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Ebben az évben kezdődik a kiemelt beruházás

Emléktáblát avattak az 1956-os forradalomban hősi halált halt 
szolnoki honvédek tiszteletére. A Forgószél hadművelet során a szov-
jet intervenciós erők november 4-én hajnalban elfoglalták a rádió stú-
dióját, majd a Thököly úti laktanya megszállásakor tűzharcra került 
sor. A 21 éves Tóth Mihály és a 22 éves Vajda László életét vesztette.

A Széchenyi István Gimnázium drámatermét a Szigligeti Szín-
ház és a magyar drámairodalom egyik meghatározó egyéniségéről, 
Schwajda Györgyről nevezték el. Az ünnepélyes eseményt a költészet 
napjához kapcsolódva, április 11-én tartották. Az író, rendező többször 
is vezette a színházat, 1978-ban, 1985-1992, illetve 1995-2000 között.

Örömet és boldog-
ságot érez a város 
neve hallatán, amit 
persze megszépít az 
idő és a távolság is. 
„... amikor érkezem 
az autóval Abony 
felől, és meglátom a 
távolból a huszon-
négy emeletes to-
ronyházat, bizony 
megesik, hogy könnybe lábad a sze-
mem.” Interjú a József Attila-díjas író-
val, Benedek Szabolccsal.

A beruházó által igényelt hitelkeret 
jóváhagyásával elhárult a legjelentő-
sebb akadály a Szolnokra tervezett kí-
nai-magyar tulajdonú citromsavgyár 
építése elől – adott tájékoztatót a város 
alpolgármestere. Szabó István elmond-
ta: a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) ál-
tal nyújtott 42 milliárd forintos kölcsön 
folyósításához szükséges dokumentu-
mokat jóváhagyta a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, így a kivitelezési munkák 
ebben az évben kezdődhetnek. A beru-
házás a féléves próbaüzem befejezéséig, 
mintegy 60 milliárd forintba kerül majd, 
melyre a China BBCA Group Corporati-

on és a MFB egyaránt 8,5-8,5 milliárd 
forintot biztosít, míg a magyar állam to-
vábbi egymilliárd forinttal támogatja a 
megvalósítást. 

A másfél év alatt felépülő citrom-
savgyár, mintegy 440 új munkahelyet 
teremt és az üzem évente körülbelül 
60 ezer tonna citromsavat állít elő az 
élelmiszer-, a gyógyszer- és a vegyipar 
számára. Ehhez alapanyagként 106 000 
tonna kukoricát kell feldolgoznia, me-
lyet a Tisza-parti megyeszékhely 100 ki-
lométeres körzetéből szállítanak majd a 
létesítménybe.

Verseghy Ferenc 260 éve, 1757. április 
3-án született Szolnokon. 2017-et Ver-
seghy-emlékévvé nyilvánították, amely 
szabadtéri plakátkiállítással és szakmai 
konferenciával kezdődött a megye-
székhelyen. A kor író-költő-nyelvésze-
műfordítója részt vett a Martinovics 
Ignác-féle összeesküvésben, 1795-ben a 
Hétszemélyes Tábla halálra ítélte, ezt ki-
lenc évi várfogságra változtatták. Szol-
nok városa folyamatosan ápolja Ver-
seghy Ferenc emlékét, nevét könyvtár, 
gimnázium, park is viseli.

Hamarosan jönnek a szúnyogok
Az önkormányzat ebben az évben 60 

millió forintot biztosít a szúnyoggyérí-
tés és az ehhez kapcsolódó szakértői te-
vékenység elvégzésére. A város területén 
5 alkalommal 3750 hektáron légi kémi-
ai, 5 alkalommal 400 hektár földi kémi-
ai és 900 hektár légi biológiai szúnyogok 
elleni védekezést terveznek, időjárástól 
függően. A szakértő 2017. április else-
jétől heti gyakorisággal végzi a csípés-
szám méréseket. Az első légi biológiai 
kezelés április második felétől várható.

2008-ban az ENSZ április 2-át az autizmus világnapjává nyilvánította. Ezen a 
napon a világ nagyvárosaiban kék színnel világítanak meg épületeket. 2012-ben 
Szolnok csatlakozott a „Ragyogj kékben” nemzetközi akcióhoz, így 2017-ben is 
pár napra kék kivilágításba öltözött a városháza és megrendezték a kék sétát is.

A Szolnoki Dózsa-Közgép idegenben 
6–4-re legyőzte a görög Olympiakosz 
Pireuszt a Bajnokok Ligája A-cso-
portjának 9. fordulójában. A győze-
lemmel, az utolsó kör eredményeitől 
függetlenül csoportelsőként végez, 
amivel automatikusan kvalifikálta 
magát a legjobb négy közé. A BL cso-
portkörének zárásaként április 26-
án a Szolnok fogadja az OSC-t.

Fotó: Svarsing Judit



Ebben az esztendőben 21,2 milliárd 
forintos költségvetésből gazdálkodik 
a város, ennek jelentős részét, mint-
egy 10,8 milliárd forintot fordítanak 
beruházásra és fejlesztésekre. Ebből 
az összegből számos olyan építkezés 
kezdődhet el, mely akár az iskolákon, 
óvodákon, intézményeken, turisztikai 
létesítményeken keresztül a legtöbb 
szolnokit érinti.  2017 a fejlődés éve 
– mondta Szalay Ferenc polgármes-
ter, aki az előttünk álló évről, a terve-
zett fejlesztésekről beszélt a Szolnok-
Panelnak.

