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A dicső napokra emlékeztek Szolnok napján

A 2015/16-os tanévben 500 bölcsődés, 2500 óvodás, 
5900 általános iskolás és 6900 középiskolás tanul Szolno-
kon. A főiskolára 344 elsős hallgatót vettek fel. A városi 
tanévnyitó ünnepségen Szalay Ferenc polgármester az ok-
tatás helyi sikereiről és a város megtartó erejéről is beszélt.

A „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület két helyszínen tartja 
NyárBúcsúztató rendezvényét szeptember 25-26-án. Pénteken 
15 órától a Zöldház előtt: parkavatás, kézműves gyermekprog-
ramok. Szombaton a Piros iskola mellett főzőversenyre és szín-
padi produkciókra jöjjenek.  A részletekről tájékoztatás később.

Visszatekintő
Csaknem  százezer néző, 

254 előadás – számokban így 
jellemezhető a Szigligeti Szín-
ház 2014/15-ös évada. Ebben 
az évben több bérletet adtak 
el, mint a tavalyi szezonban – 
mondta Balázs Péter igazgató 
az évadnyitó társulati ülésen. 
Az idei kínálatban vígjáték, 
musical, komédia és operett 
egyaránt szerepel, a közönség 
összesen hét nagyszínpadi elő-
adást láthat. 

Az országban egyedülálló 
módon a nyáron megkezdte 
működését az állatorvosi ügye-
let kilenc állatorvos részvételé-
vel. Ketten a saját rendelőjük-
ben dolgoznak, míg a többiek 
úgynevezett kijáró ügyeletet 
vállaltak. A rendelkezésre álló 
3 millió forintos költséget az 
önkormányzat biztosítja. A 
hétvégi ügyelet telefonszáma: 
36/20-346-1988.

Csaknem 900 rászoruló 
gyermek nyári étkeztetését 
biztosította 43 napon át a szol-
noki önkormányzat. Pályázati 
forrásból és a város önerejéből 
több, mint 16 millió forintot 
fordítottak erre a célra.

Új irodába költözött a Sike-
tek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezete. 
A Markotányos utca 4/a szám 
alatt található székhelyen az 
eddigieknél jóval kényelmeseb-
ben, kulturáltabban és kibővült 
szolgáltatásokkal várják az 
ügyfeleket.

A nyáron a kínai Henan, 
illetve Anhui tartomány de-
legációja tárgyalt Szolnokon a 
város vezetésével. A megbeszé-
léseken a vasúti logisztikai le-
hetőségek éppúgy szóba kerül-
tek, mint a jövőbeni gazdasági 
együttműködési és befektetési 
elképzelések.

1847. szeptember elsején 
került sor Magyarország má-
sodik vasútvonalának, a Pest-
Szolnok vonal átadására, mely 
bekapcsolta a várost az ország 
vérkeringésébe. Ennek a fon-
tos eseménynek állít emléket a 
város 2000-től Szolnok Napja 
megemlékezéseivel. (Az első 
vasútvonalat 1846. július 15-
én nyitották meg Pest és Vác 
között.) A feljegyzések szerint 
a Nyugati pályaudvarról in-
dult két gőzvontatású szerel-

vény a 99 kilométeres utat 3 és 
fél óra alatt tette meg. Az ün-
nepi beszédet Kossuth Lajos 
mondta, a rendezvényen jelen 
volt Széchenyi István is.

2015-ben is méltó módon, 
több napos rendezvénysoro-
zattal ünnepelt a város: Senior 
Maraton, Civil Kavalkád, 
katonazenekarok fesztiválja, 
családi programok, kiállítá-
sok, koszorúzások, koncertek 
várták az embereket. Gála-
műsor keretében az Ezüst 

Pelikán-díjat Demeter István, 
a Tisza Mozi Kft. ügyvezető 
igazgatója vehette át.

A Széchenyi-városrészben, 
a gimnázium előtti kopjafánál 
Tasnádi Zoltán, a városrész 
önkormányzati képviselője 
tartott ünnepi beszédet. El-
mondta, hogy a dicső napok 
megérdemlik, hogy emlékez-
zünk,  hiszen a vasút elindu-
lása a város életében új fejlő-
dési pályát jelölt ki. Nemcsak 
a múltunkat jelentette, hanem 
a vasút megalapozta a város 
jelenét és  jövőjét - mondta a 
képviselő.

- Kívánom, hogy a Széche-
nyi-városrész nyújtson biz-
tonságot minden itt lakónak - 
mondta végül Tasnádi Zoltán, 
majd elhelyezte a koszorút 
a kopjafánál. Koszorúzott  a 
Fidesz, a „Széchenyi-lakóte-
lepért” Egyesület, a városrész 
nyugdíjas klubjai, a Hild Vik-
tor Könyvtár dolgozói.



- Az egyik legfonto-
sabb beruházás az M4-es 
autóút lesz, mely Buda-
pesttől Szolnokig a 4-es 
főút nyomvonalán, a Liszt 
Ferenc reptér felé épül. A 
már épülő szolnoki elke-
rülőt, az Abony és Fegy-
vernek közötti szakaszt 
befejezik autóútként, nem 
marad torzó. Ez olyan 
gazdaságfejlesztő hatást 
jelent, ami ugrásszerű fej-
lődést hozhat Szolnoknak  
- mondta Szalay Ferenc 
polgármester lapunknak, 
majd beszélt az előttünk 
álló fejlesztésekről, me-
lyek az eddigieknél is na-
gyobb fejlődést hoznak 
városunknak.

Az ipari park megtelt, 
szükség van a bővítésre. 
Ezt segíti az a 300 hektár, 
melyet a kormányzat se-
gítségével kapunk meg. 

