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Stadionfejlesztés, több mint kétmilliárd forintból

Az előző évekhez hasonlóan idén is a rongálások okozzák a 
legnagyobb problémát a játszótereken. A felújítások, karbantartá-
sok április 11-én elkezdődtek és egy hónapon belül befejeződnek. 
Az 55 szolnoki játszótérre ebben az évben 15 millió forintot fordít 
Szolnok. Városrészünk legnagyobb játszóterét is érinti a felújítás.

Megkezdődtek az út-, járda- és kerékpárút felújítási, építési mun-
kálatai, melyre a kormány 4 milliárd forintot biztosít a Modern Vá-
rosok Program keretében. 28 helyszínen 11 kilométer út, 22 kilométer 
járda burkolata újul-, épül meg. Ezen túl 8 kilométerrel bővül Szolnok 
kerékpárút-hálózata. 2017 májusáig valósul meg a rekonstrukció.

Szalay Ferenc polgármester megköszönte mindazok 
munkáját, akik élére álltak a fejlesztésnek, hiszen a 
Tiszaliget a kiváló élsportolók mellett, több ezer szolno-
kinak ad sportolási lehetőséget, és a szabadidő hasznos 
eltöltésének a helyszíne. Elmondta, hogy a Tiszaliget fej-
lesztése nem áll meg, a következő lépés a strandfürdő tel-
jes felújítása, illetve egy tiszai kikötő kialakítása.

A komplex stadionfejlesztési program összköltsége 
több mint 2 milliárd forint volt, amelyből a stadion épí-
tése 1,2 milliárd forintot tett ki. Ebből a klub, a Szolnoki 
MÁV Utánpótlás FC Kft. mintegy 600 millió forintot te-
remtett elő, a többit a tao-rendszerből - a társasági adóból 
befolyó forrásból - biztosították, az állam pedig 400 mil-
lió forinttal támogatta a beruházást a nemzeti stadion-
fejlesztési program keretében. A Tiszaligeti Stadion 3437 
nézőt tud befogadni.

Ünnepi beszédében a miniszterelnök hangsúlyoz-
ta, hogy nem kell futballbarátnak, sportbarátnak lenni 
ahhoz, hogy örüljenek Szolnokon az új létesítménynek, 
elég ha szeretik városukat. Elmondta, hogy a nemzet vi-
lágklasszis sportolókkal büszkélkedik, és a jövőben sem 
kell kevesebbel beérnie a magyaroknak. Minden fiatal-
nak meg kell adni a lehetőséget, bárhol éljen is, és ehhez 
a sportlétesítmények mellett, tanárok, nevelők és edzők 
kellenek. 

Orbán Viktor beszédét a következőkkel zárta: „Ha azt 
akarjuk, hogy erős, fiatal, jó jellemű nemzedéke legyen 
hazánknak, akkor költeni kell a sportra, meg kell őrizni 

fiataljaink egészségét és ez leginkább a sportberuházáso-
kon keresztül lehetséges. Ha mi, magyarok hajlandóak 
vagyunk félretenni az ellentéteinket, elővenni a jobbik 
énünket, ha hajlandóak vagyunk együttműködni, akkor 
világraszóló eredményeket érhetünk el.”

 Az átadáson beszélt Nyerges Zsolt, az Utánpótlás FC 
Kft. tulajdonosa és Berzi Sándor, a Magyar Labdarú-
gó Szövetség alelnöke. Az ünnepélyes megnyitó után az 
utánpótlás-játékosok bemutatót tartottak, majd a Szolno-
ki MÁV FC - Vác NB II-es bajnoki mérkőzése kezdődött, 
mely eredménye 0:1.

A Tiszaligeti Stadion építési munkálatai 2012-ben kezdődtek, 2016. április 9-én pedig megtörtént az ünnepé-
lyes átadás, melyen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett.

foto: kormány.hu



A városmarketing és a turizmus stra-
tégia célja, hogy modernebb és vonzóbb 
város legyen Szolnok. Fejér Andor tá-
jékoztatója után, a fejlesztést megvaló-
sító cég, a Ketzal Kft. ügyvezetője, dr. 
Budai Zoltán mondta el a közgyűlés 
előtt, hogy Szolnok nem bír komoly tu-
risztikai értékkel, de ha az elhatározott 
beruházások megvalósulnak, akkor a 
város rákerülhet Magyarország turiszti-
kai térképére és nőhet a városban töltött 
vendégéjszakák száma. 

A hosszúra nyúlt, inkább politikai, 
mint szakmai vitában szinte minden 
képviselő elmondta véleményét. Az el-
lenzék bírálta és hiányosnak találta a 
stratégiában megfogalmazottakat, a 
Fidesz-KDNP frakció  jónak tartotta 
az elképzeléseket és a meghatározott 
irányvonalat. A szavazásnál a Fidesz-
KDNP képviselői mellett Pilák Imre 
(Szolidaritás) is az igen gombot nyomta 
meg, a Jobbik tartózkodott, míg a balol-
dali-frakció nemmel voksolt. 