- A 4 milliárdos útfelújítási progra-
munk néhány eleme áthúzódik az idei 
évre, a Várkonyi téren, a Szántó kör-
úton jelenleg is gőzerővel dolgoznak a 
szakemberek. Itt kétszer kétsávos lesz 
a közlekedés, kissé átalakul a körfor-
galom is, valamint a kieső parkolók 
helyett újakat alakítunk ki. A Pozsonyi 
út és a Szántó körút kereszteződésében 
lévő körforgalomnál lesz közvetlen ka-
nyarodósáv a Széchenyi-városrész felé, 
ettől azt várjuk, hogy gyorsabbá válik 
a közlekedés a csúcsforgalomban is. Ha 
már útépítés, akkor nem mehetünk el 
amellett sem, hogy elkezdődött az M4-
es Budapest és Szolnok közötti szaka-
szának építése.

A legtöbb szolnokit a beruházások 
érdeklik leginkább. A Modern Városok 
Programja, az uniós források hatalmas 
lehetőséget biztosítanak Szolnoknak, e 

kettő összesen eléri a harminc milliárd 
forintot.

A már beadott, s elfogadott pályá-
zatok között szerepel a Mester út és 
környékének, valamint a Millér meg-
közelítését szolgáló út fejlesztése, a 
volt Tüdőkórház területének rég várt 
rehabilitációja. A Verseghy gimnázium 
előtti Tisza-park is megújul, illeszkedve 
a Tisza-partot ölelő Verseghy parkhoz, 
Rózsakerthez és a Tiszai hajósok teré-
hez. 

A jelenleg is zajló fejlesztések kap-
csán Szalay Ferenc elmondta, hogy a 
Móra úti rendelőnek, a Simon Ferenc 
úti bölcsődének, a Szegő Gábor Álta-
lános Iskolának a felújítása, valamint 
a Hold úti óvoda újjáépítése már el is 
kezdődött.

- Amint ezekkel készen vagyunk, 
indulhat a Szapáry úti ovi újjáépítése, 
a Kassai és a Széchenyi körúti iskola 
felújítása is. A Széchenyi-városrészt 
érinti az ottani orvosi rendelő teljes re-
konstrukciója, valamint a piac befedé-
se. Ezekre is rendelkezésünkre állnak a 
források.

A megyeszékhely jövőjének szem-
pontjából fontos építkezés lesz a 
tiszaligeti fürdő építése, illetve a Véső 
úti sporttelep- és strandfürdő fejlesz-
tése és megújul a művésztelep. A vízi 
turizmus fellendítését szolgálja a tiszai 
kikötő és a hozzá kapcsolódó szállás-
épületek fejlesztése a Tiszaligetben, 
amely a vízitúrázók szolnoki vendég-
éjszakáinak számát növeli majd a vá-
rakozások szerint. A munkahelyterem-
tés továbbra is kiemelt feladatunk, ez 
az M4-es autóúttal sokkal könnyebbé 
válik. Az ipari parkunk lényegében 
betelt, 330 hektárral ezt is bővítjük a 
kormányzatnak köszönhetően. Bízom 
benne, hogy mindezek együtt olyan vá-
ros képét rajzolják elénk, ahol a fiatalok 
is hosszú távon képzelhetik el életüket 
– tette hozzá Szalay Ferenc.

(E.P.)

A képviselők megszavazták azt az 
együttműködési megállapodást, ame-
lyet az önkormányzat és az MVM Part-
ner Zrt. kötött. Ennek eredményeként 
javulhat az energiafelhasználás haté-
konysága és újabb elektromos töltőállo-
más létesülhet a városban. 

Az év második felében már rend-
őrlámpa szabályozza a forgalmat a 
Széchenyi-városrész legforgalmasabb 
gyalogátkelőjénél, amely a „piros” isko-
lánál található. Ezt Rehó János, a lakó-
telep egyik önkormányzati képviselőjé-
nek napirend előtt kérdésére válaszolta 
Fejér Andor. A jövőben pedig nem ki-
zárt, hogy a városrész többi forgalmas 
zebrája is jelzőlámpás biztosítást kap-
jon – tette hozzá.

2017-ben is folytatódik a patkány-
irtás, annak ellenére, hogy tavaly, az 
egész városra kiterjedő beavatkozással 
a rágcsálók száma elfogadható szintre 
esett vissza. Erre a célra 15 millió forin-
tot különítettek el. 

Idén 60, jövőre 40, 2019-ben pedig 
20 százalékkal kell kevesebbet fizetni-
ük a közterület-használati díjból azok-
nak a vendéglátóegységeknek, amelyek 
előkertet, teraszt, kiülőt működtetnek. 
A kedvezmény összefügg a város turiz-
musfejlesztési elképzeléseivel.

Egyes önkormányzati tulajdonú tár-
saságok ez évi üzleti terveit tárgyalta és 
fogadta el a közgyűlés. Mint többségé-
ben elhangzott, a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emelését, továbbá 
az ebből fakadó esetleges bérfeszültség 
kompenzálását nem lesz könnyű kigaz-
dálkodniuk a cégeknek. Szalay Ferenc 
polgármester válaszában elmondta, 
hogy a társaságoknak mindent meg kell 
tenniük ennek érdekében, ugyanakkor 
jelezte: kormányzati segítség is várha-
tó, de ha kell és indokolt, a város sem 
hagyja magukra cégeit. 

A Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gének kezdeményezéséhez Szolnok is 
csatlakozott, így a testület határozata 
alapján a kárpátaljai magyaroknak 5 
millió forint anyagi támogatást nyújt 
az önkormányzat.

Folytatódott a város meghatározó 
cégeinek tájékoztatója. A sort a Le Béli-
er cégcsoporthoz tartozó és Szolnokon 
2001 óta működő BSM Magyarország 
Kft. folytatta. Virágné Lendvai Ilona 
gazdasági vezető elmondta, hogy árbe-
vételük meghaladja a 32 millió eurót, a 
dolgozói létszám az 500 főt. A Le Bélier 
10 milliárd forintos beruházással több, 
mint 350 új munkahelyet teremt az aj-
kai, a mohácsi és a szolnoki gyárában.