Régi álma a szolnoki-
aknak egy új, modern für-
dő. Hárommilliárd forint-
ból a Tiszaligetben olyan 
komplexum megvalósí-
tásán dolgozik az önkor-
mányzat, mely a turizmus 
területén hozhat komoly 
bővülést.

Idegenforgalmi fejlesz-
téseink fordulóponthoz 
érkeztek, de én ezt ösz-
szekapcsolnám a művész-
telepi beruházással és a 
kikötővel, valamint a már 
épülőfélben lévő Reptárral 
és Söráriummal.  A liget-
ben egész évben nyitva 
tartó fürdőt építünk szál-
lodával együtt. Erre ka-
punk 3 milliárd forintot. 
A Véső úti létesítményre 
egymilliárd forintot ad 
a kormányzat, ám ennél 
azért több pénzünk van 
rá. Állami forrásból  529 
millió forint jut az atléti-
kai pályára, ezen túl 600 
millió forintot tudunk 
uniós forrásokból ehhez 
hozzátenni. Ezekkel a 

fejlesztésekkel számos új 
munkahelyet teremtünk.

- A kikötő építése és a 
művésztelepi rekonstruk-
ció ugyancsak a turizmust 
erősítheti.

- A tiszai turizmus erő-
södik, nekünk az a célunk, 
hogy több kishajót hozzuk 
a szolnoki vizekre. Itt tan-
kolni tudnak, megszáll-
nak, étkeznek. Emellett a 
vízitúrázóknak is kiváló 
lesz a kikötő, végre meg-
állhatnak nálunk, eltölt-
hetnek egy-két éjszakát. 
A művésztelep a mára el-
feledett, egykori vár terü-
letén van. Ezt a történelmi 
városmagot szeretnénk 
felújítani a vártemplom-
mal, az itt lévő terekkel, a 
régi parókiával, valamint 
a műrommal egyetemben. 
A Zagyva-gáton sétányt 
építünk, korszerűsítjük a 
műteremlakásokat, újakat  
építünk. Egy új városrészt 
nyitunk a szolnokiak előtt, 
mely megjelenésében is 
visszaad valamit Szolnok 
középkori arculatából.

- És itt az Európában 
is különlegesnek számító 
múzeum, a RepTár, illetve 
a sör városa is lesz a jövő-
ben a megyeszékhely.

- Az interaktív repü-
lőmúzeum különleges, 

Európában is párját rit-
kító múzeum, mely az 
egykori ó-szolnoki vasút-
állomás helyén épül. Ide 
költözik a szandaszőlősi 
repülőmúzeum. Közel a 
városhoz, új élményekkel 
várják a látogatókat, akik 
közelebbi kapcsolatba ke-
rülhetnek a repüléssel, a 
haditechnikával. Fontos, 
hogy ezáltal megmenekül 
Magyarország legrégebbi 
vasútállomása!

Igen, itt a Sörárium is 
hamarosan. Teljes egészé-
ben megújult a szolnoki 
városháza hatalmas pin-
céje. Eddig az emberek 
elől rejtve lévő épületrész-
ben interaktív sörmúze-
um, valamint sörfőzde 
lesz, ahol egyedi kézmű-
ves sört fogyaszthatnak 
majd a betérők. A több 
évezredes múltra visz-
szatekintő gasztronómiai 
hagyomány szolnoki fel-
élesztése nem nélkülözi 
a történelmi kapcsolatot 
sem, ugyanakkor a beru-
házás célja a múlt előtti 
tisztelgés mellett éppen 
az új szokások és hagyo-
mányok megteremtése. 
A hamarosan megnyíló 
gasztrokulturális pin-
cekaland alighanem az 
egyik legkedveltebb szol-
noki látványosság lesz a 
repülőmúzeum mellett 
- fejezte be a következő 
években történő fejleszté-
sekről szóló tájékoztatást 
Szalay Ferenc.                (PE)
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Összesen 2000 négyzetméterrel bővül a Béres szolnoki 
gyógyszergyára. A társaság egyedi kormánydöntés alap-
ján 1,6 milliárd forint támogatást kap a 3,2 milliárd fo-
rint értékű beruházásához. Ezt július 15-én Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter jelentette be budapesti 
sajtótájékoztatóján.

180 millió forintból fejlesztik a Kaán Károly úti idős-
otthont. A férőhelybővítést is magába foglaló, október 
végére befejeződő beruházást teljes egészében az Európai 
Unió finanszírozza.

Mintegy 700 méter hosszon állítják helyre a gát 
védképességét a Zagyva belvárosi szakaszán az Egyetértés 
utca és a Sebestyén körút közúti híd között. A beruházás 
részeként a töltéskoronán is megújul a gyalogos- és kerék-
párút. 

Ezen a nyáron is biztosított a diákoknak munkalehető-
séget a szolnoki polgármesteri hivatal. 61 fiatalt foglalkoz-
tatott, az önkormányzat különböző gazdasági társaságai-
nál pedig 82-en végeztek munkát. (MPA)

Gyorsforgalmi Budapestig, hajókikötő, 300 hektár föld az ipari parknak, új fürdő a Tiszaligetben, MÁV strand, 
korszerűsödő művésztelep és megújuló történelmi városmag. Csak néhány elem a következő évek beruházásaiból.

Bővülő gyár, több férőhely az otthonban

Szolnok, a jövő városa – milliárdok jutnak fejlesztésre

Augusztus 20-án ismét megsült a Kárpát-medence kenyere, a nem-
zeti összefogás jelképe.  Az óriás kenyeret feldíszített szekér vitte a 
Művésztelepről a Tisza-parki nagyszínpadra,  megszentelték, majd 
szétosztották az érdeklődők között.                  (Foto:  Svarsnig Judit.)
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Legutóbbi megjelenésünk óta ösz-
szesen négy – két munkaterv szerinti 
és két rendkívüli – ülést tartott Szol-
nok Megyei Jogú Város Közgyűlése. A 
fontosabb témákat foglaljuk össze.