A jövőben szigorúbban lép fel a pol-
gármesteri hivatal a felelőtlen állattar-
tókkal és a szabálytalanul parkoló au-
tósokkal szemben. A szabályozás érinti 
a házi kedvencek tartását éppúgy, mint 
a haszonállatokét. A díszburkolaton, 
a zöld területen megállók is komoly 
szankciókra számíthatnak, gyakrabban 
előkerül majd a kerékbilincs. Ezt két 
rendelet elfogadása tette lehetővé, ame-
lyek célja a közösségi együttélés szabá-
lyainak betartása, illetve betartatása. 

A város vegye vissza az államtól a 
közoktatási intézményeket, ezt Radócz 
Zoltán önálló képviselői indítványában 
terjesztette elő. A szocialista politikus 
javaslata komoly vitát váltott ki. Molnár 
Iván (Fidesz-KDNP) szerint erre nincs 
törvényi lehetőség, de a szolnoki oktatá-
si rendszerrel nincs is probléma. Lázár 
Zoltán (Jobbik) véleménye: az alapgon-
dolat jó, de  hiteltelen a baloldal oktatá-
sért való aggódása. A javaslatot 5 igen és 
10 nem szavazattal elutasították.

A közgyűlésen Magyarország legna-
gyobb magyar tulajdonban lévő gyógy-
szergyárának cégvezetője tájékoztatást 
adott a Béres Gyógyszergyár működé-
séről és a terveiről.  Dr. Bischof Zsolt 
elmondta, a cég árbevétele, a termékek 
mennyisége és a foglalkoztatottak szá-
ma növekszik, folyamatosak a fejleszté-
sek. 2014-ig 3,3 milliárd forintnyi be-
ruházást valósítottak meg, jelenleg  3,2 
milliárd forint értékben újabb bővítés 
történik.

(MPA)

Bölcsődei felvétel
Május 13-ig értesítik a szülőket ar-

ról, hogy melyik intézménybe vették 
fel gyermeküket. Szolnok 7 bölcsődéje 
csaknem 600 férőhellyel rendelkezik. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ennyi új jelentkezőt fel tudnak venni, 
hiszen lesznek maradók, akik még nem 
mennek óvodába. Ugyanakkor a tapasz-
talatok szerint a GYED-extra bevezeté-
sével egyre több család dönt úgy, hogy 
még az óvoda megkezdése előtt közös-
ségbe menjen a gyermek. Eddig jellem-
zően 2 éves kor körül adták bölcsibe a 
gyerekeket,  ma nem ritka, hogy már az 
1-1,5 éves kicsik is teljes csoportokat töl-
tenek meg.

Jóvátételi program 
Úgynevezett jóvátételi program kere-

tében elítéltek tették rendbe a Széchenyi 
Parkerdőben a NEFAG erdei játszóteret. 
Hatan festették le a kerítést, a játékokat, 
illetve a padokat. A büntetés-végrehaj-
tási intézetnek már régi a kapcsolata 
a céggel, hiszen évek óta biztosítja ka-
rácsonykor a fenyőfát. Így kézenfekvő 
volt, hogy a jóvátételi program kapcsán 
is őket keresik meg.  Az eszközöket és 
a festéket a NEFAG biztosította. A jóvá-
tételben résztvevő elítéltek mindegyike 
dolgozik a börtönben, a játszótér felújí-
tását szabadidejükben végezték el, és 
ezért díjazást sem kaptak.

2016-ban több fejlesztés várható Szol-
nokon és a megye egyéb településein: 
villamosvezetéket, közvilágítási kábe-
leket cserél, illetve épít ki saját beruhá-
zásban a szolgáltató. A vállalatcsoport 
a szolnoki üzemében 8134 km hosszú 
áramvezeték üzemeltetéséről, fejleszté-
séről és karbantartásáról gondoskodik, 
ebből 909 km Szolnokon működik. A 
fejlesztés során 150 millió forintot fordí-

tanak Szolnokra, illetve több mint 1426 
millió forintot a megye többi településé-
re. A munkálatok elvégzését követően 
az E.ON minden esetben gondoskodik 
arról, hogy a környezetet az eredeti ál-
lapotnak megfelelően visszaállítsa. A 
szolgáltató 15 nappal az üzemszünettel 
járó beruházások előtt írásos tájékozta-
tást küld minden érintettnek.

Mindig öröm, ha pozitív dolgok tör-
ténnek a városrészünkben. Nemrég a 
Széchenyi Optika tulajdonosa, Taupert 
Szilvia tartott egy rövid tájékoztatót 
a megyében elsőként alkalmazandó, 
egyedülálló szemvizsgálati módszerről. 
Az eseményen részt vett Dr. Bene Ildikó 
országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc 
polgármester és a Széchenyi-városrész 
három önkormányzati képviselője, 

Kormosné Szombati Márta, Tasnádi 
Zoltán és Rehó János. 