(MPA)

Szalay Ferenc polgármester, Dr. Berkó 
Attila főigazgató és Kovács Sándor me-
gyei elnök a város és a megye fejlesztéséről 
tartott rendezvényen

Népszerű a múzeum
Már több mint harmincezer  

látogatója volt a RepTárnak a tavaly  
szeptember 1-jei megnyitás óta. Ehhez 
az a Máv-Start által biztosított 50 szá-
zalékos utazási díjkedvezmény is hoz-
zájárult, melyet bármely belföldi állo-
másról Szolnokra utazva igénybe lehet 
venni, ha a látogatók a megvásárolt 
menettérti jegyet lebélyegzik az inter-
aktív repülőmúzeumban. A két fél a 
megállapodást erre az évre is megkö-
tötte, amely december 31-ig szól.

A veszélyeztetett gyermekekért
Szociális Cirkusz Képzés – így hív-

ják azt az országban egyedülálló kez-
deményezést, amelynek segítségével a 
drogfogyasztást próbálják megelőzni. 
A Tücsök úti közösségi házban szerve-
zett elméleti és gyakorlati képzésben a 
Kamasz-Tanya kilenc szakembere vett 
részt. A programhoz, amely több mint 
100 veszélyeztetett gyermeket ér el a 
következő időszakban, csatlakozott a 
„Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő 
Kulturális és Sport Egyesület is.
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Megújul a rendelő és a piros iskola, fedett lesz a piac
Rendőrlámpát kap a 
Széchenyi-városrész
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Fejlődő városrészünk ér-
dekében a márciusi közgyű-
lésen határozatot hoztunk 
arról, hogy közel 50 millió 
forint értékben felújítjuk a 
Széchenyi István Gimnázium 
sportcsarnokának padlózatát 
és egyéb hozzá tartózó kellé-
keit. A városvezetés elfogadta 
közös kérésünket, s hama-
rosan megépülnek a zebrák-
nál a várva-várt közlekedési 
lámpák a Széchenyi körúton. 
Fejér Andor alpolgármester 
tájékoztatása szerint jelen-
leg folyik a tervezés, majd az 
engedélyeztetést követően a 
kivitelezés is megkezdődhet. 
A továbbiakban is fontos-
nak tartjuk a választópolgá-
rok véleményét, ezért kérem 
Önöket, hogy jelezzék felénk, 
melyik gyalogos átkelőhelyek 
kapjanak még jelzőlámpá-
kat. Képviselőtársaim, Dr. 
Kormosné Szombati Márta 
és Tasnádi Zoltán nevében 
is szeretném megköszönni 
a hozzánk érkező kéréseket, 

információkat, melyeket to-
vábbítunk a városvezetés felé.

Nagy öröm, hogy több 
család is megengedheti, hogy 
akár két autóval is rendel-
kezzen. Nem járunk csukott 
szemmel, látjuk, hogy meny-
nyire fontos újabb parko-
lóhelyek kialakítása város-
részünkben. Egy felmérést 
végzett az elmúlt hónapok-
ban a hivatal, és közel 200 új 
parkolóhelyet tárt fel.

Elkezdődtek a tavaszi 
munkálatok a városrészben, 
már majdnem minden ját-
szótéren lecserélték a homo-
kot, az eszközök állapotfel-
mérése is folyamatban van, a 
fák metszése, a parkok rend-
betétele szintén. A Szolnok 
applikáció Városőr alkalma-
zásával a szülők azonnal je-
lezhetik az ezekkel kapcsola-
tos problémákat.

Rehó János
önkormányzati képviselő

Folytatódik a  Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal középületeinek 
energetikai fejlesztése. 2017-
ben a Széchenyi 2020 támo-
gatásával a beruházásokra 
1,2 milliárd forintot fordít a 
kormányhivatal 5 település 10 
helyszínén. A legjelentősebb 
beruházás az Ady Endre úton, 
a volt főiskola épülete, mely 
kívül belül megújul. A projekt 
nyitórendezvényén  Dr. Kállai 
Mária kormánymegbízott el-
mondta, hogy ezzel a beruhá-
zással nem csak a kormány-
hivatal gazdagodik, hanem 
az egész megye, a megyeszék-
hely. A kormánynak komoly 
célja volt a területi közigaz-
gatás átalakítása során az is, 

hogy  elősegítse és támogassa 
a kormányhivatalok takaré-
kos és energiahatékony mű-
ködését. A főiskola volt épüle-
tének fejlesztéséről elmondta, 
hogy a pályázat két részből 
áll. Egyrészt a 400 millió fo-
rintos uniós forrásból, ame-
lyet energiahatékonysági fej-
lesztésre fordítanak, másrészt 
az egymilliárd forintos hazai 
forrásból az épület átalakul, 
ahová a járási hivatal 180 
munkatársa költözhet, ahol a 
21. század elvárásainak meg-
felelő korszerű környezetben 
fogadhatják az ügyfeleket. (A 
cikk hosszabb változata olvas-
ható a www.panel-szolnok.hu 
oldalon.)

Április 1-jétől egy új, önkormányzati alapítású társaság, a 
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. látja el a megyeszékhelyen a 
többi között az útfenntartási feladatokat, a zöld területek kar-
bantartását, a fák, bokrok, cserjék metszését. Az újonnan ala-
kult cégnél egyelőre 14-en dolgoznak, a feladatok ellátására 
pedig az önkormányzat erre az évre 460 millió forintot biztosít. 