Kormosné Szombati Márta és Rehó 
János is részt vett a gimnázium előtti 
kopjafánál, a város napja alkalmából 
tartott koszorúzáson

- Örvendetes, hogy egyre több azok-
nak az embereknek a száma, akik segítő 
szándékkal, ötletekkel keresnek fel, és 
élvezik a városrészben történő fejleszté-
seket - kezdte a beszélgetést Kormosné 
Szombati Márta.

Elmondta, hogy vannak rongálások, 
éppen ezért öröm, hogy a városrészben 
megalakult az önkéntesekből álló polgár-
őrcsoport. Nagyon fontosnak tartja, és 
azon dolgoznak a képviselőkkel közösen, 
hogy a Széchenyi-városrésznek legyen 
parkőre, állandó jelenléte visszaszorítaná 
az értelmetlen rongálásokat, figyelmez-
tetné a szemetelőket, a parkban lévő ku-
tyásokat.

- Egy-két hétvégi éjszakát én is kinn 
töltöttem a polgárőreinkkel, vannak fel-
adatok. Szeretném, ha a kamerás felvé-
teleken látható szabálysértőket kötelez-
nénk a kár helyreállítására, illetve még 
azt a fajta büntetést javasoltam, hogy a 
közterületet rongálók vállaljanak  hétvé-
gi felügyeletet, őrzést - folytatta a képvi-
selő.

Kormosné Szombati Mártától meg-
tudtuk, hogy a Zöldház kerítésének mű-
szaki felülvizsgálata folyamatban van, 
szeretnék felújítani. Tervek között sze-
repel a kutyás őrzés is, hiszen a Zöldház 
udvara a jövőben  közösségi térként üze-
melne, ahol a sportprogramok mellett 
egyéb rendezvényeket is lehetne szer-
vezni. Ezzel kapcsolatban az üzemeltető 
Sportcentrummal felvették a kapcsolatot. 

A képviselő várja a városrészben élő-
ket fogadóóráján minden hónap első 
szerdáján 13-15 óra között a Zöldházban.

* * *
- Sikeresnek érzem a nyári utcai fo-

gadóórákat. Tetszett az embereknek az, 
hogy közéjük megyünk, elérhetőek va-
gyunk. Jöttek ismerősök, ismeretlenek, 
elmondták a problémákat, ötleteket vagy 
egyszerűen csak beszélgettünk - ezeket a 
nyári élményeket már Rehó János mond-
ja.

Szkiba Tibor parókussal és Máthé 
György esperessel történt eredményes 
egyeztetés után elindult a görög katolikus 
templomban a római katolikus szentmi-
sék celebrálása. Sokan nem hittek a si-
kerben, és csak bízni tudok abban, hogy 
egyre többen eljönnek vasárnaponként a 
16 órakor kezdődő szentmisére, hiszen 
sok család járatja már katolikus óvodába, 
iskolába gyermekét. Most itt a lehetőség 
helyben, nem kell bemenni a városba.

- Miért volt fontos ennek a megvalósí-
tása?

- Azért is, mert kántor vagyok, de 
úgy gondolom, hogy nem lehet úgy élni, 
hogy csak az anyagi javak a fontosak. Egy 
húszezres városrészben kialakulhat egy 
újabb közösség. Nem titok, de a hosszú 
távú tervek között szerepel egy katolikus 
templom megépítése is. 

- Most az önkormányzattól érkezett, 
valamilyen ügyintézés volt?

- Jöttek a lakók a Hild Viktor utcából, 
hogy az alsóbb emeleteknél az új lámpa-
testek bevilágítanak a lakásba és ez zavar-
ja őket. Ezen próbálok segíteni. Tudom, 
hogy nagy a város, nem tudnak azonnal 
intézkedni, de bízom benne, hogy hama-
rosan kicserélik a lámpabúrákat.

- Befejeződtek a fejlesztések, megválto-
zott a városrész képe. Vannak újabb ter-
vek?

- A Hild Viktor úton, az okmányiroda 
előtti füves térre szeretnék egy pihenő-
parkot kialakítani a lakókkal egyeztetve. 
Kis faházzal, fákkal, padokkal. Otthono-
sabb és kedvesebb lesz az ott élőknek ez 
a terület is.

Rehó János a gimnáziumban, minden 
hónap első hétfői napján 18 órától tart fo-
gadóórát.

(Kővári Anna)

A napóra avatása
A 2015/16-os tanévben ünnepli a Széchenyi 

István Gimnázium fennállásának 30. évforduló-
ját.  A város napjához kapcsolódva a sportcsar-
nok homlokzatán napórát avattak. Az időmérő 
eszköz a gimnázium két tanulójának - Cighardt 
Barbarának és Német Hannának - a tervei alap-
ján Rontó Péter Pál művésztanár, keramikusmű-
vész készítette.  A napóra beállítását a szolnoki 
Kopernikusz Csillagász Kör vezetője végezte el.

A testület elfogadta a fejlesztési 
irányelveket tartalmazó Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia felülvizsgálatá-
ról szóló előterjesztést, illetve az épített 
helyi környezet védelméről szóló ren-
deletet, melyben meghatározták azokat 
az épületeket, területeket, amelyekre 
a helyi értékvédelem vonatkozik. El-
készült a Véső úti sportkomplexum 
fejlesztési koncepciója, mely a strand 
és a sportcsarnok felújítása mellett az 
atlétika centrum megépítését, és egy 
központi parkoló kialakítását is tartal-
mazza. 

A Vércse úti Csemetekert Óvoda a 
Czakó Elemér út 2. szám alatti, egykori 
bölcsőde épületébe költözik.