Az eseményen hangsúlyozták, hogy 
minden olyan fejlesztés fontos, amely 
az egészségünk érdekében történik. A 
rejtett fejfájást és rejtett látászavart, a 
front- és fényérzékenységet is szűrő, 
úgynevezett polatesztes eljárást egy kü-
lönleges műszerrel végzik. A vizsgálat a 
gyorsaság mellett fájdalommentes.
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Több turistát várnak a   
Tisza-partjára

Másfél milliárdból fejleszt az E.ON Szolnokon

A megyében egyedülálló vizsgálat
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Az az öröm és megtiszteltetés érte a Széchenyi István Gimnázium tantestületét és diákjait, hogy az intézmény-
vezető-helyettes állami kitüntetése mellett, az egyik végzős diákjuk is elismerést vehetett át nemzeti ünnepünk 
alkalmából. Ráczné Weisz Mária igazgató-helyettessel és Polgár Kristóf tizenkettedikes diákkal beszélgettünk.

Szolnok Város Ifjúsági Díját kapta a Széchenyi István Gimnázium tizenkettedikes, drá-
matagozatos tanulója, Polgár Kristóf. Ismerheti a fél város, vagy inkább megyét kell írni, 
hiszen évek óta láthatjuk a Szigligeti Színház színpadán. Magáról, terveiről beszélt.

- Még tizedikes voltam, amikor foglal-
koztam az önkénteskedéssel, először csak az 
50 óra közmunka miatt, mely szükséges az 
érettségihez. Kapcsolatba kerültem a Szer-
telen Ifjúsági Házzal, és az 50 óra letelte után 
ott maradtam. Segítettem a szervezésben, 
idősek otthonába jártunk, parkot szépítet-
tünk, zenéltünk. 

Nyolcadikos koromban elmentem egy 
meghallgatásra, melyet a színház szervezett. 
Szereplőket kerestek a Légy jó mindhalálig 
darabhoz. Én lettem Orczi Vilmos. Azóta 
több darabban játszottam és beleszerettem a 
színházba.

- Ez mit jelent?
- Szeretnék a jövőben a színészettel, dra-

maturgiával, majd rendezéssel foglalkozni. 
A jelentkezésemet Budapestre, Kaposvárra 
és Kolozsvárra adtam be.

- Mi az ami vonzz?
- Nem tudom megfogalmazni, de látom 

és érzem, tetszik, izgalmas az életük. Maga a 
színház, és az, hogy nincs két egyforma da-
rab. Kalandosabb, izgalmasabb számomra az 
a légkör,  a munka. Fontos a műveltség szá-
momra, szeretek olvasni.

- Műveltséget említettél. Hogyan látod a 
tizenéveseket?

- Azt látom, hogy a tévé népszerűsége jó-
val nagyobb, mint az olvasásé vagy a szín-
házé. Kell a mozi, kell a tévé, kell a buli, de 
fontos egy alapműveltség. Sokuk számára 
nem fontos a kultúra, igényesebbnek kelle-
ne lenni, néha elszakadni az internettől. Azt 
hiszem, nem is ismerem igazán a mai fiata-
lokat...

Igazság az, hogy túl vannak terhelve. Reg-
geltől késő délutánig itt vagyunk az iskolá-
ban, van aki edzésre rohan, hétvégén verse-
nyek vannak, nekem próba, előadások. 

Hárman kaptuk meg a városban az ifjú-
sági díjat és meglepett, hogy az iskolában, az 
osztályfőnöktől értesültek róla az osztálytár-
saim.

- Lassan vége a gimis éveknek, jöhet a kö-
vetkező időszak az életedben, még közelebb a 
színész szakmához.

- Nagyon szeretem a gimnáziumot, na-
gyon toleránsak a tevékenységemhez. A 
színházi próbaidőszak alatt elengednek, de 
persze be kell pótolnom a hiányzásokat. Úgy 
érzem jól megfér egymás mellett több dolog, 
ha az ember szívesen csinálja. 

Szüleim nem lelkesedtek az elején. Apá-
nak három diplomája van, a nővérem pedig 
orvos. Én meg színész akarok lenni... Aztán 
látták benne a munkát és azt, hogy komolyan 
gondolom.

(Kővári Anna)

- Áder János köztársasági 
elnök adományozta és Balog 
Zoltán  emberi erőforrások 
minisztere adta át Budapes-
ten a  Magyar Ezüst Érdem-
kereszt kitüntetést. Ilyenkor 
átgondolja a díjazott, hogy 
mennyi munka, mennyi fá-
radtságos év is van emögött?

- 1989-ben kerültem a 
gimnáziumba, ennek 27 éve. 
Akkor volt az iskola négy-
éves, tehát mondhatom, hogy 
alakuló tantestület várt, és 
1992-ben már igazgató-he-
lyettesi pozícióba kerültem. 
Először az iskola helyét kel-
lett megkeresni a város ok-
tatási palettáján. Elmondha-
tom, hogy mi folyamatosan 
változtunk, mindig újabb 
kihívásoknak kellett megfe-
lelni. Katonai kollégistákat 
oktató intézmény voltunk, 
utána jött a hatosztályos 
gimnázium. Ez hatalmas 
szakmai kihívást jelentett, 
nem sok ilyen iskola volt az 
országban. Ezután jött az ál-
talános iskola, a Zöld iskola 
tanulói költöztek hozzánk, 
majd az alternatív gimnáziu-
mi képzés következett. Most 
a nappali gimnázium mellett, 
esti képzésünk is van.

- Intézményvezető-helyet-
tes már 24 éve. Kevesebb időt 
tölt a tanteremben, többet az 
irodában sok-sok munkával.

