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Színes és tartalmas városnapi kavalkád

Megnyílt Magyarország egyetlen interaktív sörmúzeuma a vá-
rosháza pincéjében, a Sörárium.  A beruházás 520 millió Ft-ba 
került. Szalay Ferenc polgármester az ünnepségen hangsúlyozta: 
Olyan városfejlesztési stratégiát viszünk már hosszú éveken keresz-
tül, amelynek egy jelentős tétele az idegenforgalom és a turizmus. 

A magyar kosárlabda-válogatott Sztojan Ivkovics kapitány ve-
zetésével hatalmas sikert ért el, és 1999 után ismét kijutottunk az 
Eb-re. Eddig legyőztük hazai pályán a briteket, luxemburgiakat, 
idegenben a macedónokat és a briteket.  Több szolnoki Olaj játékos 
remekelt nemzeti csapatunkban, amelynek egyik edzője: Pór Péter.

A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal 1847. szeptem-
ber 1-jén nyílt meg, e történelmi dátum előtt tiszteleg 2000 
óta a város. Szolnok napján családi programok mellett ki-
állítások, koszorúzások, vetélkedők, méhésztalálkozó, ka-
tonazenekarok fesztiválja, koncertek színesítették a napot. 
Átadták az Ezüst Pelikán-díjat, Szolnok Díszpolgára címet. 
Elkészült a RepTár, az egyedülálló interaktív repüléstörté-
neti múzeum, melyet már az első napon sokan látogattak. 
Megnyílt a „60 éve történt - A forradalom emlékei” óriás-
plakát kiállítás.

Szolnok Város díszpolgára címet 
Hámori József, Széchenyi-díjas bio-
lógus, egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja, az 
Ezüst Pelikán-díjat posztumusz Kéri 
József, Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának egykori gazda-
sági igazgatója, Máthé György, római 
katolikus esperes-plébános és Zaránd 
György, a Máv-Gépészet korábbi ve-
zérigazgatója kapta.           (Fotó: MJA)

Új helyen a Széchenyi-búcsú!
A „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület ismét megrendezi a Széchenyi-búcsút 2016. szeptember 23-án és 24-én (péntek-

szombat) új helyszínen, a Hild Viktor utcai parkolóban és a zöldterületen. A színpadi programok mellett vidámpark várja a 
látogatókat. Sztárfellépő pénteken Kocsis Tibor, szombaton Tóth Andi! (A műsorváltoztatás jogát fenntartják!)

NÉPSZAVAZÁS
 2016. október 2.

Az ország jövőjéről döntünk! Az egyik díjazott
Máthé György



Legutóbbi számunk meg-
jelenése óta többször is ülé-
sezett a Szolnok Megyei Jogú 
Város Közgyűlése. 

Az IC+ kocsik szolnoki 
sorozatgyártásáról szólt a 
MÁV-START vezérigazgató-
ja júniusban. Csépke András 
elmondta: 475 személyva-
gon felújítása megtörtént és 
2018-ig további 360 megújul.  
Elkészült két IC+ kocsi pro-
totípusa, kezdődik a sorozat-
gyártás. A kormány 30 mil-
liárdos támogatással segíti 
100 darab belföldi használa-
tú IC+ kocsinak a gyártását, 
míg saját forrásból 20 darab, 
nemzetközi közlekedésre is 
alkalmas jármű készül Szol-
nokon. A sorozatgyártás 
közvetlenül 250, a beszál-
lítóknál pedig 200 új mun-
kahelyet jelent. Kibővült a 
Szolnok Hazavár Program. 
Már középiskolás fiatalok is 
élhetnek a lehetőséggel, míg 
a város ösztöndíjával a július 
1-jén létrejött Pallasz Athéné 
Egyetemen tanuló szolnoki 
fiatalokat segítik havi 10 ezer 
forinttal.

Júliusban soron kívü-
li közgyűlést hívott össze 
Szalay Ferenc polgármester. 
A testület támogatta Egedi 
István r. ezredes végleges ki-
nevezését a Szolnoki Rend-
őrkapitányság vezetőjének. 
Az ülésen az 1956-os forra-
dalomhoz kapcsolódó ren-
dezvényekre nyert 1,5 millió 
forintos támogatás alapítvá-
nyi átvételéről is döntöttek. 

Az augusztusi közgyű-
lésen elhangzott, hogy a 
Mester út és környékének 
fejlesztésére kiírt pályázat si-
keres volt, azt 2.640.000.000 
Ft összegű támogatásra ítél-
ték. A támogatás maximális 
mértéke az összes elszámol-
ható költség 100 százaléka. 
Felújítják a laktanya helyét 
és az oda vezető utat, kör-
forgalmi csomópontok, ke-
rékpárutak épülnek, meg-
újul a Zagyva-híd. Bővítik 
és átépítik a Simon Ferenc 
úti bölcsődét és a Hold úti 
óvodát. Megépül két új street 
work out pálya is, az egyik 
a Széchenyi-lakótelepen. A 
testület határozata alapján 
hamarosan rendbe teszik a 
Tisza parkot és a Tüdőkór-
ház parkját is. (MPA)

- A közlekedési fejlesztés új 
tömegközlekedési járművek 
beszerzését jelenti, vagy az út-
hálózat építését?