Kialakult politikai vita miatt 55 mil-
lió forint közérdekű célra történt köte-
lezettségvállalástól esett el Szolnok. A 
cég ugyanis - az előterjesztés megtár-
gyalását követően - visszavonta felaján-
lását. Az előterjesztést csak a fideszes 
képviselők szavazták meg, az ellenzék 
jogi, törvényességi problémát látott.

Elfogadták a Jászkun Volán vesz-
teségtérítési igényét. Az elvégzett el-
lenőrzés jogosnak találta a 232 millió 
forintot, ebből az összegből 50 milliót 
már korábban átutalt a város és a fenn-
maradó tételt is teljesíteni fogja. 

Rendkívüli közgyűlés döntött arról, 
hogy a város megvásárolja a Vízpart 
körúti idősek otthonát. 

A  közvilágítás korszerűsítésére több 
mint 1 milliárd forintot nyert az ön-
kormányzat, melyhez 175 millió forint 
önerőt biztosított Szolnok. Ezt az ösz-
szeget visszakapta a város, mivel ez irá-
nyú kérelmét pozitívan bírálták el, így a 
pénzt más célokra tudják hasznosítani. 
55 millió forintot kapott a hulladék-
gazdálkodásért felelős cég a működési 
gondjaik enyhítésére, továbbá 100 mil-
lió forinttal bővül az interaktív repülő-
múzeum, a REPtár fejlesztése.

Korszerűsítik a tiszaligeti Városi 
Sportcsarnokot.  A nemzetközi elő-
írásoknak megfelelve kicserélik az 
eredményjelzőt és korszerűsítik a lé-
tesítmény világítását. A beruházás 
csaknem 63 millió forintba kerül. A 30 
százalék önerőt, mintegy 18,7 millió 
forintot, az ülésen jóváhagyta a testü-
let. A fennmaradó összeget  a Szolnoki 
Sportcentrumnak kell előteremtenie a 
TAO lehetőségeit kihasználva.                                                  

(MPA)

Nyár utáni beszélgetések a képviselőinkkel Összefoglaló az elmúlt hónapok 
döntéseiről
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Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

Kitekintő
A nyári gyermekétkeztetési programban az országban, 

mintegy 142 ezer gyermek részesült ingyenes étkeztetés-
ben a szünidőben. Ebben az évben 1485 település kapcso-
lódott be, a rendelkezésre álló összeg 3 milliárd forint volt. 
A jövőben az ingyenes étkeztetést a többi szünetre is kiter-
jesztené a kormány.

Ebben az évben már 320 ezer gyermek étkezik ingyene-
sen a bölcsődékben és az óvodákban, mely jelentős anyagi 
segítséget jelent a családoknak.

Szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes sze-
mélyek adósságrendezéséről szóló jogszabály. A köz-
igazgatás felkészítése mellett fontos az is, hogy az ál-
lampolgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a családi 
csődvédelem lehetőségéről, a belépés feltételeiről. A www.
magancsodvedelem.hu  weboldal közérthető stílusban se-
gít,  választ ad a magáncsőddel kapcsolatban felmerülő kü-
lönféle kérdésekre.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2015. 
július elsejétől már használt lakásra is igénybe vehető. A 
cél az, hogy támogassák a gyermekes családokat az otthon-
teremtésben. A CSOK egy gyermekes családok által is fel-
használható. Gyermektelen házaspároknak is jár a támo-
gatás, ha vállalják, hogy 4 éven belül 1, vagy 8 éven belül 2 
gyermekük fog születni.

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke függ a vá-
sárolt ingatlan energetikai besorolásától, a gyermekek szá-
mától és az ingatlan alapterületétől. A gyám is igényelheti 
az általa eltartott, és közös háztartásban élő gyermek után.

Bozsó Andrea  
A Széchenyi Optika látszerésze és egyben 
lencse szakértője, aki sokéves szakmai 
tapasztalatával a legmegfelelőbb 
szemüveges megoldásokról gondoskodik.  

Taupert Szilvia 
A Semmelweis Egyetem gyakorlati oktatója, 
a Széchenyi Optika dipl. optometrista-
kontaktológusa, akinek munkája során a 
megfelelő látás elérése mellett az 
emberközpontúság egyaránt fontos. 

Szemre szabott gondoskodás - 100% garancia 
 
2 nap szabadság! 
Azok az emberek, akik különböző távolságokra külön-külön szemüveget viselnek, becslések szerint 
átlagosan napi 1 órát töltenek szemüvegeik váltogatásával, keresgélésével. Havonta 2 nap időveszteség, 
bosszankodás! Akik ezt egy szemüveggel, cserélgetés nélkül teszik, 2 teljes napot kapnak egy hónapban 
arra, hogy ez idő alatt azt tegyenek, amihez épp kedvük van.  

Keret-mizéria! 
Szemüvegeink váltogatásával a szemüvegkeretek és 
lencsék élettartama ¼ -ére csökken. A nagyobb 
igénybevételtől a csavarok meglazulnak, kopnak. Egy, 
minden távolságra megfelelő látást biztosító szemüveg 
esetén a szemüveg cseréje évekkel kitolódhat. 

Hozzászokás kockázata! 
A számtalan előny ellenére sokan mégis ódzkodnak a 
multifokális szemüvegek kipróbálásától. Félnek a családi 
büdzséből bizonytalanra költeni. Félnek kockáztatni. 

100% pénz-visszafizetési garancia 
A Széchenyi Optika a teljes felelősségvállalás szellemében, bízva az aprólékos, minden szempontra kiterjedő 
szakmai tapasztalatokban, valóban 100 % pénz-visszafizetési garanciát vállal multifokális szemüveglencséire. 

 
„Miután 

elkezdtem használ-
ni a szemüveget, az 

első napok után vissza 
akartam vinni. A kezdeti 
nehézségek után belerá-

zódtam és most már nem 
válnék meg tőle!” 
(Szőnyi Gyöngyi)

„Az 
új szemüvegem-

mel élesen látok az 
utcán,  és a számítógépet 
is jól látom. Nekem bevált 
a multifokális szemüveg. 