- Itt, minden a gyerekek-
kel függ össze. Ahogy emlí-
tettem rendkívül izgalmas 
időszak van mögöttünk. A 
nappali tagozaton 510 gyere-
künk van, és minden gyerek 
másban jó, sokféle az igény. 
Kialakítottuk a profilokat, 
dráma-, rajz-, biológia, infor-
matika tagozat, jött a sport-
iskolai képzés, ami szintén 
nagy odafigyelést igényel, 
hiszen itt 120 fiatal tanulását, 
sportolását kell összehangol-
ni. 

- Hogyan fogadták a kollé-
gák a kitüntetést?

- Rendkívül jólesett, hogy 
velem örültek. Megköszön-
tem nekik a tűrést, a támo-
gatást és a bizalmat. Azt gon-
dolom 43 fős, párját ritkító 
tantestületünk van. 

- Sokszor téma a médiá-
ban az, hogy sok pedagógus 
elhagyja a pályát, túl sok a 
teher, kevés a pénz.

- Itt évek óta nincs f luktu-
áció. Nem arról van szó, hogy 

az alapfizetés kevés, inkább 
arról, hogy a pluszmunká-
ra se idő, se pénz nincs. A 
kötelező óraszám 22-től 26 
óra, a tanításhoz köthető idő, 
amibe minden bele kell hogy 

férjen az a 26 feletti idő, 32 
óráig. Ma sokkal több idő kell 
az órára készülni, illetve van-
nak olyan munkák, melyeket 
nem biztos, hogy a pedagó-
gusnak kellene elvégeznie. 
Amikor kezdtem, 18 óra volt 
a kötelező óraszám.

Ráczné Weisz Mária meg-
hatódva beszél a kitüntetés-
ről, mely öröm volt a család, a 
gyermekei számára. Elmond-
ta, hogy már negyedikesként 
vigyázott az általános iskolá-
ban az elsősökre, mindig is 
tanító szeretett volna lenni. 
Nagyon fontos volt az elmúlt 
években, hogy megbecsülték 
a munkáját, jólesnek a vissza-
jelzések és fontosnak tartja, 
hogy jó a kapcsolat a kollé-
gákkal, az iskola igazgatójá-
val, Deák Lászlóval.

A városrész kitüntetettjei 
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Lelki segélyszolgálat 
éjjel-nappal: 116-123

A Magyar Madártani 
és Természetvédelmi 
Egyesület együttmű-
ködve a Hortobágyi, 
a Bükki és a Kőrös-
Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságával, ön-
kéntesek bevonásával 
parlagi sas fészekőrző 
akciót hirdet három 
madárvédelmi terü-
leten. Ezek a Jász-
ság különleges ma-
dárvédelmi területe, 
Borsodi-Mezőség te-
rület és Dévaványa te-
rülete. 

Információk:
 www.mme.hu

Költészet napja
1905. április 11-én született József Attila. 1964 óta ezen a napon 
ünnepeljük a magyar költészet napját. Irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. Ugyanezen 
a napon, 1900. április 11-én született Kassán, Márai Sándor.

Programok - Kiállítások
Gyurcsek Ferenc, Munkácsy díjas szobrászművész kiállítása az 

Agórában. Megtekinthető április 15-től május 5-ig.

***
2016. április 24-én a Szolnoki Művésztelep kertjében:  

Magyarok vására

***
Családi majális 2016. május 1-jén a Tiszaligetben.

***
 24. szolnoki zenei fesztivál május 3-tól  június 2-ig. Helyszínek: 
megyeháza díszterme, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 

Szolnoki Főiskola

***
2016. május 7. (szombat) Európa-nap a Kossuth téren

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

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

Állatorvosi ügyelet
Minden hétvégén szombaton 

13 órától 18 óráig, vasárnap 8 órától 18 óráig. 
Ügyeleti telefonszám: 06 20 346-1988

Figyelem!
Szolnokon, a Széchenyi-városrészben, a Széchenyi-piac 
mögött (az orvosi rendelő és a Zöldház közötti sétáló úton) 

DÁVID KORZÓ 
fagyizóban olasz, kézműves gombócos fagyi és óriás, külön-
leges amerikai, csavaros fagyivásár van.

Nyitva: minden nap 9-21 óra között.
Hallom, mondják: 

„Dávid Korzó fagyizó, a kedvenc fagyizóm!”

APRÓHIRDETÉSEK

A Czakó Elemér úton földszinti, igényesen felújított lakás eladó. Iá.: 6,5 M Ft. Tel.: 
20/2121-740.
A belvárosban csendes helyen harmadik emeleti, egy szobás lakás eladó. Tel.: 56/344-
500.
Tószeg üdülőövezetében kert faházzal, minden berendezéssel sürgősen eladó. Tel.: 
20/4526-623.
Szolnoktól 45 km-re, Öcsödön, kis parasztház nagy kerttel eladó. Ár: 500.000 Ft. Tel.: 
56/413-038.
Sürgősen eladó jó állapotban lévő, nem beépíthető Siemens 12 l-es mosogatógép. 
Tel.: 20/2565-547.