- A komplex program töb-
bek közt kiterjed az útháló-
zat és az utak fejlesztésére is. 
A program a dr. Sebestyén 
Gyula körút és a Zagyva-híd 
felújításával indul, hiszen a 
híd felújítása már régen várat 
magára. Az egykori tüdőkór-
ház parkja lényegében egy 
szép arborétum, egy őspark, 
melynek felújítása szintén a 
program része. Továbbmenve 
a Mester úti laktanya felé kö-
rülbelül 2 kilométernyi új út 
épül, melytől egy új városrész 
létrejöttét várjuk, tehát építé-
si területek alakulhatnak ki. 
Az út mellé a programnak 
megfelelően épül kerékpárút 
és járda. A Mesteri úti ma-

gyar laktanya 18 hektárnyi 
területe szintén gazdasági- 
lakó-kereskedelmi övezetté 
válthat ettől a fejlesztéstől. 
Ha továbbmegyünk, akkor a 
Millérig folytatódik az útfel-
újítás, hogy elérhető legyen 
az ottani Vízügyi Múzeum, 
illetve lovarda, lőtér és ha-
lastavak is találhatók a közel-
ben, így szabadidőpark-szerű 
szolgáltatás is kialakulhat. Ez 
tehát ennek a programnak a 
teljes egysége. 

- Tehát ebben a városrész-
ben egy lakó- és szolgáltató 
övezetet is kialakítanak?

- Így van, egy új lakó-
övezet kialakítása is része a 
tervnek, és adott a lehetőség 
a magánerős építkezések el-
indulásához. A laktanya te-
rületét még közművesíteni 
kell, ahol szintén szeretnénk 
a lakó-és kereskedelmi funk-
ciót erősíteni, s akár ipari te-
vékenységet is. 

- Miből valósítják meg a 
beruházást?

- A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Progra-
mon belüli forrásokból. Tehát 
uniós pénzből, és a pályázat 
100%-os támogatottságú. 
Ez lesz az első olyan projekt, 
amelyet a kormány által Szol-
noknak biztosított közel 16 
milliárdos TOP-keretből fi-
nanszíroznak.

- A közvilágítás kiépítése is 
a fejlesztés része?

- Természetesen, hiszen 
könnyebbé tesszük a lako-
sok közúti közlekedését, és 
a két körforgalom kiépítése 
is a program része. Az egyik 
a dr. Sebestyén Gyula körúti 
Zagyva-híd utáni kereszte-
ződésénél épül, ami a város 
egyik nagy lakótelepének 
elérhetőségét könnyíti meg. 
Illetve lesz még egy ilyen cso-
mópont, közvetlen a Beseny-
szögi úti laktanya előtt. 

- Szolnok egyre szépül. 
Vannak még olyan városré-
szek, ahol szükséges a közle-
kedési infrastruktúra fejlesz-
tése?

- Éppen egy négymilliárd 
forintos úthálózat fejlesztési 
program megvalósítása zaj-
lik. A város fő közlekedési út-
jait újítjuk meg. Ezek új bur-
kolatot kapnak, illetve forrást 
biztosítottunk a város perem-
kerülete út- és járdafelújításá-
ra. A legfontosabb úthálózat-
fejlesztési programunk a 4-es 
út négysávosítása, ami által 
elérhető az egyik szakaszon 
a Budapest-Szolnok gyors-
forgalmi út, a másikon pedig 
az északi elkerülő út építése 
– tehát körgyűrű épül a város 
körül. (A Magyar Fórum cik-
ke nyomán -PE-)
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Új városrész születik SzolnokonTöbb döntés is  
született a nyáron

Szolnokon is méltóképpen ünnepeltük augusztus 20-át. Kisütötték a Művésztelepen a 300 kilós 
Kárpát-medence kenyerét, a pityókás cipót, melyet öt határon túli pékmester dagasztott. 

Több mint 2,6 milliárd forintból jelentős beruházásba kezd hamarosan a szolnoki ön-
kormányzat. Ez lesz az első fejlesztés, amelyet a kormány által a megyeszékhelynek biztosí-
tott közel 16 milliárdos Területi Operatív Program-keretből finanszíroznak.
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- Ami a legfontosabb, 
hogy a kezdetektől fogva 
egységesen kezeljük a lakó-
telepet Kormosné Szombati 
Márta és Tasnádi Zoltán 
képviselőtársaimmal - 
hangsúlyozza a beszélgetés 
kezdetén. Odafigyelünk 
egymás kerületeire, ha va-
lamit észlelünk, jelezzük a 
másiknak.

A fejlesztések nem álltak 
le városrészünkben, nyá-
ron több felújítás is történt, 
külön kiemelném, hogy az 
Aranyi Sándor utca is új 
aszfaltburkolatot kapott és 
parkolókat is kialakítot-
tak. Ugyanez elmondható 
a Levendula Gyógyszertár 
környezetéről, amely szin-
tén megszépült. Nem fe-
ledkeztünk meg a kimaradt 
utcákról, ahogyan találunk 
rá forrást, ott is elkezdőd-
nek a felújítások.

