös dolog, az tudná 
pontosan erre a választ, aki 
éve óta próbálkozik, vagy év-
tizedek óta erre vár.  Én bele-
jöttem a jóba, hiszen szeptem-
berben jöttem és bajnokok 
lettünk. 

- Melyek a következő na-
pok, hónapok eseményei?

- Barcelonában minden 
lehet, négyszer voltam BL-
győztes, az más érzés. Készü-
lünk, de ott hat jó csapat lesz 
és minden megtörténhet. Jók 
az esélyeink, de van, hogy egy 
pillanaton múlik egy meccs. 
Utána egy hét szünet és ké-
szülünk a válogatottal. A vízi-
pólóban sok minden változik 
hónapról-hónapra. A múlttal 
már nem szabad foglalkozni, 
itt a világbajnokság, és a kö-
vetkező olimpián még min-
denképp szeretnék játszani. 
Az, hogy mi lesz utána, elég 
lesz akkor komolyan elgon-
dolkodni rajta. 

(Kővári Anna)

MindenszentekHab volt a tortán a tűzoltóautó

A következő olimpián mindenképp szeretnék ott lenni 

Őszinte csodálattal és tisztelettel nézem a pólósainkat. Sokszor nem értem mi történik 
a medencében, miért a bírói ítélet, és hogyan lehet túlélni a vízben ennyi ütést, rúgást. Vi-
lág- és olimpiai bajnokok a Dózsában, akik ideigazoltak a Tisza-parti városba, hogy 1964 
után ismét bajnokcsapatot ünnepelhessünk. Ezért jöttek, megcsinálták. Erről beszél Nagy 
Viktor és Madaras Norbert.

Szolnokon a vízilabdát szeretők örömmel fogadták azt a hírt 2014-ben, amikor a Dózsa 
leigazolta Madaras Norbertet, kétszeres olimpiai, kétszeres világbajnokunkat. 2004-ben az 
olasz Pro Reccohoz szerződött, az olasz csapattal szinte mindent nyertek. Ötször az  olasz 
bajnokságot, világligát, bajnokok ligáját, de nehéz lenne felsorolni  az eredményeket, az 
elismeréseket. 10 év után tért vissza családjával Magyarországra.
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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

Április 30-án volt a méhek magyar napja. A méz jótékony hatásairól tájékozód-
hatunk a rejtvényben.  A méz szinte az összes ásványi anyagot tartalmazza, amely 
az emberi szervezet működéséhez szükséges, de a legnagyobb mennyiségben a szí-
nezett mezőkbe kerülő betűkből (balról jobbra, felülről lefele összeolvasva) összeál-
lítható ásvány található meg benne. 

Vízszintes: 1. A görög főváros 2. Kártyatalon 3. Kabátot felsegít 4. Hogyne, ter-
mészetesen! 5. Város Lengyelország dél-keleti részén a Kárpátaljai vajdaságban 6. 
Ismét nem 7. Kicsinyítő képző 8. Nagy lakosságszámú 9. Kiütés jele 10. Hull 11. Erős 
szagú félcserje 12. Tavaszi kabát 13. Becézett alakja a Nusi 14. Languedoc-Roussillon 
jellegzetes piros szőlő fajtája 15. Klasszikus kötőszó 16. Filmbéli űrlény 17. Orpheusz 
gyilkosai (két szó) 18. Tolsztoj keresztneve 19. Ókori tartomány Itáliától Albániáig 
20. Színházi műsorszakasz 21. Joktan hatodik fia 22. Egyik személy sem 23. Erre a 
harmadik helyre

Függőleges (keverve): Dal, nóta – Antonov gyártmányú repülőgépek jele – léte-
zik – segít – púpos állat – magyar magánegyetem névbetűi – el sem mozdul mellőle 
– egyetemi fakultásról való – argon vegyjele – felsőerjesztésű brit sör – Töhötöm 
társa – íme, a Halotti beszéd szavával – Indium-… oxid (SnO2), optikai bevonat 
anyaga – szeretés – dán autójel – részére rendelkezésre bocsát – levert, csüggedt – in-
nen űzetett ki Ádám és Éva – Health Action International, dán nonprofit szervezet 
neve röviden – lelki segítség – folyadék – okleveles, röviden – em után következik az 
ábécében. (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Sziasztok! 
VAKÁCIÓ! Már alig vártam! Végre lehet nagyokat aludni, játszani, kirándulni és 
persze olvasni! A Hild Viktor Gyermekkönyvtára és IFI Pontja egész nyáron gaz-
dag szünidei programmal vár benneteket. Keressétek az ismertetőt, amiből ötleteket 
meríthettek, hogyan töltsétek el a nyári szünetet.

Előző havi nyertesem: Nagy Dóra Panna. Gratulálok! Jutalmát átveheti a Gyermek-
könyvtárban!
Nyári feladványom:
1. Június 24-én, melyik programra vár mindenkit a könyvtár?
2. Milyen versenyre lehet benevezni július 2-án?
3. Mit tervez minden szerda délutánra a könyvtár?
A megoldásokat megtaláljátok a nyári szünetre kiadott szünidei 
programfüzetből! Jó nyaralást kívánok, találkozunk ősszel!
 Üdv. Leó
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Egy percig sem bánja, hogy a fehér köpenyes gyógyszertári munkát, a jó fizetést otthagyta. 
Most ládákat pakol, néha piszkos a körme, de olyan lelkesedéssel beszél a munkájáról, a vevők-
ről, a ládákban viruló gyönyörű áruról, hogy el kell hinni, jobban szereti ezt a munkát.

2013 augusztusában nyi-
totta meg zöldséges boltját a 
Hild Viktor utca végén Kiss 
Beatrix párjával. 