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

fagyizóban olasz, kézműves gombócos fagyi és óriás, külön-
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Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfe-
lügyelőség az idén újra megrendezte a KUKAkulTÚRA elne-
vezésű eseménysorozatot, azaz a Hulladékkezelők Nyílt Nap-
ját, melyhez Társaságunk ismételten csatlakozott! Április 9-én 
a szolnoki NHSZ is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. 
A rendezvény lehetőséget biztosított a lakosság számára, hogy 
közelebbről is megismerkedjenek a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságával, a feldolgozás egyes folyamataival. Összesen, 
közel 60 fő látogatott ki az Újszászi úti hulladék átrakó-, tö-
mörítő és válogató állomásra. A rendezvénnyel Társaságunk 
célja az volt, hogy megválaszolásra kerüljenek azok a kérdé-
sek, melyek a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtésről 
nap, mint nap felmerülnek.

NHSZ Szolnok Közszolgaltató Nonprofit Kft. (X)

KUKAkulTÚRA

A Hild Viktor Könyvtár programjai 
A Hild Galériában 2016. május 18-án 17 órakor a Honvéd Kulturális 

Egyesület kiállításának megnyitója. Megtekinthető június 8-ig.

Paraván-kiállítás: 2016. május 2-án  
„A méz ereje” - Magyar Méz Napja

Vitrin-kiállítás: 2016. május 9-én  
„Modern kézműves csodák”- válogatás a Borka alkotóház remekeiből 

2016. április 29-én:  ZÜMI - kézműves foglalkozás

2016. május 2-13.:  STAR WARS KIÁLLÍTÁS

2016. május 2-án 10 óra:  
Májusfa díszítése óvodásokkal, a Zöldház udvarán

Május 10-én 14-17.30 óra: Véradás

2016. május 13-án 15-17.30 óra: Pünkösdi kézműves foglalkozás

2016. május 17-én 10 óra: Csacsogó Babahordozó Klub

2016. május 21-én 14-18 óra: Csipkeszakkör

Kézműves kiállítás és vásár május 20-án  15-18 óra között 
 a Hild Viktor Könyvtár előtti téren.

Bővebb információk:  
0620 4023-774, 0620 3673-457,  http://hildvk.hu/                        

https://www.facebook.com/hild.viktor.hu

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

Április 1-jétől Egedi István ezredes, a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság vezetője lett Szolnok rendőrkapitánya. 
Papp Károly altábornagy március 31-ei hatállyal  visszavonta 
Szabó Zoltánnak, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének a 
megbízását.

***
Magyarországon minden századik gyermek autizmussal él. 

Április 2-án kék színbe öltözött a városháza, a színház épülete, 
felhívva a figyelmet az autizmus világnapján a betegség prob-
lémakörére.

***
Huszonöt évvel ezelőtt lett először bajnok a Szolnoki Olajbá-

nyász kosárlabdacsapata. A szurkolók a jeles jubileumra meg-
hívták az egykori kedvenceket. 

***
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 46-an része-

sültek állami kitüntetésben és rangos szakmai elismerésben a 
megyéből, illetve Szolnokról. A kitüntetetteket ünnepségen kö-
szöntötte a kormányhivatal, a megye és a város vezetése. 

***
A tavaszi szünetben a város 5 helyszínén osztottak meleg 

ételt, mely 1,2 millió forintba került. Az előzetes felmérések 
alapján 800-an élhettek volna a lehetőséggel, de 400-an vették 
igénybe az állam és az önkormányzat által biztosított étkezte-
tést.

***
Lezárult a Szolgáltató Város Projekt második ciklusa. 2013 

és 2016 között több mint 1300 célt tűztek maguk elé a szolno-
ki szolgáltató cégek azért, hogy még ügyfélbarátabb, még ma-
gasabb szintű munkát tudjanak végezni. Ahogy a projektzáró 
ünnepségen elhangzott: a szolnokiak 78 százaléka elégedett a 
megyeszékhely szolgáltatóival.

SOROKBAN
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Az április, a la-
tin „aperio”, kinyit 
igéből származik. 
A tavaszra utal, 
nyílnak a virágok, 
zöldellnek a fák. A 
hónap régi elneve-
zése: Szent György 
hava. Keleti egyhá-

zunk április 23-án, a világi egyház pedig 
24-én emlékezik meg Szent György vér-
tanú ünnepéről. Életéről annyit tudunk, 
hogy egy kappadókiai apától és paleszti-
nai anyától származott, s Diocletián alatt 
a császári sereg ezredese volt. Miután a 
császári rendeletet elszakította, halál-
ra ítélték és lefejezték 296-303 között. 
Az ikonográfia, lovon ülő, győzedelmes 
hadvezérként ábrázolja, ki a sárkánnyal 
vív küzdelmet, de az egyház inkább azt 
hangsúlyozza, hogy a nagy segítőszentek 
közé tartozik, aki a hit elleni kételyekben 
siet védelmünkre.