Óvodák, iskolák termei 
megújultak, köszönhető 
ez az önkormányzat in-
tézményszolgálatának. Ezt 
azért is tartom fontosnak 
megemlíteni, mert sokan 
- akiknek gyermeke már 

nagyobb - nem tud ezekről 
a fejlesztésekről. Folyama-
tosan látogatjuk a városrész 
játszótereit, hiszen három 
gyermekem van. Örömmel 
mondom, hogy terveink 
között szerepel a Lovas úti 
nagy játszótér bővítése, ke-
rítésének cseréje.

A fogadóórákat továbbra 
is tartom, nyáron az utcán 
találkoztam az emberekkel, 
ez a jövőben is hasonló lesz, 
de most már a Széchenyi 
Gimnáziumban is várom 
az itt élőket minden hónap 
első hétfőjén 18 órától.

Többen jelezték felém, 
hogy eltűntek a padok sok 
helyről. Igen, de a szüksé-
ges karbantartás, javítás 
után visszakerülnek, ezért 
kis türelmet kérünk a la-
kóktól.

Örömmel látom, hogy a 
városrész életében fontosak 
az ünnepeink, igaz, nem 
sokan vesznek részt a gim-
názium előtti kopjafánál a 
megemlékezéseken, ezen 
szeretnék változtatni, erre 
már van elképzelésem. Jó 
volt látni a Zöldház előtt, 

azt a közel ezer embert, 
akik a szimfonikusok kon-
certjére eljöttek. Ez is azt 
mutatja, hogy igény van a 
kikapcsolódásra, és az em-
berek, ha értékes progra-
mot kapnak, akkor eljön-
nek.

Szólnom kell még a Hild 
Viktor Könyvtárról, hi-
szen kiállítások, klubok, 
rendezvények helyszíne. 
Kérem a városrész lakóit, 
hogy figyeljék a Széchenyi-
lakótelepi fórum facebook 
oldalát, hiszen ott minden 
lakótelepi program megta-
lálható.

Az itt lakókkal együtt 
én is szeretném, ha a ron-
gálások megszűnnének, ez 
pedig csak úgy lehetséges, 
ha figyelünk egymásra, 

odafigyelünk a játszóterek-
re, és szólunk vagy azonnal 
értesítjük a rendőrséget, ha 
rongálást észlelünk.

Azt tapasztalom, hogy 
az emberek változnak. El-
mondják véleményüket, de 
sok esetben még mindig a 
negatív gondolkodás, a ne-
gatív hozzáállás erősebb. 
Sokan elégedetlenek, töb-
bet akarnak, de egyszerre 
mindent a város nem tud 
megoldani. Kellenek az 
emberek is hozzá. Emellett 
persze sokan jönnek pozi-
tív véleménnyel.

Kérdezted, hogy telt a 
nyár. Haza tudtunk menni 
egy kis időre Gyimesbükk-
re, de aktív munkával telt 
az idő, hiszen segítettem 
szénát gyűjteni az állatok-
nak télire. A gyerekek él-
vezték a szabadságot, a jó 
levegőt, a természetközel-
ségben közel Istenhez.

És ehhez még egy gon-
dolatot fűz Rehó János. To-
vábbra is várják a híveket 
vasárnaponként katolikus 
szentmisére a városrész gö-
rög-katolikus templomába, 
16 órától.             

           -ka-

Megjelent a rendelet
A Magyar Közlönyben 

megjelent a tömeges beván-
dorlás okozta válsághelyzet 
meghosszabbításáról szóló 
kormányrendelet. Ennek 
értelmében Magyarország 
egész területére kiterjedő 
tömeges bevándorlás okoz-
ta válsághelyzetet 2017. 
március 8-ig hosszabbítot-
ták meg. Magyarországra 
nehezedő migrációs nyo-
más valószínű fokozódni 
fog az év hátralévő részében 
főként azért, mert az Euró-
pai Unió és Törökország 
közötti megállapodást „a 
törökök egyre kevésbé tart-
ják be”, márpedig Törökor-
szágban jelenleg 1,5 millió, 
az EU-ba készülő migráns 
tartózkodik. (MTI)

A képviselőt, ha szabadságon van akkor is keresik az 
emberek gondjaikkal, örömeikkel. Mindezt szívesen is 
veszi a 3. számú választókerület képviselője Rehó János, 
aki most röviden beszámol képviselői munkájáról. 

RepTár
A megnyitón Simicskó 

István honvédelmi mi-
niszter egyedülálló gyűj-
teménynek nevezte a 2,7 
milliárd forintból épült In-
teraktív Repülőmúzeumot. 
A hajdani Indóház terüle-
tén megvalósult 218 mű-
tárgyat és 40 repülőeszközt 
felvonultató gyűjtemény 
egyedülálló és Közép-Ke-
let Európa legnagyobb re-
püléstörténeti kiállítása, 
melynek területe 60 ezer 
négyzetméter. Szalay Fe-
renc polgármester beszé-
dében kiemelte:  a projekt 
része a megyeszékhely tu-
risztikai kínálatát bővítő és 
megújító fejlesztés-sorozat-
nak, melyben a RepTárnak 
a „mágnes” szerepét kell 
betöltenie. 