***
Új, cseh gyártmányú kiképző repülőgépeket és Közép-Eu-

rópában egyedülálló, úgynevezett előretolt repülésirányító 
szimulátort adtak át az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison 
Simicskó István honvédelmi miniszter jelenlétében. Az új ok-
tatógépekkel biztonságosabbá és modernebbé válik a Magyar-
országon hamarosan újra induló pilótaképzés, de a ZLIN-ek al-
kalmasak felderítési, futár és határőrzési feladatok ellátására is, 
a JTAC szimulátorral pedig szárazföldi és légi harci helyzeteket 
is modellezhetnek a katonák.

***
Április 1-től új igazgató vezeti a Polgármesteri Hivatal Ellátó 

Szervezetét, az eddigi megbízott igazgató, Jóvér Zoltán kapott 
végleges kinevezést a közgyűléstől. 

***
Április 7-én az évad utolsó bemutatóját is megtartották a 

Szigligeti Színházban, miközben a háttérben már javában tar-
tanak a 2017/18-as szezon előkészítő munkálatai. Mint Balázs 
Péter színidirektor elmondta, ezúttal is 6 nagyszínpadi bérletes 
darabot láthat majd a közönség, a repertoárban operett, musi-
cal, vígjáték és dráma egyaránt szerepel majd.                    (mpa)

Várják az információkat,  
a kéréseket a képviselők

Elkezdődtek a munkálatok  
a volt főiskola épületében

A por- és zajhatás miatt kérik a szolnokiak türelmét

RÖVIDEN

Rehó János, a 3. számú választókerület 
önkormányzati képviselője várja Önöket 
fogadóóráján minden hónap első hét-
fői napján 18 órától a Széchenyi István 
Gimnáziumban. Telefon: 56/513-360.  
Elérhető: facebook/rehojanoskepviselo

Dr. Kormosné Szombati Márta, a 2.  
számú választókerület önkormányzati 
képviselője minden hónap első szerdá-
ján, a Zöldházban várja az embereket.  
Időpont egyeztetés az 56/513-360-as te-
lefonszámon.

Tasnádi Zoltán, az 1. számú válasz-
tókerület önkormányzati képviselője 
minden hónap első hétfőjén a Piros is-
kolában tartja fogadóóráját 16.30-17.30 
között.
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Szemész szakorvosi vizsgálattal bővült 
a Széchenyi Optika vizsgálati palettája. 

Megújult, saját készítésű ízvilággal 
újra megnyitottuk fagyizónkat!

Soprano olasz csavart és kézműves gombócos fagyivásár 
(csoportoknak kedvezmény) a szolnoki Széchenyi-kispiac 
mögötti, belső sétálóutcán, a  Dávid Korzó fagyizóban. 

Jégkása és limonádé is kapható!
Nyitva hétfőtől szombatig 9-21 óra, 

vasárnap 10-20 óra között.
A fagyizó tetején fagyitölcsér látható!

A „Balaton part” új, sláger ízvilágával! 
Kóstolja meg Ön is!

Facebook/panel-szolnok

2017. április 27-én 16.30-18.00 óra között a Szolnoki 
Szolgáltatási Szakképzési Centrumban (Szolnok, Béla 

király u. 4.)
Iskolai pszichoterror, avagy milyen veszélyeknek van-

nak kitéve a fiatalok és mit tudnak tenni ők maguk és a 
szülők ezek ellen, egy őket ismerő bűnmegelőzési tanács-

adó tolmácsolásában.
Milyen veszélyekkel találkozhat gyermekünk az isko-

lában? Ezeknek technológiai vagy emberi okai vannak? 
Hogyan hat ez gyermekünkre? Mit tehet gyermekünk a 
veszélyek ellen és mit a szülő?

Ezeket a kérdéseket járja körbe a soron következő Ván-
dor Szülői Műhely a témában jártas rendőr-alezredes bűn-
megelőzési tanácsadóval.

Szelfizz a felmatricázott kukásautóval és nyerj parkoló bérle-
tet! Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az Ak-
tív Rádió közös játéka!

A játék célja: Játékos formában hívja fel a figyelmet a környe-
zettudatosságra és élőhelyünk tisztántartásának fontosságára.

A játék időtartama:  
2017. március 27-től 2017. április 30-ig tart. 

Nyeremény:
A három legtöbb like-ot kapó kép vagy videó feltöltője egy 

havi, kombinált, lakossági parkoló bérletet nyer Szolnok város 
területére, egy szabadon választott hónapra a 2017-es évben.

Részletes játékszabályunk megtalálható facebook 
oldalunkon vagy weboldalunkon!
@nhszszolnok, www.nhszszolnok.hu

A múlt havi rejtvény nyertese: Török Gyula (Tófenék u.) A 
Széchenyi Optika felajánlása (Széchenyi körút 127. szám alatti 
szalonukban ) egy szemvizsgálat. Gratulálunk! Várjuk levelei-
ket az info@panel-szolnok.hu címen vagy a Zöldházban lévő 
postaládánkba.

Dr. Tinka Réka szemész szakorvoshoz forduljon
~ szemészeti elváltozás gyanújával,
~ ha ismert szembetegsége van,
~ cukorbetegség szem-szövődményeinek kontrolljával,
~ ha a családban öröklődő szembetegség fordul elő,
~ ha akkor nyugodt, ha szemész szakorvos gondos és 

emberséges felügyeletére bízná szeme világát.
Rendelési ideje: szerdán délutánonként előzetes 

időpont-egyeztetés alapján a Széchenyi Optikában. 
Szolnok, Széchenyi krt. 127.

Vizsgálat díja: 5000.- Ft.
Bejelentkezhet személyesen vagy 

a Széchenyi Optika telefonszámán (56/ 402-744).

Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok

Vándor Szülő Műhely

Hild Viktor Könyvtár programajánló
A Hild Galériában május 17-én 17 órakor a Honvéd Kultu-
rális Egyesület kiállításának megnyitója, a honvédelem napja 
alkalmából.