 Az egyházunk az ünnep napján Szent 
János evangéliumából azt a részt olvas-
tatja fel, amikor Jézus arról beszél, hogy 
a tanítványok részesednek az ő sorsában. 
„Ha e világból valók volnátok, a világ sze-
retné a magáét, de mivel nem e világból 
valók vagytok, hanem én választottalak 
ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket 
a világ.”  Aztán így folytatja: „Nem na-
gyobb a szolga uránál. Ha engem üldöz-
tek, titeket is üldözni fognak…”  S végül 
ezek a sorok zárják az evangéliumot: ”A 
zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön 
az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, 
azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot 
végez.” 

A Krisztust követő ember, amikor 
hallja ezeket a szavakat, megremeg a lel-
ke, hiszen napjainkban is vannak olyan 
országok, amelyekben veszélyben élnek 
a keresztények. Templomaikat felrob-
bantják, a híveket üldözik, lemészárolják. 
Európa, szerencsére többségében még ke-
resztény, de eljöhet az idő, amikor ez az 
arány megváltozik. Mit tegyünk? Készít-
sük fel magunkat az üldöztetésre, a vérta-
núságra? Vagy fanatikus módon harcol-
junk a hitünkért? Egyik sem jó megoldás! 
A félelem megbénít, az erőszak pedig 
erőszakot szül. Inkább éljük meg hitele-
sen a kereszténységet! Gyerekeink, uno-
káink, ha látják boldog, kiegyensúlyozott 
életünket, bizonyosan nem vágynak más 
vallás után, visszautasítják azokat, mert 
őseik hitében akarnak majd élni. Kérjük 
Szent György vértanút, legyen hitünk, 
kereszténységünk védelmezője.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

A Vodafone Digitális Iskola Program 
keretében összesen 95 darab Vodafone 
Tab Speed LTE táblagépet vehettek át a 
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola tanárai és diákjai. Díjmentesen 
biztosítja az oktatási célú használathoz 
szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet, 
valamint finanszírozza a gyermekek és az 
érintett pedagógusok internetbiztonsági 
oktatását is.

- Iskolánkban kiváló pedagógusok 
oktatnak, de tisztában vagyunk azzal, 
hogy ez a tény önmagában nem elegendő 
ahhoz, hogy a kevésbé motivált tanuló-
kat bevonjuk az aktív munkába, illetve, 
hogy a tehetséget megfelelően támogas-
suk. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy 

csatlakoztunk a Stanford Egyetem által 
kifejlesztett Komplex Instrukciós Prog-
ramhoz. A program bevezetése folya-
matban van. A felkészítő tanfolyamon 
minden nevelő részt vett és most a spe-
ciális vázlatírás, óravezetés elsajátítása a 
feladatunk. A teljes program bevezetése 
három évet vesz igénybe. Biztos vagyok 
abban, hogy tanulóink képességeit ezál-
tal magasabb szintre tudjuk fejleszteni, 
akik eredményesebbek lesznek a tanu-
lásban, sikeresebbek a munka világában. 
– mondta Szappanos Józsefné, a Szolnoki 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
vezetője.

A 16. alkalommal megrendezett 
Frankofon ünnep szolnoki eseményein  
a filmek,  fotók  és  sanzonok bemutatá-
sa mellett, a fiatal magyar szakácsokat 
is segíti az Auguste Escoffier Lovag-
rend. A megyei könyvtár  adott otthont 
a rendezvénynek, ahol a „Barangolások 
Franciaországban” fotókiállítás után, a 
gasztronómiáé volt a főszerep. Ennek cél-
ja, hogy tisztelegjenek Auguste Escoffier 
munkássága előtt.  Az 1846-ban szüle-
tett francia séfnek köszönhető a francia 
gasztrokultúra elterjedése.  A nevét vise-
lő lovagrend  az általa kidolgozott elveket 
terjeszti, viszi előre a szakács szakmát.   

A  menüt, Csomor Gábor, Garzsik 
Péter és Zoboki Zoltán mesterszakácsok 
készítették, melyek között volt fogashab 
spárgakéregben, garnélarák, ropogós 
malacpofa burgundi mártással, borjú 
bordói zöldségszaftban.

A lovagrend terve az, hogy Escoffier 
születésének 170. évfordulóján (2016. ok-
tóber 28-án) egy nagyszabású vacsorát 
rendezzenek Szolnokon, melynek célja 
nem csak a kulináris élmény, hanem ado-
mány gyűjtésével támogatni a szakma 
ifjú tehetségeit.

Benedek Attila

Szent György hava

Falatnyi franciaság

Szolnokra is megérkezett  
a Vodafone Digitális Iskola Program
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„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  
legnagyobb slágerei  

változatosan!”