Átalakul a liget kapuja
Exkluzív szolgáltató- és lakóépület kerül az egykori 

Aranylakat étterem romos helyére.  A várhatóan 2017 vé-
gére megvalósuló beruházás a tervezett kikötővel, pihe-
nőparkkal kellemes találkozóhellyé, közösségi események 
színterévé válhat a jövőben. A négyszintes épület magas-
sága megegyezik a Liget Hotellel. Kávézó és bisztró, és a 
tervek szerint 17 penthouse lakás és hat apartman várja 
a vendégeket. A helyszínen Sebestyén Roland tulajdonos, 
Bereczki Csaba, a beruházó cég ügyvezetője tartott tájé-
koztatót, ahol a város polgármestere is részt vett.

Megkezdődött a tanév
A 2016/17-es tanévben 6000 általános iskolás, 2500 

gimnazista és 4500 szakképző iskolás tanul Szolnokon. A 
városi tanévnyitó ünnepséget a fennállásának 55. évfor-
dulóját ünneplő Liget úti Általános Iskolában tartották. 
Köszöntőjében Szabó István alpolgármester elmondta, 
hogy az utóbbi időben 3 intézmény rekonstrukciója is be-
fejeződött és további 3 intézmény felújítását tervezik.

Új évad
312 előadás, több mint 104 ezer néző – számokban így 

jellemezhető a Szigligeti Színház 2015/16-os évada. Ennél 
is jobb szezont remél Balázs Péter, aki 10. évadát kezdi meg 
a teátrum élén. Mint az évadnyitó társulati ülésen elhang-
zott a közönség összesen 6 nagyszínpadi előadást láthat. 

(mpa)

A képviselői munka nyáron sem szünetel
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Életének 93. évében, 2016. július 29-én elhunyt  
dr. Szurmay Ernő. A tudós-tanár Verseghy Ferenc 
életművének országos hírű kutatójaként vált köz-
ismertté irodalmi körökben. Az iskola- és könyv-
tárigazgatótól, a megyeszékhely díszpolgárától az 

Agórában vehettek végső búcsút tisztelői.

Hársfa Gyógynövénybolt
Szolnok, Orosz György út 3.

Szeretettel várja vásárlóit keddtől péntekig,  
délelőtt 10-12 óra között,  

délutánonként 14-17 óra között 
Horváthné Kriszti.

AKCIÓ!
2016. október 1-jétől akciós koszorú, virág- és  

sírcsokorvásár, itt helyben, a Széchenyi-lakótelepen!
A Széchenyi-kispiac mögötti Dávid „Korzó” jelmez- és  

fagyi szaküzletben, amely az orvosi rendelő és a Zöldház  
közötti sétáló úton található.

Olcsó árak, nagy választék! Várjuk szeretettel!

Óvatosan, szabályosan, láthatóan!
Szeptembertől egyre több gyermek jelenik meg az utakon 

gyalogosként és utasként egyaránt. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kéri a szülőket, mutas-
sák meg, hogy hol és hogyan tudnak biztonságosan átkelni 
az úttesten gyermekeik. Gépjárművezetők az oktatási intéz-
mények környezetét fokozott óvatossággal közelítsék meg. 
Kerékpárral csak a kijelölt kerékpárutat használják! Fon-
tosak a láthatósági mellények, fényvisszaverő karpántok a 
gyermek ruházatán vagy táskáján.

Régi könyvek tárlata
A Damjanich János Múzeumban szeptember 8-án nyílt  

az Ops Libris - Régi könyvek gyűjteménye tárlat. A kiállított 
könyvek főszereplője az az ősnyomtatvány, amely 1495-ben ké-
szült. A múzeum tulajdonában lévő több mint 200 darab régi 

könyvet láthat-
juk a vitrinek-
ben, de közel-
ről csak 20-at 
mutatnak meg 
a közönségnek, 
melyeket sike-
rült restaurálni. 
A  könyvek a 
szolnoki Fe-
rences rendház 
köny v tárából, 
Hild Viktor 
gyűjteményéből 
származnak. A 
kiállítást 2 hó-
napig láthatjuk.

Sportosan indítottak a „szent-györgyisek”

Az idei tanévet zöldövezetben sportfoglalkozásokkal kezd-
ték a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói. 
Negyedik alkalommal egy egész napot a Millér Szabadidő-
parkban töltöttek el a gyerekek. Alapítványi támogatással, 
négy busszal jutott ki  a több mint 600 tanuló a parkba. 

Várja hirdetését a Szolnok-Panel!
Új e-mail címe: info@panel-szolnok.hu

A 2016/17-es tanévben 6000 általános iskolás, 2500 gimnazista és 
4500 szakképző iskolás tanul Szolnokon. 

***
Több mint 500 rászoruló gyermek nyári étkeztetését biztosította 

43 napon át a szolnoki önkormányzat.
***

Nyáron 142 diáknak biztosított munkalehetőséget a szolnoki pol-
gármesteri hivatal. 

***
Augusztus 16-tól új parancsnoka van az MH 86. Szolnok Helikop-

ter Bázisnak és ezzel együtt Szolnok Helyőrségnek. Lamos Imre dan-
dártábornok nyugállományba vonulását követően Dr. Koller József 
ezredes lett az új vezető.