2017. május 2-án 10 órakor: Májusfa-állítás a Széchenyi-város-
rész óvodásainak részvételével
2017. május 8-án 15-18 óra között: Fonoda - papírfonás
2017. május 11-én 15 órakor: Slam poetry klub
2017. május 13-án 14-17.30 óra között: Legóklub

A Hild Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtára minden szerdán 
9.30-tól várja a szülőket és gyermekeiket a Babázó foglalkozá-
saira. A program ingyenes!

Egyéb programok
Május 6-án 14-17 óra között: Paverpol foglalkozás 

Május 12-én 10-13 óra között: Ingyenes hallásvizsgálat
Május 13-án 14 órától: Babaruha börze 

Május 19-én: Kézműves kiállítás  és vásár 
Május 24-én: Gyermeknapi paravánkiállítás

Ha krízishelyzetben van, magányos, 
hívja mobilról is, 

a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély 
telefonszámát.
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SOROKBAN

Minden, ami hír a városrészünkben!  
Facebook/Széchenyi-lakótelepi fórum

„Szolnok és az első világháború. Hátország, hősök, emlé-
kezet.” - ezzel a címmel jelent meg a JNSZ Megyei Levéltár 
legújabb kötete, amelyet Bojtos Gábor főlevéltáros jegyez. A 
könyv alapos feltáró munka eredményeként minden eddiginél 
átfogóbb képet ad a korszakról. 

***
Magyar Örökség díjat kapott a Szolnoki Művésztelep. Az 

elismerés a hagyományok mellett a jelen eredményeinek is 
szól, amely művészkolóniát ismét a hazai képzőművészet lá-
tóterébe emelte.

***
A Szolnoki Galériában május közepéig láthatjuk Bereznai 

Péter Munkácsy-díjas festőművész és Lestyán-Goda János 
szobrászművész kiállítását.

***
A Szolnok applikáció és a Szolnok, a Tisza fővárosa című 

képes kiadvány is elismerést kapott a Turizmus Trend kom-
munikációs versenyén.

Újabb hazai tendert nyert 
meg a Szolnokon is gyárral 
rendelkező svájci Stadler, 
és április 12-én alá is írták 
az emeletes motorvonatok 
gyártásáról szóló szerződést. 
A nagy befogadóképességű, 
600 ülőhelyes, emeletes KISS 
vonat óránként 160 kilométer 
végsebességgel tud közleked-
ni, korszerű utastájékoztató 
rendszerrel, légkondicionált 
tágas utastérrel rendelkezik 
és akadálymentes. A negy-
ven jármű várhatóan 2019 
tavaszán állhat forgalomba. 
A motorvonatok gyártásá-

val megerősítik a Dunake-
szi járműjavítót és a MÁV 
szolnoki üzemét is, illetve új 
munkahelyeket hoznak lét-
re. Dunai Zoltán, a Stadler 
országigazgatója a szerződés 
aláírásakor kiemelte, hogy a 
nyertes ajánlatot a Dunake-
szi Járműjavítóval közösen 
tették, a Stadler cég szolnoki 
üzemében a kocsiszekrények 
hegesztését, a forgóvázak 
gyártását végzik, Dunakeszin 
a betétkocsikat festik, vala-
mint összeszerelik és üzembe 
helyezik  a járműveket.

A kormány idén 40,46 
milliárd forintot biztosít az 
állami tulajdonú cégeknek a 
bérek emelésére, és rendelke-
zett arról is, hogy a követke-
ző években további jelentős 
forrást kapjanak bérfejlesz-
tésre ezek a vállalatok. A kor-

mányhatározat a Magyar 
Közlönyben jelent meg. Idén 
március 31-ig, majd június 
20-ig több mint 20  milliárd 
forintot ad a kormány, jövőre 
már 86,13 milliárd, 2019-ben 
és 2020-ban 112,49 milliárd 
forint jut erre a célra.

Hosszabb lehet a várako-
zási idő a schengeni külső 
határokon, mert egy új hatá-
lyos európai uniós rendelet 
nyomán átlépéskor minden 
utazó okmányait kötelezően 
ellenőrzik. Az új eljárási rend 
az okmányok elektronikus 
ellenőrzése miatt hosszabb 

időt igényel a szabad mozgás 
uniós jogával rendelkezők át-
lépésénél. Ilyen ellenőrzésre 
kell számítani a magyar-hor-
vát, a magyar-ukrán és a ma-
gyar-szerb határátkelőhelye-
ken mind belépéskor, mind 
kilépéskor. 

Nyert a Stadler

Bérfejlesztések biztosítása

Ellenőrzés a határon

Történelem verseny a Széchenyi Pirosban

Az M8-as helyett az M4-es adja a főirányt

A szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és 
AMI 2017. március 27-én rendezte meg hagyományos törté-
nelmi vetélkedőjét „Széchenyi István élete és kora” címmel. 
Ez a verseny már több mint 20 éves hagyományokkal rendel-
kezik és ez volt a 15. olyan verseny, melyet Szabóné Rácz Erika 
tanárnő szervezett és lebonyolított le a társadalomtudományi 
munkaközösség tagjainak aktív közreműködésével. 
A versenyre Szolnok város és vonzáskörzetének 12 iskolájá-

ból 26 csapat nevezett be. Két előzetes feladat teljesítése után 
került sor a szóbeli megmérettetésre.  A szoros verseny végül 
a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. osztá-
lyos csapatának győzelmével zárult. Tagjai: Farkasinszki Le-
hel Zoltán,  Mayer Domonkos Benedek, Preller Dávid. Fel-
készítő tanáruk Magyarné Csomor Edina. A második helyen  
a Széchenyi Körúti Általános Iskola tanulói végeztek. (Fotó) 
A csapat tagjai Szalai Dorián, Csuka Marcell, Árpási Viktor 
voltak. (Felkészítő: Szabóné Rácz Erika.) A harmadik helyet 
a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola egyik csapata nyerte, melynek tagjai 
Blaskó János, Antal Keve, Kovács Levente voltak. (Felkészítő: 
Nádasné Kovács Mária.)Köszönjük valamennyi versenyző és 
felkészítő tanár lelkiismeretes munkáját!