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 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  Nyerges Izabellával 
 benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 

Ádámmal
22:00 – 00:00  Boros Mega Voga Show (vasárnap 

esti  adás  ismétlés 1. rész) 
Kedd
00:00 – 02:00 Boros Mega Voga Show (vasárnap 

esti  adás  ismétlés  2. rész)
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  Nyerges Izabellával 
benne: 15:00 - 18:00 Sportpercek és  „Tempomat” 

- autós percek Németh Ádámmal
22:00 – 23:00   Időkerék ismétlés - zenés időutazás 

Vörös Gáborral
Szerda
04:00 – 06:00 Romantikus Party Balázs Palival 

ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  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 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor Nyerges Izabellával 
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

magazin Hajdú Csabával
22:00 – 23:00 „Dolce Vita” életmód magazin - Kis 

Kata műsora
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 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  Nyerges Izabellával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

Klamancsek Krisztiánnal
Szombat:  
05:00 – 06:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ismétlés
06:00 – 08:00 Romantikus Party Balázs Palival 

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

műsor 
14:00 - 18:00 „Szombat délután”  Ladola Józseffel
18:00 – 19:00 „Időkerék - zenés időutazás Vörös 

Gáborral (premier)
19:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
07:00 – 08:00 „Időkerék - zenés időutazás Vörös 

Gáborral (ismétlés)
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

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

15:00 - 17:00 „Luxfunk – Retro Show” 
Klamancsek Krisztiánnal

17:00 – 19:00 Romantikus Party Balázs Palival 
premier

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 éjszakai show műsor 

Helyezze el a felsorolt szavakat, betűcsoportokat az ábrában! Ha minden szó a helyére ke-
rült, három szónak nem marad hely, ezekből a következő vicc poénját állíthatja össze. Ez a 
rejtvény végső, beküldendő megfejtése.

A nyuszika bekopog a medve család házába. A kismedve nyit ajtót.
- Kismaci, itthon van a papád? - Nincs. - Itthon van a mamád? - Nincs. - ...?

Meghatározások
Kétbetűsek: ÁL, EK, HÉ, GI, LA,  LT, KK, KO,  PA, RE, RÓ, RS, SA, TE, TD, TŐ
Hárombetűsek: AGR, ARO, ÁRT, DDT, EGY, ÉGŐ, KEL, MÁZ, ORV, RAR, VÁM
Négybetűsek: BEAN, FOKÚ, KELL, LEAD, OLAJ, PERM, PARA, REGE, SPIN, TÁRS, 
TEVE, TOGO, TOTÓ
Ötbetűsek: GORÁL, GYORS, IHATÓ, KREOL, MOTTÓ, POFON, SARUD, VISSZA
Hatbetűsek: AGYBAJ, FEKTET, KAPTÁR, MAGTÁR, MÁLLIK, TEKERT
Hétbetűsek: ARAL-TÓ, OPERETT, RANDEVÚ
Tizenegybetűsek: GYEREKORVOS, TOVÁBBTANUL

Áprilisi tréfa

           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           

 

Múlt havi rejtvény megfejtése: Kassai dóm. Nyertes: Szabó Istvánné, aki a Hild Viktor 
Könyvtár ajándékát, egy könyvet vehet át. Gratulálunk! Nyertesünket e-mailben értesítjük. 
Várjuk leveleiket  a Zöldház portáján elhelyezett postaládánkba. E-mail: panel-szolnok@
freemail.hu. Postacím: 5000 Szolnok, Karczag László u. 2. Zöldház. 

 www.panel-szolnok.hu, Facebook: panel-szolnok. 
A régi és új Szolnok-Panel újságok megtalálhatók: http:/portal.vfmk.hu/0802033 oldalon.

Több és fertőzőbb kullancsok
Az elmúlt években elszaporodtak és fertőzőbbek lettek a kullancsok, ezért foko-

zott figyelmet kell fordítani a csípésükre. Akár kirándulásról, parkból, játszótérről 
megyünk haza, ellenőrizzük gyermekünket, magunkat, hogy érte-e testünket kul-
lancscsípés. A kullancs fertőzöttségét a patikákban kapható gyorsteszt segítségével 
ellenőrizhetjük.

Kullancscsípés után figyelni kell az esetleges fertőzés hatására megjelenő tü-
netekre is. Első időben ezt felső légúti fertőzéshez hasonló tünetek jelzik, majd 
fejfájás, fáradékonyság. Magyarországon a kullancsok fele fertőző.

Sziasztok! 
Májusban a Gyermekkönyvtár sok-sok programmal vár benneteket. Én legjobban a 
május 2-án induló STAR WARS kiállítást várom. Figyeljétek a programajánlókat!
80 éve május 5-én született Lázár Ervin meseíró. A Gyermekkönyvtárban kiállítást is 
láthattok a műveiből. E havi rejtvényemet a Négyszögletű kerek erdő című meseregé-
nyéből teszem fel. A megfejtéseket várom a könyvtárban lévő ládi-
kámba! Előző havi rejtvényem nyertese: Fodor Vince, nyereményét 
átveheti a Gyermekkönyvtárban!
1. Hogy hívják a kék lovat?
2. Mit kapott szülinapjára Vacskamati?
3. Hány macska szerepel a mesében?
4. Ki volt Dr. Zirzurr?   Üdv. Leó



8. oldal                  2016. április                              Szolnok-Panel

A Széchenyi-városrész három önkormányzati képviselője már többször hangsúlyozta, hogy 
nincsenek választókerületi határok, „egészként” kezelik a körzeteiket. A napokban  a lakók is 
meggyőződhettek erről, hiszen egy közös bejáráson vettek részt, melyről most  Rehó Jánost 
kérdeztük.

- Két képviselőtársával, Kormosné Szomba-
ti Mártával és Tasnádi Zoltánnal körbejárták 
a Széchenyi-városrészt, melyen részt vett Fejér 
Andor alpolgármester és a városüzemeltetési 
osztály vezetői is.