Ajánlom azoknak, akinek a 
közel- és a távollátása sem 

tökéletes.” 
(Nagymihályné Éva)
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kell felhasználni az uniós forrásokat

Átalakul a  
felsőoktatás

Kötelező a  
közétkeztetési rendelet

A kormány döntése alap-
ján 2017. június 30-ig meg-
hirdeti pályázatok formá-
jában a 2014-2020-as uniós 
ciklus teljes támogatási 
keretösszegét, a vállalkozá-
sok és az önkormányzatok 
részére. Míg a 2007-2013-as 
fejlesztési ciklus teljes ke-
retösszegének 16 százalékát 
pályázhatták meg a vállal-
kozások, most az ország 
rendelkezésére álló 12 ezer 
milliárd forintnak a 60 szá-
zalékát viszik majd el a gaz-
daságfejlesztést elősegítő 
projektek.

Dr. Bene Ildikó hangsú-
lyozta, hogy a kormánynak 
nem az a célja, hogy a lehető 
leggyorsabban vigyék el a 
pályázati pénzeket, hanem 
az, hogy megfelelő módon 
kerüljenek felhasználásra, 
azaz olyan gazdaságfejlesz-
tő programokat kell támo-
gatni, amely az ország ex-
portképességét növeli, és új 
munkahelyeket teremt.

Kovács Sándor reméli, 
hogy gördülékenyen megy 
a pályázati rendszer, hiszen 
a települések önkormány-
zataival már túl vannak az 
egyeztetéseken. - Jelentős 
változás, hogy a települések 
saját elképzeléseikhez igé-
nyelhetik a forrásokat. Min-
den segítséget megadunk 
a vidéki önkormányzatok-
nak, összehangoljuk a mun-
kát a megyei jogú várossal, 
hiszen így tudjuk megsok-
szorozni az erőnket - mond-
ta az elnök. 

A tájékoztatójában el-
mondta, hogy a kormány 
döntött a Településfejlesz-
tési Operatív Programok 
(TOP)  jóváhagyásáról és a 
18 megyei önkormányzat 
közül 5 megye programja 
került változtatás nélkül el-
fogadásra, köztük van Jász-
Nagykun-Szolnok megye is.

Szalay Ferenc fontosnak 
nevezte, hogy a pályázatok 
60 százalékát gazdaságfej-
lesztésre kell fordítani, és 
minden támogatási kére-
lemnél elvárás a foglalkoz-
tatottak létszámának eme-
lése, ami azt jelenti, hogy 
munkahelyekben és bérek-
ben is erősödni fog Szolnok 
- mondta.

Az integrált területi 
program alapján a megyék 
összesen 799 milliárd fo-
rintos keretösszegre, míg 
a megyei jogú városok to-

vábbi 387 milliárd forin-
tos keretre tervezték meg 
fejlesztési programjaikat. 
A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat ese-
tében 53,78 milliárd forint, 
míg Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata te-
kintetében 15,19 milliárd 

forint támogatást jelent a 
2014-2020-as időszakra. 

Jelenleg a 2016. június vé-
géig meghirdetésre kerülő 
felhívások előkészítése fo-
lyik. Az ez évi kiírások meg-
jelenése szeptember végén 
várható. A döntés-előkészí-
tés függvényében a jövő év 
elején születhetnek meg az 
első támogatási döntések. 

Az Európai Bizottság el-
fogadta Magyarország 2014-
2020-as időszakra vonatkozó 
Vidékfejlesztési Programját 
is, a program összes forrása 
1300 Mrd forint. 

A megye és a város 2014-
2020-as integrált területi 
programja megtalálható 
a www.jnszm.hu, illetve a 
www.szolnok.hu oldalon. 

(Foto: jnszm.hu)

A felsőoktatásban az átala-
kítás 8 jelenlegi felsőoktatási 
intézményt érint és ennek 
eredményeként a jövőben 3 
új intézmény létrehozására 
kerül sor. A jelenlegi állapot-
hoz képest 9 képzési hely irá-
nyítása kerül más intézmény-
hez. Érinti a változás többek 
között a Szolnoki Főiskolát. 
A Kecskeméti Főiskola és a 
Szolnoki Főiskola egyesülé-
sének eredményeként új in-
tézmény, Alkalmazott Tudo-
mányok Egyeteme jön létre 
2016. július 1-jétől. 

Hároméves átmeneti idő 
után szeptember 1-jétől kö-
telező alkalmazni a közét-
keztetési rendeletet, amely 
részletesen tartalmazza a 
bölcsődékben, óvodákban, 
iskolai menzákon, kórházak-
ban adható ételek összetéte-
lét,  elkészítésének szabályait. 
Számít az elkészítési mód, a 
technológia és a jó alapanyag. 
Fokozottan csökken a só- és 
cukorbevitel. Életkor szerint 
előírták,  milyen mennyiségű 
élelmiszerhez, alapanyagok-
hoz kell hozzájutniuk a gye-
rekeknek.

A 2014-2020-as uniós pályázati forrásokról tartott közös tájékoztatót Dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési kormánybiztos, 
országgyűlési képviselő, Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere.

Kovács Sándor, Dr. Bene Ildikó és Szalay Ferenc közösen  
tájékoztatták a sajtót a 2014-2020-as pályázati forrásokról
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A nyár gyorsan elszaladt, de 
szerencsére a kellemes emlékek, 
élmények megmaradtak. Csalá-
dommal Németországban töl-
töttünk egy hetet, egy kis hegyi 
üdülőfaluban. Fenyvesekkel bo-
rított, kanyargós hegyi úton át, 
egy völgyben tárult elénk a tele-
pülés, mint zöld foglalatba zárt 
ékkő. Szembetűnő volt a szépség, 
a rendezettség. Arra gondoltam, 
a mi városainkban, falvainkban 
miért nincs ilyen rend és tiszta-
ság. Nem lehet mindent a pénzzel 
megmagyarázni. Szerintem az 
emberek gondolkodása, szemlé-
lete másabb, mint a miénk. 