(Széchenyi körúti Általános Iskola)

Eredményt hirdettek az M4-es és az M8-as abonyi elválási cso-
mópontjának tervezői közbeszerzésében – írta cikkében a Ma-
gyar Építők építőipari portál. A cikk szerint az „Abony-Kelet” 
csomópont terveit a Roden Mérnöki Iroda Kft. készítheti el. 
A csomóponthoz egy öt kilométeres gyorsforgalmi szakasz is 
épül, ami egyaránt része lesz az épülő M4-es Szolnok-Budapest 
szakaszának, illetve a főváros tehermentesítésére tervezett M8-
as Szolnok és Kecskemét közötti szakaszának.
A csomópont geometriai kialakítása érdekében a nyertesnek 

több változatot kell kidolgozni, illetve be kell mutatni, hogy az 
egyes megoldások milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak. 
A változatok elkészítése után tervzsűri fog dönteni a tovább 
tervezendő változatról. További fontos kikötés, hogy „a cso-
mópont korábbi szempontjaival ellentétben – ami az M8-ast 
tekintette főiránynak - az M4 gyorsforgalmi utat kell főirány-
nak tekinteni.”
Az M8-as az M4-es autópályát fogja Budapest elkerülésével 

összekötni a szintén építés alatt álló S7-es osztrák autópályával 
Szolnok és Szentgotthárd között. Az M8-as autópálya nyom-
vonala egyrészt a Szentgotthárdot és Székesfehérvárt össze-
kötő 8-as útra épülne, Székesfehérvár után pedig a fővárostól  
délre Dunaújvároson és Kecskeméten át érné el Szolnok előtt 
az M4-est.
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A húsvét külön-
leges helyet foglal el 
az egyház életében. 
Miként a márkás ter-
mékeket biztonsági 
védjegyekkel látják 
el, a húsvét ünnepe 
is, az egész Krisz-
tus-esemény, hitele-
sítő pecsétje. Ahogy 

Pál apostol fogalmaz: Ha Krisztus nem 
támadt fel, a mi hitünk nem ér semmit. 
Ezért, míg más ünnepeknek néhány napig 
vagy egy hétig tart az ünnepköre, addig 
Krisztus feltámadását 40 napon keresz-
tül ünnepeljük. Húsvét után az első hetet 
fényes hétnek mondjuk. Az elnevezés on-
nan ered, hogy a keresztelkedés igazi ideje 
a nagyszombati liturgiában van. Eredeti-
leg alámerítéssel kellene keresztelnünk, 
mert az jobban kifejezi a szentség lénye-
gét: amikor a hitjelölt belemerül a vízbe, 
meghal a bűnnek, s kiemelkedve belőle, új 
életre születik. Az újjászületés, megtisz-
tulás jeleként fehér ruhába öltöztetik. A 
keresztelési ruhát egész héten magára ölti, 
s így nem csoda, ha a megkereszteltek so-
kaságától fénylett a húsvét hete. 

Krisztus feltámadásával egy új idő-
szak veszi kezdetét, az úgynevezett 
Pentakosztárion, azaz ötvened időszaka, 
mely egészen pünkösd ünnepéig terjed. 
A vasárnapokat így számoljuk: húsvét 
az ötvened első vasárnapja, az ötvened 
második vasárnapja, melyet az elhangzó 

evangélium alapján Tamás vasárnapnak is 
nevezünk.

A jeruzsálemi események után a 70 
tanítvány közül kettő, Kleofás és talán 
Lukács Emmauszba tartottak és csaló-
dottan beszélgettek arról, ami Jézussal 
történt. Jézus csatlakozott hozzájuk, de 
ekkor még nem ismerték: „Ó ti balgák, 
milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a 
próféták jövendöltek!” Napjainkban is a 
legtöbb ember valamilyen csodás jelre, 
megnyilatkozásra vár Isten létét illetően. 
Lourdesben, Fatimában, Csíksomlyón, 
vagy éppen Máriapócson tetten akarják 
érni a csodát. 

Alsós gyerekekkel hittanórán mindig 
eljátszom azt, hogy én egy hitetlen ember 
vagyok, és azt mondom: nincs Isten. Rög-
tön kiabálják: de van! Bizonyítsátok be! A 
tanpéldáink ilyenek: itt van ez az asztal, 
magától termett ide? Valaki megalkotta: 
az asztalos.  Látjuk az asztalban az alko-
tót? Nem. Ha a tükörbe nézünk, látunk 
egy alkotást, mely Isten keze nyomát örö-
kíti meg. A Biblia azt írja: Isten teremtése 
vagyunk. Szükségünk van csodákra, túl-
világi jelekre? Nyissuk ki a szemünket és 
vegyük észre a sokszínűségben, a harmó-
niában, a rendezettségben, a célirányos-
ságban, hogy ez mind Isten ujjlenyomata, 
s akkor majd megértjük az örömhírt: Bol-
dogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.