- Miért a zöldség, gyümölcs 
és miért a Hild Viktor utca? - 
kérdezem.

- Tíz évvel ezelőtt itt éltem 
a Hilden, és kismamaként 
nem igazán találtam ked-
vemre való üzletet, ahol szép 
és friss árut lehetett volna vá-
sárolni. Jászladányi lányként 
megszoktam az otthoni illa-
tokat, a minőséget. Évekkel 
ezelőtt kiköltöztünk Abony-
ba, a párom évek óta zöldség-
gyümölcs nagykereskedéssel 
foglalkozik, és így adott volt, 
hogy régi vágyam teljesüljön. 
Megtaláltam ezt a helyiséget, 
és megnyitottuk.

- Ahogy meséled, jó mun-
kahelyed volt és a párod nem 
volt túl lelkes az ötletért.

- Igen, óvott ettől a zöldsé-
ges ládákat pakoló munkától, 
visszalépésnek gondolta. Én 
viszont szerettem volna egy 
saját üzletet, kíváncsi voltam, 
fel tudok-e építeni egy vállal-
kozást, ami a párom segítsé-
ge nélkül nem ment volna. 

Megvannak a kapcsolatai, 
gyönyörű árut hoz a vidéki 
termelőktől, így versenyké-
pesek tudunk maradni.

- Lassan két éve működik 
sikeresen a kisbolt, folyama-
tosan bővül a választék, az 
alapvető élelmiszerek mellett 
már pékárut is árulsz. Milyen 
nehézségekkel találtad szem-
ben magad, amire nem szá-
mítottál?

- Legnehezebb volt a vá-
sárlók bizalmát elnyerni. A 
kereskedelem az a terület, 
ahol sokat csalódtak az em-
berek, nem azt kapják a pén-
zükért, amire számítanak, 
vagy éppen a kiszolgálással 
van baj. Mára kialakult egy 
vevőkör, de ez mögött renge-
teg munka van. 

- A zöldség és a gyümölcs 
nem olcsó. Hogyan vásárol-
nak itt a lakótelepen?

- Egyre tudatosabban táp-
lálkoznak, pozitív irányban 
megváltozott a gondolkodá-
suk. Inkább a drágább, jobb 
minőségű árut veszik meg, 
még ha kevesebbet kérnek is 
belőle. 

- Szólni kell a jótékonyko-
dásról is, hogyan segíted az 
arra rászorultakat.

- Ez az üzlet egy kis kö-
zösségi tér, örömmel jönnek 
ide az emberek. Kapok sü-
teményt egy-egy ünnep al-
kalmával, a postás itt hagyja 
a csomagot, ami azt jelenti, 
hogy szinte családtag lettem. 
Megismertem nehéz sorban 
élő embereket, de vannak te-
hetősebbek is. Összehoztam 
őket. Az az elvem, hogy sem-
mit nem dobunk ki. A kinőtt, 
megunt ruhákkal sok ember-
nek tudunk örömet okozni. 
Ide behozzák, és én már tu-
dom kinek kell szólni, kinek 
van rá szüksége.

 A szerény körülmények 
között lakásotthonban élő 
fiatalok is ellátogatnak zárás-
kor hozzám és azokat a ter-
mékeket, amelyek már nem 
olyan szépek, másnap már 
nem adnám el, ők örömmel 
elviszik. 

Igen, valóban egy kis kö-
zösségi térré vált a bolt, amit 
örömmel csinálok és egy per-
cig nem bántam meg, hogy 
ezzel kezdtem el foglalkozni 
- mondja Bea zárásként.

-ka-

Fiatal vállalkozók a Széchenyin
Évek óta 

m e g s z o k o t t , 
hogy a Szolnok-
Panel nyári 
szünetet tart. 
Lesz két hónap 
pihenő, de ez 
idő alatt is olvassák a www.
panel-szolnok.hu oldalt, illet-
ve keressék a városrész lapját 
a Facebookon, igyekszünk 
Önöket tájékoztatni az ese-
ményekről. 

Nem tudjuk milyen nyár 
vár ránk. Lesz kánikula, hű-
vös, eső, zivatar, ahogy ezt 
megszokhattuk az elmúlt 
években, de szakítsunk időt 
a kikapcsolódásra. Akinek 
kedve van sétáljon, kocogjon 
ki a közelben lévő parkerdő-
be, a Tisza-parton gyönyör-
ködjünk a rózsakertben. Aki 
nyaralni indul, vigyázzon 
az úton, és ha megteszik, 
hogy megírják, hol és ho-
gyan töltötték a szabadságu-
kat, megköszönöm. (e-mail:  
panel-szolnok@freemail.hu)

Egyre többen kerékpá-
roznak a városban, a vá-
rosrészben. Tanítsuk meg 
gyermekeinket a közlekedés 
szabályaira, használjuk a ke-
rékpárutat, és mi magunk is 
mutassunk példát ebben.  

Ha fáradunk és idegesek 
vagyunk vagy egyszerűen 
nincs kedvünk semmihez, 
nehezebben viseljük egymást, 
a tiszteletet, az egymásra fi-
gyelést ne feledjük. Családon 
belül, a lépcsőházban, kinn 
az utcán, legyünk toleránsak 
egymással, hiszen magunkról 
tudjuk, hogy milyen jól esik 
egy kedves szó, egy mosoly. 
Ne sajnáljuk ezt egymástól.

Hamarosan itt a vakáció, 
vigyázzunk gyermekeinkre, 
figyeljünk rájuk az utcán, a 
játszótéren. 

Legyen szép a nyaruk, le-
gyen benne öröm, vidámság 
és pihenés. 

(Kővári Anna)

Garai Gábor: Június
Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...

Meghalok itt is - : a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene, 
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

Szép nyarat  
mindnyájuknak!