***
A nyárom 10 millió forintból korszerűsítette, illetve újította fel az 

Alfa-Nova Kft. a Széchenyi-lakótelepet ellátó melegvíz gerincvezeték 
szakaszoló szerelvényeit, és végezték el a fűtőmű nyomástartó beren-
dezéseinek tisztítását és hatósági felülvizsgálatát.

***
Befejeződött a Hetényi Géza Megyei Kórház 12 milliárd forintos 

fejlesztés-sorozata. Ennek utolsó elemeként adták át az új diagnoszti-
kai központot. A 24 órás ügyeletben működő részleg CT és MR készü-
léke a legmagasabb elvárásoknak is megfelel.

***
Valamennyi önkormányzati lakásbérlőnek igazolnia kell, hogy 

nincs közüzemi tartozása, vagy a hátralékra a szolgáltatóval részletfi-
zetési megállapodást kötött. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató leveleket 
folyamatosan küldi ki az érintetteknek a Szollak Kft. Az ügyfeleknek 
60 napjuk van a szükséges igazolások beszerzésére és bemutatására.

SOROKBAN

A Hild Viktor Könyvtár programjai 
2016. október 4-től 9-ig: Őszi Könyvtári Napok. Október 9-én 

Könyves vasárnap, 13 óráig beiratkozási akció, megbocsátás napja, 
Lego-klub, kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. Részletes 

program a könyvtár honlapján, facebook oldalán.

Október 15-én 15-18 óra között kézműves kiállítás és vásár 
 a könyvtár előtti téren.

Hild Galériában október 19-én 17 órakor: A Honvéd Kulturális Egye-
sület kiállításának megnyitója a Magyar Festészet Napja alkalmából, 

mely november 15-ig látható.

A gyermekkönyvtár minden szerdán 9.30-tól babázó foglalkozásra 
várja a babákat és mamákat. A program ingyenes!
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Életadó családi fesztivál

Sétáink során 
gyakrabban látjuk 
a lehulló levele-
ket, s tudatosodott 
bennünk, véget ért 
a nyár, itt a szep-
tember. A hónap 
első napja, nem 
csak a tanévkez-

dés, a városi ünnepségek vagy a RepTár 
megnyitása miatt kapott különleges fi-
gyelmet, hanem azért is, mert a keleti 
egyházakban szeptember elsejével kez-
dődött el az egyházi év, ekkor két ünnep 
is ránk köszön.

Szeptember 8-án Mária születésnapja, 
szeptember 14-én pedig a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepe. Ez utóbbiról 
szeretnénk néhány gondolatot megosz-
tani. A történelemből ismeretes, hogy 
Nagy Konstantin császár engedte meg 
először, hogy a keresztények szabadon 
gyakorolják vallásukat. Édesanyja, Szent 
Ilona pedig 326 májusában megtalálta 
Krisztus keresztjét. Krisztus halálának 
és feltámadásának emlékhelyét egy szép 
templom megépítésével örökítették meg, 
melyet 335.  szeptember 13-án szenteltek 
fel, s másnap 14-én Makár pátriárka ün-
nepélyesen elhelyezte a keresztet a temp-
lomban, a hívek pedig hódoltak előtte, 
felmagasztalták.

Krisztus keresztje napjainkban sokfé-
le reakciót vált ki. Nyugati államokban, 
ahol az iskolák padjaiban, a kereszténye-
ken kívül más vallásúak is tanulnak, ké-
rik az intézmény fenntartóit, hogy távo-
lítsák el a tantermek falairól a keresztet, 
mert zavarja őket. Vannak keresztény 
közösségek, amelyek sem az imaházuk 
falára, sem önmagukra nem tennék, 
mert azt bálványimádásnak tartják. Mi 
pedig katolikusok kitesszük temploma-
ink tetejére, házunk falára, viseljük a szí-
vünk felett, megcsókoljuk és hódolunk 
előtte. Mi tiszteletünk oka?

A keleti egyház teológusa Sztudita 
Szent Tivadar így ír az öröm jelvényéről: 
„Ez nem a jó és rossz egyidejű megisme-
résének fája, bevisz az Édenbe, nem pedig 
kiűz belőle. Erre a fára lépett fel Krisztus, 
mint király a harci kocsijára és megverte 
a halál hatalmát bíró ördögöt, megszaba-
dította az emberi nemet a súlyos rabság-
ból. Ezen a fán az Úr, meglévén sebesítve, 
mint harcos a harcban, meggyógyította a 
bűn sebeit, és az Úr kiomló vére a fával 
legyőzhetetlen erőt közölt, amely leta-
szította az ördögöt és megvilágosította a 
világot.” 

Szent Kereszt ünnepén különösen is 
jóleső érzés megérinteni, megcsókolni a 
templomunkban őrzött Krisztus kereszt-
jének szilánkját, mely jelzi, hogy meg-
váltottak és az Atyától örökké szeretve 
vagyunk.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Magyarországon 110 bababarát terület van közintézményekben, ahol el-
fogadott a diszkrét nyilvános szoptatás, ezt a számot tovább kell növelni 
- hangzott el egy budapesti szakmai fórumon.  Hazánkban évente 1725 
tonna a receptre kiváltott tápszer mennyisége, amely hárommillió doboz-
ba csomagolva kerül a fogyasztókhoz. A tápszermennyiségre hétmilliárd 
forintot költenek, amelynek a felét a fogyasztók, a felét az OEP állja.