Szkiba Tibor
 görög katolikus parókus

Áprilisban megkezdődik az erkélyek 
beültetése a virágokkal. Az ősszel ülte-
tett árvácskák és más téli díszítők helyére 
számtalan növényt ültethetünk, ami egész 
késő őszig szép üde foltot biztosít a lakás-
ból kitekintve, vagy az erkélyre felpillantó 
járókelőknek. A ládát érdemes kilyukasz-
tani, így a túlöntözés lehetősége csökken. 
Virágföldek közül balkonnövényekhez 
valót válasszunk, ennek kicsit magasabb a 
tápértéke, de fontos, hogy megbízható mi-
nőség legyen. Későbbiekben sem feledkez-
zünk meg a rendszeres tápanyagpótlásról. 
Leggyakrabban választott növények egyi-

ke a muskátli, nem véletlenül, ugyanis  a 
legkönnyebben kezelhető balkonnövény. 
Jól tűri a meleget, a napot. Az álló válto-
zathoz ültethetünk szúnyogűző illatos ka-
kassarkantyút, ez szépen lefut, gyors nö-
vekedésű. Jól tűri a lakótelep adottságait a 
büdöske, pistike (fuxiaféle), a  bohócvirág, 
a verbéna, a porcsin, a dália, a mézvirág, 
osteospermum (cseppecske), begóniafé-
lék, bacopa. Aki több időt tud áldozni a vi-
rágápolásra választhat a kissé érzékenyebb 
növények közül, mint például a petúniák 
futó vagy bokrosodó változatai, lobélia, 
celosiák, coleusok. 

A virágok vegyes ültetésével izgalmas, 
mezei hangulatot teremtünk.

A ládákba ültethetünk akár fűszer-
növényeket is. Emellett megemlíteném a 
mediterrán évelő növényeket, cserépbe, 
dézsába ültetett különböző levendulák, 
leanderek, tölcsérjázmin, üvegmosó, az 
erkélyen és a teraszon is üde színfoltot ad.

 Éva virág  
Nagyné Németh Éva 
Széchenyi körút 12.

Tamás, aki bizonyosságot keres

Teremtsünk mezei hangulatot az erkélyünkre

„Amadeus Rádió - A 80-as 90-es évek 
legnagyobb slágerei változatosan!”

Az Amadeus Rádió műsora 
2017. március 6-tól: 

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő:
04:00 – 06:00 Luxfunk Retro Show ism.
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” 

Németh Ádámmal
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora, 

kívánságműsorral
20:00 – 22:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
22:00 – 23:00  Könyv és utazás  - Oláh Andrea 

beszélgetős műsora (premier) 
Kedd:
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora 

kívánságműsorral
20:00 – 22:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
22:00 – 23:00  Időkerék - zenés időutazás 

Németh Ádámmal (ism.)
Szerda:
05:00 – 06:00 Jövőkép (ism.)
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” 

Németh Ádámmal
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora 

kívánságműsorral
20:00 – 21:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
21:00 – 23:00 „Kapcsolódjunk”  Péter Petra kultu-

rális magazinja a fővárosból
Csütörtök:
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk – Péter Petrával 

(ism.)
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora 

kívánságműsorral
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és 

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

Kata műsora
Péntek:
04:00 – 06:00  Kultusz (ism.)
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora 

kívánságműsorral
20:00 – 22:00 „Luxfunk – Retro Show” 

Klamancsek Krisztiánnal (ism.) 
Szombat:  
05:00 – 07:00 Romantikus Party Balázs Palival 

premier
07:00 – 08:00  Zenei válogatás a 80-as 90-es évek 

zenéiből
08:00 – 14:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor 
14.00-18.00: Zenei egyveleg a 80-as 90-es évek 

zenéiből, Márton Boglárka műsora.
18:00 – 19:00 „Időkerék - zenés időutazás 

Németh Ádámmal (premier)
19:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
06:00 – 07:00 „Könyv és utazás” – beszélgetős 

műsor Oláh Andreával (ism.)
07:00 – 08:00 „Időkerék - zenés időutazás (ism.)
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 – 18:00 „Jövőkép” – Futurisztikus 

magazin Érczfalvi Andrással (premier)



Szolnok-Panel                    2017. április                                    7. oldal 

Április 11. -  Magyar költészet napja

A XX. századi magyar irodalom két kiemelkedő alkotójának 
együttes születésnapja. Márai Sándor 1900. április 11-én, 
Kassán, József Attila 1905. április 11-én Budapesten szüle-
tett. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta 
József Attila születésnapján ünnepeljük.

“Mert kétféle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert 
büntetés jár érte az uralkodó földi hatalmak különös gondos-
kodása folytán. A másik fajta az a bűn, melyet akaratlanul 
elkövet az ember, és akkor is megbán elkövetője, ha nem bün-
tetik érte. Ez az eredendő bűn. Bűn az ellen, akit szeretünk.” 

(József Attila)

Író-olvasó találkozóra szívesen jön Szolnokra

- Szolnokon éltél, itt végez-
ted a gimnáziumot, majd Bu-
dapestre költöztél. Mit kaptál, 
mit vittél magaddal? Vissza-
köszönnek az írásaidban az itt 
eltöltött évek, emlékek, ízek, 
illatok?

- Természetesen vissza-
köszönnek, nem is egy regé-
nyemben és novellámban. 
Mert hát van ugyebár egy-
részt a felhőtlen gyerekkor, az 
az időszak, amikor az ember 
egyes-egyedül saját magának 
tartozik felelősséggel, és nem 
kell még szorongania a jelen 
keservei meg a beláthatatlan és 
tervezhetetlen jövő miatt. Az-
tán jönnek a világra eszmélés 
és a világra csodálkozás évei. 
És hát én eme mindkét,  meg-
határozó időszakot Szolnokon 
töltöttem, máig ható emlékek 
és benyomások rögzültek ek-
kor bennem.

- Egyáltalán, ha azt hallod, 
hogy Szolnok, mi az első dolog, 
ami beugrik, amit érzel?