Múltkorában, az esős idő 
után, gyalogosan mentem a pos-
tára és a járdán egy idős hölgy, 
a felázott földből a parlagfüvet 
gyomlálta és kis csomókba a jár-
dára tette. A túloldalon takarítók 
szedték a szemetet, másnap még-
is összetaposva hevert a járdán a 
gyomnövény. Megértem, nem az 
ő feladatuk a zöldhulladék elszál-
lítása. Megértem a szemétszállí-
tókat is, akik otthagyják a tőlük 
három lépésre lévő feketezsákos 
szemetet, mert nem a rendszere-
sített kukában van, nem kötelesek 
elvinni. De az sem jó, ha hagyjuk, 
hogy fújja a szél, áztassa az eső, s 
egyszer majd benövi a gaz, s elta-
karja. Megértem én az ég mada-
rait is, amelyek tudatlanul elhul-
lajtják tollaikat, összeszemetelve 
az út szélét, de nehezen értem az 
értelmes embert, aki eldobálja a 
sörös, pálinkás üveget, dobozt, 
csomagolópapírt, ahelyett, hogy 
a szeméttárolóba tenné. 

Baj van a lelkivilágunkkal, a 
szemléletünkkel! Egy helyi új-
ság kiküldte tudósítóját, hogy 
készítsen anyagot a külvárosban 
folyó építkezésről. A riporter a 
helyszínre érkezve, egy segéd-
munkást kérdezett arról, hogy 
mi folyik itt. „Amint látja, mun-
ka, hordjuk a téglát, vaselemeket, 
keményen robotolunk.” Kicsit 
odébb álló munkatársát is meg-
kérdezte, aki büszkén azt felelte: 
„Mi kérem, közösségi házat épí-
tünk.”

No lám, ugyanazt a dolgot 
mindketten másként szemlé-
lik. Az egyik a munkát tehernek 
érzi, s bizonyára, ha nem lenne 
a pénzre rászorulva, nem is dol-
gozna, a másik pedig talán akkor 
is dolgozna, ha lenne pénze, mert 
az alkotás öröme hajtja. Büntet-
hetik a szemetelést, az illegális 
szemétlerakást, mégis úton-útfé-
len találkozni fogunk vele, mind-
addig, amíg el nem jutunk arra a 
belső érettségre, hogy igényesek 
legyünk a környezetünkre, a te-
lepülésünkre, a ránk bízott ter-
mészetre.

Szkiba Tibor  
görög katolikus parókus

Tisztelt Szülők! 
Kedves Ovisok!

  A Széchenyi Körúti Sportiskolai Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– 5000. Szolnok, Széchenyi István krt. 10. 
– az idei tanévben is várja főként nagycso-
portos óvodás korú gyermekek jelentke-
zését a 2015. szeptember 28-án induló in-
gyenes óvodás tornára. A foglalkozásokat 
iskolánk testnevelő tanárai tartják intézmé-
nyünk tornacsarnokában hétfőnként 17.30-
tól 18.15-ig. Bővebb információ: www.
szechenyipiros.hu 

 Tisztelettel: Iskolavezetés

Október 14:  PAOK Thessaloniki - Olaj KK
Október 20:  Olaj KK - Lietuvos Rytas Vilnius
Október 28.  Olaj KK - Zenit St. Petersburg
November 4:  Besiktas Istanbul - Olaj KK
November 11:  Olaj KK - Avtodor Saratov

November 18:  Olaj KK - Tehssaloniki
November 25:  Lietuvos Rytas Vilnius - Olaj KK
December 2:  Zenit - Olaj KK
December 9:  Olaj KK - Besiktas Istanbul
Deember 16:  Avtodor Saratov - Olaj KK. 

A magyar bajnokság október 3-án kezdődik, a Tiszaligetbe a Jászberény csapata látogat. Az 
októberi mérkőzések: 7-én a Szolnok Sopronba utazik, majd  17-én a Nyíregyháza, 24-én a ZTE 
jön a tiszaligeti csarnokba. 

Szolnoki Olaj KK Európa Kupa 2015/2016

Szemléletváltás Vakáció a könyvtárban

„A vakáció nagy részét a Hild Viktor 
könyvtár IFI-Pontján töltöttük. Sok olyan 
helyre ellátogattunk Szolnokon, ahol még 
nem is jártunk. Ilyen volt a Művésztelep, iz-
galmas volt körbenézni a műtermekben. A 
vasútállomáson megmutatták nekünk a régi 
gőzmozdonyt, felmehettünk az irányítóto-
ronyba. Egyik nap a városrész melletti erdőbe 
sétáltunk ki, ahol kipróbáltuk a játszótér já-
tékait, a kihelyezett tornaeszközöket. Kirán-
dultunk a Damjanich János Múzeumba, ahol 
egy történeti kiállítást néztünk meg, de érde-
kes volt az Agórában, Ujlaki Csaba előadása a 
bolygókról.

A táborban érdekes kézműves foglalkozá-
sokon vehettünk részt. Megtanultunk papír-

sárkányt készíteni, papírrepcsiket hajtogat-
tunk, röptettük is ezeket. Követ festettünk, 
üvegmatricát gyártottunk. Tibi bácsiék asz-
faltversenyt rendeztek nekünk, a legjobb „al-
kotások” készítői ajándékot kaptak.

Kádi Peti bácsi rajzolni tanított bennün-
ket, a képeit a Hild Galériában meg is tudtunk 
nézni. Volt tábori Ki-Mit-Tud. Rengeteget ne-
vettünk magunkon! Billiárdoztunk, csocsóz-
tunk, pingpongoztunk, társasjátékoztunk. Az 
IFI-Ponton dolgozó felnőttek - Tibi bácsi, Orsi 
néni és Imre bácsi is sokat játszottak velünk.