„Nagy a te Kereszted 
ereje Uram…!”

Október 2-án menjünk szavazni!
Magyarország köztársasági elnöke 

országos népszavazást tűzött ki a kö-
vetkező kérdésben: Akarja-e, hogy az 
Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem ma-
gyar állampolgárok Magyarországra 
történ kötelező betelepítését?

Szavazás ideje: 2016. október 2-án 
6-19 óra között. Szavazni személyesen 
lehet érvényes személyazonossági ok-
irattal, valamint személyi azonosítóval 

vagy lakcímkártyával. Miután a válasz-
tópolgár igazolta személyazonosságát, 
megkapja a lebélyegzett szavazólapot 
és a borítékot, melyet átvételkor azt 
aláírásával igazol. Szeptember 30-án 16 
óráig lehetőség van átjelentkezésre, ha 
valaki nem a lakóhelyén tartózkodik. 
Mozgóurna iránti kérelmet szeptember 
30-ig lehet benyújtani. A választással 
kapcsolatos információk: valasztas.hu 
honlapon.

Uniós támogatással megépült szolnoki árvíz-
védelmi beruházásnál megőrizték a régi támfal 8 
méteres szakaszát, ugyanazzal a vonalvezetéssel és 
magassággal, mint ahogyan az szolgálta a várost 
1934-től 2014-ig. A támfalmúzeumként is emle-
getett sétányszakaszt 35 milliméter vastagságú, 
háromrétegű, egy tonna teherbírású, edzett üveg-
táblák óvják. A két éve történt átadás óta három al-
kalommal próbálták betörni a „támfalmúzeumot” 
fedő üvegtáblákat, most vandálbiztossá tették.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1993-ban nyilvánította augusz-
tus 1-jét az anyatej, egyben a szoptatás 
világnapjává, az ezzel kezdődő hetet 
pedig anyatejes világhétté. A Zöldház-
ban Életadó családi fesztivált szervezett 
Bán Zsófia, baba és gyermekhordozási 
tanácsadó. A témáról a Budapestről ér-
kezett Schneiderné Diószegi Eszter pszi-
chológussal beszélgettünk. 

- A csecsemő szoptatása alap - kezd-
te a négygyermekes pszichológusnő. 
Nem kimondottan az előnye miatt kell 
szoptatni, ez egy biológiai norma. Az 
optimális fejlődést teszi lehetővé a kis-
gyermek számára, 
de ez nem azt je-
lenti, hogy azok a 
babák, akik nem 
jutnak anyatejhez 
nem fejlődnek. És 
szeretném hang-
súlyozni, hogy 
a nem szoptató 
édesanyák is kivá-
ló anyák. A szop-
tatás egy eszköz is 

az édesanya ke-
zében, hiszen 
számos helyen 
és helyzetben 
oda tud fordul-
ni a kisbabá-
jához. Nagyon 
megkönnyíti az 
anyák dolgát.

A szakember hangsúlyozta, hogy 
sok édesanya szeretné anyatejjel táplál-
ni csecsemőjét, de ehhez segítség kell. 
Azon dolgoznak, hogy az információ, a 
segítségadás eljusson mindenkihez. 

Milyenek a mai szülők, van-e vala-
miféle tanács részükre? Erre a kérdésre 
így válaszolt: - A mai édesanyák más-
képpen nevelik a gyereket. Fontos, hogy 
engedjük kibontakozni, úgy szabjuk a 
korlátokat, hogy az a gyerek életkorá-
nak megfelelő legyen és ne az akaratát 
törjük meg. Érdemes megfontolni, hogy 
valóban mire is van szüksége az adott 
helyzetben, és ha az érzéseit megértem, 
sokkal könnyebb.
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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 Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 

Ádámmal
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - 
 Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor - 
 Czinege Leventével
19:00 – 21:00 Amadeus Este Nyerges Izabellával
21:00 – 00:00  Boros Mega Voga Show (ismétlés) 
Kedd
00:00 – 01:00 Boros Mega Voga Show (folytatása)
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - Czinege 

Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor - 
 Czinege Leventével
19:00 – 21:00 Amadeus Este Nyerges Izabellával
21:00 – 22:00   Időkerék ismétlés - zenés időutazás 
Szerda
04:00 – 06:00 Romantikus Party Balázs Palival 

ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - Czinege 

Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor -  

Czinege Leventével
19:00 – 21:00 Amadeus Este Nyerges Izabellával
21:00 – 23:00 „Kapcsolódjunk”  Novák Péter 

kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - 
 Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor - 
 Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este 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” ismétlés
Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - 
 Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor - 
 Czinege Leventével
19:00 – 21:00 Amadeus Este Nyerges Izabellával
21:00 - 23:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

Klamancsek Krisztiánnal
Szombat:  
04:00 – 05:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” ismétlés
05:00 – 07:00 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 
 Németh Ádámmal (premier)
19:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
07:00 – 08:00 „Időkerék - zenés időutazás (ismét-