- Egységesen tekintünk a városrészre, sű-
rűn beszélünk és tájékoztatjuk egymást. Most 
a tavaszi munkálatokat néztük meg, és azt, 
hol szükséges még járda- és útfelújítás. Szük-
ség van a játszóterek karbantartására, illetve a 
parkok rendbetételére is. A Levendula Gyógy-
szertár előtti park felújítását is tervezzük. 

-  Beszéljünk most az Ön körzetéről. Milyen 
tervei vannak?

- A napokban kerülnek kihelyezésre az 
utcabútorok. Az Aranyi Sándor utcában és a 
Hild Viktor utcában fedett kiülőket, a Lovas 
István útra pedig padokat helyezünk ki. A 
fiatalok kérése teljesül azzal, hogy az extrém 

pálya 1.200.000 Ft-ból megújul, új tartószer-
kezettel és pályaelemekkel bővül, a műfüves 
pálya pedig 4 db kaput kap. A Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola előtti buszforduló tel-
jes felújítást kapott. Meg kell oldani a kutya-
sétáltatás problémáját is, de a felújított parkja-
inkból ki kell tiltani az ebeket.

- Milyen problémákkal keresik fel az itt 
élők? Sikerül-e orvosolni ezeket?

- Sokan személyes problémákkal keresnek.  
Az Aranyi Sándor utcából például többen kér-
ték, hogy a négyemeletes előtti hurokutat újít-
suk fel, ez most a Modern Városok Program 
keretében megvalósul. Egyre többen mondják 
el pozitív véleményüket is a városrészben tör-
tént fejlesztésekről. Ezek a visszajelzések jól-
eső érzéssel töltenek el, mert jó hallani, hogy 
az itt élők többsége elégedett a fejlesztésekkel, 
a munkánkkal.

Folytatódik a leállított 
M4-es építése

Az Utiber Közúti Beru-
házó Kft. (Utiber Kft.) nyer-
te, mintegy 24,5 millió fo-
rintos ajánlatával az M4-es 
gyorsforgalmi út Abony és 
Törökszentmiklós közöt-
ti szakasza, valamint egy új 
Tisza-híd építésének újrain-
dításához szükséges előzetes 
tanulmány elkészítésére kiírt 
tendert – közölte a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) az MTI-vel. Tájékoz-
tatásuk szerint a nyílt közbe-
szerzést 2015. október 31-én 
írták ki, és a legolcsóbb aján-
lat nyert. Az Utiber Kft.-n 
kívül még egy cég, az Euroút 
Zrt. nyújtott be ajánlatot.

Az új pályázatra azért 
volt szükség, mert a leállított 
M4-es beruházás műszaki 
készültségét (amely mintegy 
30 százalékos) felül kell vizs-
gálni.

A 28,9 kilométeres sza-
kaszon épülő új Tisza-híd 
építési munkálataihoz a már 
elkészült elemeket is fel kell 
használni. A hidat tolásos 
technológiával tervezték, ezt 
a technológiát szabadalom 
védi.

Az értékvesztés elkerülése 
érdekében a tanulmánynak 
úgy kell elkészülni, hogy a 
kiviteli közbeszerzési eljárás 
év végén kiírható legyen és 
eredményes eljárás esetén a 
kivitelezés 2017-ben meg-
kezdődhessen. A tervek sze-
rint az M4-es gyorsforgalmi 
út Abony-Törökszentmiklós 
szakaszát és az új Tisza-hidat 
várhatóan 2019 harmadik ne-
gyedévétől lehet majd hasz-
nálni.

2016. május 15-16: 
 Pünkösd ünnepe

Pünkösd, a Szentlélek el-
jövetele. A húsvét és a kará-
csony után a harmadik leg-
nagyobb keresztény ünnep, 
neve a görök pentékoszté 
(ötven) szóból ered. A hús-
vét utáni ötvenedik napon, 
2016-ban május 15-én és 16-
án ünnepeljük. Az egyházi 
ünnepek közül a pünkösdhöz 
kapcsolódik a legtöbb nép-
szokás. Pünkösd 1993. május 
31. óta munkaszüneti nap. 

Egységesen kezelik a városrészt képviselőink

Mire jó az ügyfélkapus regisztráció?

2016. április 27-én (szerda) 16.30-tól a Hild Viktor Könyvtárban Csányi Péter (NAV ügy-
félkapcsolati osztály) tart előadást, ahol az érdeklődőknek helyben, díjtalanul biztosítják az 
ügyfélkapun történő regisztrációt.
2017-évtől a NAV azoknak a magánszemélyeknek  elkészíti automatikusan a személyi jöve-
delemadó bevallást, akik biztonságosan azonosított, elektronikus kapcsolattartásra alkal-
mas ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek.

Rehó János, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője 
várja Önöket fogadóóráján a Széchenyi István Gimnáziumban min-
den hónap első hétfői napján 18 órától. Telefonon elérhető: 56/513-360. 
Olvassák és írjanak a „Széchenyi lakótelepi fórum” Facebook oldalára.

Szolnok vetélkedő a Hild Viktor Könyvtárban