Élményekkel és barátokkal lettünk gazda-
gabbak és reméljük  a jövő nyár is ilyen ese-
ménydús lesz.”

A Hild Viktor Könyvtár a nyári szünetben 8 héten keresztül vakációs programsorozattal 
várta a gyerekeket. Az IFI-Ponton dolgozó művelődésszervezők színes, tartalmas nyári él-
ményekkel tették gazdagabbá az odalátogató gyerekek mindennapjait. Erről, az ott nyarat 
töltő gyerekek így emlékeznek, ez küldték a Szolnok-Panelnek.
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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

Az Operaház építésének 
gondolatát 1872-ben Orczy 
Bódog, a Nemzeti Színház 
akkori igazgatója vetette fel 
először. Az épület tervezésére 
1873-ban nemzetközi pályá-
zatot hirdettek, amelyen Ybl 
Miklós tervét fogadták el. Az 
Operaház építése 1875. októ-
ber 11-én kezdődött és kilenc 
évi munka után, 1884. szept-
ember 27-én tartották meg a 
nyitóelőadást. 

Helyezze el a felsorolás-
ban szereplő szavakat a há-
lózatban úgy, hogy a szavak 
vízszintesen balról jobbra és 
függőlegesen felülről lefelé 
haladjanak. Minden szónak 
legalább két másikat keresz-
teznie kell.  A felsorolásban 
szereplőkön kívül az ábrában 
újabb szó nem keletkezhet. 
Könnyítésül az összes E, É 
és T betű beírásra került. A 
helyesen kitöltött rejtvény-
ábra egyes oszlopaiba kerülő 
betűk közül az ott legtöbbet 
előfordulókat összeolvasva az 
ünnepi műsor egyik műsor-
számát kapja megfejtésül. 

Beírandó szavak:
ALHASI, AJZ, A LÓ, ATALANTA, AUTLAN, ÁRAZÁS, ÁTÚSZÓ, BIRS, DILOSZ, 
DÖME, DUNYHÁS
EGY FÖDÉL ALATT, HÉBER, HIHETŐ, HUNFALVY JÁNOS,  
HUSZONHARMADIK, IVRY, JETI, KATÓD, 
KÓRÓ, LAGZIS, LÉL, LILE, MINYA MIHÁLY, NANTES, NEMLÁTOTT, NOSZTY, 
OLTÓ, OPERA, ŐSSZEL,
PHYSODA, RÁSZED, RÉGISÉG, SANYARGATOTT, SÉDI, SZÁL, SZIK,  
TANONC, TORNYOS, UTÓIDÉNY,
VIGALMI, ZABLÁZ, ZSIL .                   (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Scrabble ráadással

Címünk:  
5000 Szolnok, Karczag László u. 1. Zöldház,  

panel-szolnok@freemail.hu.  
Beérkezési határidő: október 5.

Sziasztok! 

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…” 

Ismét elkezdődött az iskola, ami miatt biztos búslakodtok egy kicsit, de azért tegyétek 
a kezeteket a szívetekre, ugye, hogy jó újból találkozni a többiekkel?! Az én nyaram 
nagyon jól sikerült! Sokat játszottam, pihentem, kirándultam és természetesen sokat 
olvastam. Már majdnem teljesítettem a „Nagy olvasási kihívás 2015” olvasó pályázat 
gyerekeknek szóló versenyét. Tudjátok, 20 kategóriában kell elolvasni egy-egy köny-
vet, és ezek adatait felírni a könyvtárban kapott „Útlevélre”. Az eredményhirdetés ok-
tóber 11-én, a „Könyves vasárnap” lesz.

Nyári rejtvényem nyertese: Török Dorina.Nyereményét átveheti a Hild Viktor 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában!

Szeptember 30. a Magyar Népmese Napja. E havi rejtvényem

1. Kinek a születésnapján ünnepeljük e jeles eseményt? 

2. Sorolj fel 3 népmesét, ami számodra a legkedvesebb!

Megfejtéseteket várom a könyvtárban lévő ládikámba.

 Üdv. Leó
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Nyáron megalakult a Szolnok Város Polgárőr Egyesület Széchenyi-városrész csoport-
ja. Az egyesületi tagok közösen a városi rendőrkapitányság rendőreivel látnak el szol-
gálatot azért, hogy nyugodtan és biztonságban közlekedhessünk az utcán, a köztere-
ken.  A csoport vezetőjével, Bódi Andrással beszélgettünk.

- Júliusban alakult a csoport 15 fővel, 
többségük itt él a lakótelepen. A szolnoki 
egyesületben 85 polgárőr dolgozik, de a 
Széchenyi-csoportunk mellett van Szan-
daszőlősön és a Kőrösi úton is egy-egy 
csoport. Érdekesség, hogy Szolnokon 18 
hölgy is tagja az egyesületnek, a mi cso-
portunkban, itt a városrészben pedig né-
gyen vannak.

- Hogyan működnek a lakótelepen?
- Általában minden nap van kerékpá-

ros szolgálat, ketten járnak a kollégák. 
Nagy a területünk, hiszen a Meggyes-
telepen keresztül, a kertes házak is hoz-
zánk tartoznak teljesen ki a Nefag telepé-
ig. Akkor dolgoznak az emberek, amikor 
szabadidejük van. Hétvégén gépkocsival 
járunk, akkor az egész város területét 
ügyeljük. 

- Kik azok, akik feláldozzák  a szabad-
idejüket?