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

műsor 
benne: 11:00 - 12:00 „Zamat” gasztronómiai 

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
20:00 – 24:00 „A Boros Mega Voga” – szórakozta-

tó éjszakai show műsor 

450 éve, szeptember 6-án halt meg valószínűleg szívelégtelenségben a leghíresebb 
oszmán uralkodó, Szulejmán szultán Szigetvárnál. A Turbék-Zsibóti szőlőhegyen 
hosszas előkészítő munka után dr. Pap Norbert és dr. Fodor Pál vezetésével egy 
nemzetközi kutatócsoport tárta fel a dzsámi és a díszes türbe elveszett épületeinek 
egy részét nemrég. 330 éve, 1686. szeptember 2-án szabadult fel 145 évnyi török ura-
lom alól a rejtvény színezett betűiből összeálló település. A rejtvény meghatározása-
it félig keverve közöljük. A függőlegesen beírandó szavak meghatározásait számok 
szerint, a vízszintesen beírandókat azonban ömlesztve találják. Olvassa össze a he-
lyesen kitöltött rejtvényábra színezett betűit fentről lefelé, balról jobbra haladva! Ez 
a rejtvény végső, beküldendő megfejtése.         (Készítette: Mondok Anita)

Vízszintes (keverve)
csordát másik legelőrészre hajt – művészet, közismert idegen szóval – kumisz alapanyaga 
– kóstolás, étel próbája – Károly beceneve – zenei kifejezés, súlytalan ütemrészre eső rövid 
ékesítés – szolmizációs hang – a harmadik személy lakásán – irult-..., nagyon szégyellte 
magát – feszélyez, problémát jelent – az Antonov gépek jele - ... és a szörny, Pozsgai Zsolt 
kortárs darabja a Jókai Színház műsorán – ezoterikus eljárások segédeszköze – az USA 45. 
állama, fővárosa Salt Lake City - űrjármű indítóbázisa – február 28-án ünnepli névnapját 
– király a portugál nyelvben – az előbbi dolgon túl – szombat rövidítve a spanyol nyelvben 
– néma Irma! – a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt rettegett védelmi szervezete – mu-
zsikának teret helyiség bejárata – báhn ..., Vietnámban népszerű sütemény – elterjedt török 
férfinév, jelentése béke.
Függőleges
1. rózsaszín levélnyelű növényből főzött zselés anyag torták ízesítésére 2. riadó 3. művelhető 
földdarab a ház mögött 4. az X-Faktor legjobb 25 versenyzője közé is bekerült fiatal énekes-
nő, dala pl. a Változnék 5. spagetti elkészítése 6. az argon vegyjele 7. néma lakó! 8. ... Sahu, 
a Jon Benjamin Has a Van komédiasorozat gyerekszereplője 9. hely, németül 10. minőségi 
ellenőr a vállalatnál 11. kutakodik, keresgél 12. nem korlátozott, cenzúrázatlan informá-
ciónyújtás a világ eseményeiről 13. ... Maria, Üdvözlégy Mária 14. a görög főváros angol 
szóhasználattal 15. a kis hableány animációs film főszereplője 16. Baranya megyei község 17. 
1971-ben alapított magyar rockzenekar 18. tessék, fogd, udvariatlan szóhasználattal 19. alsó 
végtag 20. havas sportot űzött 21. népiesen: hírt küld 22. város Szlovéniában, Maribortól 25 
km-re 23. belső fűlepel! 24. időegység 25. kettős mássalhangzó 26. az ólom vegyjele

Török évfordulók

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 
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Sziasztok! 
Elkezdődött a suli és én ellátogattam a könyvtárba, hogy kikölcsönözzem a kötelező-
ket. Képzeljétek el, egy Pokémon vadászatba csöppentem!
Az ifjúsági regények közé beköltöztek a Pokémonok. 3 könyvet 
kell levadászni azok közül, melyeknek a gerincén valamelyik 
Pokémont felfedezitek. Miután kikölcsönöztétek és elolvastá-
tok, egy Pokémon gyűjtőkártyára fel kell írni a könyvcímeket, és 
bedobni a könyvtárban lévő ládába. Sorsolás december 17-én a 
családi hétvége rendezvényen. 
Vadászatra fel! Siessetek, nehogy elfogyjanak a Pokémonok!
   Üdv. Leó
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A „Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért” díj 2013 tava-
sza óta ad lehetőséget a tehet-
séggondozásban kiemelkedő 
munkát végző hazai és hatá-
ron túli pedagógusok erköl-
csi és anyagi elismerésére. A 
díj elnevezése a Bonis bona 
discere, vagyis „Jótól jót ta-
nulni” latin közmondásból 
származik. Bencsik Pál, vá-
rosrészünk ismert pedagógu-
sa kapta az elismerést, akivel 
a Széchenyi körúti Általános 
Iskolában beszélgettünk még 
nyár elején.