- Nehéz ezt megfogalmazni. Van aki a 
szabadsága idején is lejön. Úgy érzik, úgy 
érezzük, hogy tenni szeretnénk azért, 
hogy biztonság legyen, az értékeink meg-
maradjanak, ne essenek a vandálok áldo-
zatául. A legtöbb polgárőrnek van család-
ja, talán az ő biztonságukért is szívesen 
töltenek el pár órát a területen. Sokan 
vannak sajnos, akik csak követelőznek, 
vagy éppen panaszkodnak, hogy meny-
nyi a rongálás, a szemét, de ellene semmit 
nem tesznek.

Azt, hogy ki, mennyi időt tölt el itt, 
azt a szabadideje határozza meg. Van 
aki egész évben 100 órát sem, de vannak, 
akiknek az éves teljesítése az ezer órát is 
meghaladja. 

Hangsúlyozom, hogy ez önkéntes 
munka, polgárőreink nem kapnak pénzt. 
Aki idejön, az valóban elhivatott ezért a 
munkáért. Amiből fenntartjuk magun-
kat, az a polgármesteri hivatal és a szpon-
zorok támogatása, és éppen ezért minden 
felajánlást örömmel fogadunk.

- Milyen problémákkal találkoznak?
- Sajnos most az új parkok esnek ál-

dozatul a rongálásnak. Remélem,  hogy 
a most kezdődő iskola leköti a fiatalok 
erejét és idejét. Általában a hétvégék is 
nyugodtak,  este tíz után szinte elnépte-
lenedik a lakótelep, talán a hajnalok zű-
rösebbek, amikor nem egészen józan ál-
lapotban jönnek haza a fiatalok. 

- Mit tud tenni egy polgárőr, ha sza-
bálytalanságot lát?

- Ha éppen kukát rugdos az illető, 
akkor ott azonnal rendbe tetetjük vele, 
de ha komolyabb a probléma, és nincs 
velünk rendőr, akkor a kiérkezéséig fel-
tartóztatjuk a szabálysértőt. Sajnos már 
többször előfordult ilyen.

- A szökőkút melletti parkban beszél-
getünk éppen, amikor egy hajléktalan 
érkezett.

- Négyen, öten mindig vannak a lakó-
telepen  - mondja Bódi András. Sajnos éj-
szakánként iszogatnak, padon alszanak, 
szemetelnek, de lehet őket kezelni. És ké-
regetnek, mint most is. 

Bódi Andrásnak 16 éve van kapcsolata 
a polgárőrséggel, azt mondja, már nem is 
emlékszik, hogyan került ide. A segíteni 
akarás, a másokra figyelés, a biztonság 
megteremtése hozhatta az egyesületbe, és 
dolgozik érte azóta is. A Széchenyi-cso-
portnak a városrészben dolgozó körzeti 
megbízottakkal közös irodájuk lesz,  ahol 
keddenként fogadóórát  tartanak majd. 
Várják a büntetlen előéletű, új tagok je-
lentkezését, akik egyéb vizsgálatokon is 
átesnek, mielőtt felvételre kerülnek. 

Kéthetente  csoportmegbeszéléseket 
tartanak, ahol a városrész önkormány-
zati képviselői is részt vesznek, és amikor 
teheti, a város polgármestere, Szalay Fe-
renc is jelen van. Itt kiértékelik a munkát, 
megbeszélik az elmúlt időszak problémá-
it, mit kell másképpen csinálni, milyen 
feladatok várnak rájuk.

(Kővári Anna)

Vigyáznak ránk és vigyázzák a rendet Méregtelenítsünk ősszel
Tavasszal és ősszel ajánlatos egy 

tisztítókúrát végezni, a méregtelení-
tésben a gyógynövények segítenek. 
Legfontosabb méregtelenítő szerveink 
a máj és a vese. Ezek helyes működése 
elengedhetetlen feltétele a teljes méreg-
telenítésnek. 

A bodzavirágból készült tea vízhaj-
tó, emésztést elősegítő. Megfázásra, 
hörghurutra, izzasztószerként és im-
munrendszeri serkentőként használják. 
A máj tisztítására a legjobb a diólevél és 
a csalán gyógynövények. A húgyhólyag 
és a húgyutak tisztítására, vízhajtásra 
a csalánlevél tea kiváló. Ezenkívül a 
galagonya virágos ágvég gyógynövény 
a szív munkáját segíti, az erek falait és 
a szívizmokat rugalmasan tartja. A fe-
kete ribizli leveléből készült gyógytea 
reumára, vérnyomáscsökkentésre, lég-
úti tisztítóként használható. Csökkenti 
a húgysavat, ezért mindenféle ízüle-
ti gyulladásra, meszesedésre kiváló. 
Vese- és hólyagbántalmakra is használ-
juk. Javítja a hajszálerek vérkeringését, 
csökkenti az érgyulladásokat. A tejoltó 
galaj az egész nyirokrendszert támo-
gatja, melynek működése fontos a szer-
vezetünk egészsége szempontjából. Az 
ezerjófű szintén a májat tisztítja, segíti 
az emésztést.

 Javaslat: napi egy csészével inni reg-
gel éhgyomorra. A tisztítás ideje alatt 
sok folyadék, elsősorban tiszta víz fo-
gyasztása ajánlott. Vannak olyan mé-
regtelenítő teák, amelyek mindezeket 
vegyesen tartalmazzák, ilyen Gyuri bá-
csi tisztító teakeveréke.

Ligeti Éva
Szeptember lett

Szeptember lett, az idő, hogy rohan,
a reggelekkel futok álmosan,
majd elragad sóvár csodálkozás,
s feltűnik néhány apró változás.

Ágát ereszti fáradó levél,
színes és száraz avarban henyél,
míg vadgesztenye földön hempereg,
szemernyi harmat játszin lepereg.

Szeplős lomb alatt nyújtózó árnyék,
hol bujkáló Nap fénye ajándék.
A szél mindent felkavar – itt az ősz,
s pazar csodája bennem elidőz.