- Sokat áldoz a kormány 
a sportra, a tehetségek ki-
bontakoztatására, ápolására. 
Jelölés útján történik a kivá-
lasztás és pedagógust jelöl-
het bárki. Iskola, tanítvány, 
szülő. Az, hogy engem a kol-
légám, Pinto Renátó jelölt, 
nagyon jólesett, hiszen ez 
szakmai megbecsülést, tisz-
teletet is jelent a részéről. 

- Több díjat is vehetett már 
át. Megkapta a Kerezsi End-
re díjat, a megye legeredmé-
nyesebb testnevelő díjával is 
büszkélkedhet. Mi a titka a 
munkájának?

-  35 év a pályán, és a folya-
matos fejlődés. Mindig előre 
kell látni, tudni kell mit aka-
rok, mi a következő feladat és 
az adott korhoz mindig alkal-
mazkodni kell. A gyerekek és 
a szülők is másképpen gon-
dolkodnak, változik a világ. 
De talán a legfontosabb egy-
más felé a tisztelet és a szere-
tet. Számomra  nagyon fon-
tos egy simogatás, egy pacsi, 
de nem csak a testi, hanem 
a lelki érintés is fontos, hogy 
megtaláljuk az összhangot.

- Azt mondja az adott kor-
hoz alkalmazkodni kell.

- Igen, most nehezebb a 
gyerekekkel, mint régen, de 
nem miattuk, hanem a tár-
sadalom miatt. Más az elvá-
rás. Sok a tehetséges gyerek, 
a Talentum-programon belül 
sikerül egy-egy  egyéniséget 
kihozni, és ők mágnesként 
vonzzák a többieket. 

De a sport eszköz az élet-
ben - mondja. Az egyéniség-
gé válás folyamata a fontos. 
Nem gladiátorokat kell ké-
peznünk, hanem egészsé-
ges gyerekeket, akik ezáltal 
lesznek kitartóak, képesek 
különös dolgokra, és felelős 
felnőttekké válnak. 

Kővári Anna

Megújult külsővel, kéthónapos szünet után ismét olvas-
hatjuk a Szolnok-Panelt. Nekem hihetetlenül gyorsnak tű-
nik, ahogyan szalad velünk az élet. Nemrég voltak a bal-
lagások, terveztük a nyarat, és most már ülnek a gyerekek 
az iskolapadban, csak emlék a nyár. Szünetet tartva sok 
mindenről lemaradt lapunk, de remélem Önök részesei 
voltak a nyári programoknak, nemcsak Szolnokon, hanem 
határainkon belül és kívül is sokuknak sikerült a kikapcso-
lódás, a pihenés, az élményszerzés. Igyekszünk híreinkkel 
visszatekinteni, a jövőben pedig, havi megjelenés lévén, sok 
információt, érdekességet összegyűjteni. Írjanak, új email 
címünk: info@panel-szolnok.hu. Igyekszem a facebook ol-
dalon is eljutni Önökhöz, és természetesen a Zöldház portá-
ján, a postaládánkat is figyeljük.

Október 2-án szavazás vár a magyar emberekre, alakít-
hatjuk saját és gyermekeink jövőjét, befolyásolhatjuk az or-
szág sorsát. 

Álljon itt egy idézet Wass Alberttől: „Fél világot is bejár-
hatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, 
mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel!

Jótól jót tanulni 60 éve történt - Óriásplakát-kiállítás

A szolnoki eseményekről készült korabeli fotókból és 
egyéb dokumentumokból összeállított óriásplakátok 2016. 
november 4-ig tekinthetők meg Szolnok három forgalmas 
helyén: a Kossuth téren, a Hild téren és a Hősök terén.

Határvadász-képzés
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába járőrtárs beosztás betöltésére. A pályázatra 
cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követel-
ményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését 
várják. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú 
moduláris képzésben vesznek részt, majd sikeres vizsga 
után, őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. A képzés 
első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd 12 hó-
nap próbaidő kikötésével a Készenléti Rendőrség hivatásos 
állományába kinevezésre kerülnek és a Határvadász Beve-
tési Osztály feladatainak ellátásban vesznek részt.
A pályázati felhívás teljes anyaga a www.police.hu oldalon 
megtalálható.

Jelentkezni: 06-80-203-983, faebook.com/
hatarvadaskepzes, hatarvadas@orfk.police.hu

Ősszel megkezdődik a 
citromsavgyár építésének 
előkészítése, ezt a kínai 
beruházó cég vezetője erő-
sítette meg Szolnokon. A 
China BBCA Grup zöld-
mezős beruházásáról 4 
éve folynak a tárgyalások. 
Októberben egy munka-
csoport érkezik a városba, 
amely helyi szakemberek-
kel együtt a konkrét megva-
lósítást készíti elő.  A gyár 
kezdetben 50, majd később 
500 ezer tonna kukoricát 
dolgozna fel. (szolnoktv)

Ligeti Éva
Szeptemberi nyár
Még tart a szeptemberi nyár,
kivár az ősz, a napsugár
fázós lelkem dédelgeti,
hajam szellő lebegteti,
mintha csak repülni hívna,
s úgy érzem magam, mint egy díva,
kire színes ruha simul,
sárgán, barnán, bordón virul,
míg zölden lankadó levél
is hosszú napokat remél,
és mindezt én is így hiszem,
s boldog napjaim őrizem.