- Örömet. Sőt boldogságot. 
Amit részben talán a nosztal-
gia okoz, ami persze hajlamos 
mindent utólag megszépíteni, 
mindenesetre amikor érkezem 
az autóval Abony felől, és meg-
látom a távolból a huszonnégy 
emeletes toronyházat, bizony 
megesik, hogy könnybe lábad 
a szemem. És nyilván nem 
csak az idő szépít, hanem a tá-
volság is. 

- Aki követi a munkádat, 
látja, hogy fiatalon mennyi 
könyv van mögötted. Hosszú 
az út a nyomdáig vagy inkább 
az olvasóig? 

- Mikor hogy. A legutóbbi 
regényemet (A kvarcóra hét 
dallama, Libri, 2015) például 
hat éven át írtam, miután el-
készült az első változata, nem 
voltam elégedett vele, félretet-
tem, írtam más könyveket, de 
közben folyamatosan foglal-
koztatott a fiókban heverő kéz-
irat, ezért újra meg újra elővet-
tem, míg végül megszületett 
maga a kézbe vehető könyv. A 
következő regényem könyv-
hétre várományos, a száz évvel 
ezelőtti Fiumében játszódik, és 

egy hirtelen támadt rajongás, 
konkrétan a Rijeka, azaz Fi-
ume iránti szerelem nyomán 
keletkezett, ami úgy indult, 
hogy 2015 végén kaptam oda 
egy irodalmi ösztöndíjat, és 
hihetetlenül megfogott a hely. 
Szóval ez esetben az ötlet és 
a könyv megszületése között 
másfél év fog eltelni. 

- Azt tudjuk hogyan lesz va-
laki mérnök, könyvelő, fodrász. 
De hogyan lesz valaki író? 

- Ha tudnám... Szerintem 
általános recept nincs. Mon-
danám a sablonokat, miszerint 
sokat kell olvasni például, de 
ismerek olyan kollégát, akiről 
konkrétan tudom, hogy leg-
inkább szakkönyveket olvas, 
szépirodalom alig... Az jutott 
eszembe, amikor a Beatles 
első amerikai útján megérke-
zett New Yorkba, és a repté-
ren nekik szegezték a kérdést, 
hogy miként lehet eljutni oda, 
ahol ők most tartanak. Ami-
re Lennon azt felelte, hogy ha 
tudnák, akkor fognának egy 
együttest és elkezdenék mene-
dzselni.

- Bevallom, ha nem Bene-
dek Szabolcs írja A vérgrófot, 
nem veszem meg. Vámpír, vér, 
borzongás...  Az is igaz, hogy a 
Vérgróf-trilógiának az első ré-
szét olvastam eddig, de azt nem 
tudtam letenni. Hogyan lett eb-
ből három könyv?

- Eredetileg egy könyvnek 
készült, ez talán érződik is a 
sorozat első kötetén, noha azt 

is már úgy fejeztem be, hogy 
nyitva hagytam bizonyos szá-
lakat, nem azért, mert folyta-
tásban gondolkodtam, hanem 
mert így éreztem a drama-
turgia alapján megfelelőnek. 
Aztán amikor a kiadóval és a 
szerkesztővel elkezdtünk dol-
gozni a szövegen, derült ki, 
hogy tényleg lehetne folytatá-
sokat írni hozzá. Ezeket igye-
keztem úgy megcsinálni, hogy 
ne egy kaptafára menjenek 
és ne úgy nézzen ki, mintha 
újabb bőrt akarnánk lehúzni 
róla.

- A történelem mellett nagy 
kedvenced a Beatles. Nemrég 
jelent meg a legújabb műved, 
a Beatles vágatlanul. Izgalmas 
és érdekes történetek. Sztárok, 
akik emberek. Mi pedig kíván-
csiak vagyunk arra, mi törté-
nik a színpad mögött.  Miért 
megint a Beatles?

- A Facebookról indult. Pár 
éve elkezdtem posztolgatni 
 

általam érdekesnek tartott 
dolgokat a Beatlesről, amelye-
ket talán nem annyira közis-
mertek, sőt egyesek számára 
akár meghökkentőek is lehet-
nek. Aztán ezek a Facebook-
posztok továbbmozdultak az 
egyik internetes kulturális ol-
dal, a Gittegylet felé, és utána 
jött az ötlet, hogy formáljam 
egésszé és legyen belőle könyv.

- Szolnok sokat változott. 
Milyennek látod mostanság? 
Ha látod.

- Azt követően, hogy el-
kezdtem Budapestre egyetem-
re járni, még tizenöt éven át 
rendszeresen vissza-,  azaz ha-
zatértem. Onnantól fogva rit-
kásodtak meg a szálak, hogy a 
szüleim elköltöztek a városból. 
De mindmáig igyekszem úgy 
alakítani, hogy évente egyszer 
vagy kétszer eljussak Szolnok-
ra. Olyankor korán reggel ér-
kezem és azzal töltöm a napot, 
hogy lófrálok, nézem a régi 
helyszíneket, meg azt, hogy 
miként festenek most. Szolnok 
nagyon sokat szépült, a belvá-
ros főleg, gyakorló kerékpá-
ros lévén pedig a sok bicikliút 
különösen tetszik. A bezárt, 
bedeszkázott, kiadó vagy el-
adó üzletek kicsit riasztóak 
persze. Ám igyekszem minden 
lehetőséget megragadni arra, 
hogy újra meg újra menjek, az 
pedig külön öröm, amikor író-
olvasó találkozókra és effélék-
re hívnak Szolnokra. Ezekre 
mindig habozás nélkül igent 
mondok.

„Ha itt vagyok, lófrálok, nézem a régi helyszíneket...”

Benedek Szabolcs, József Attila-díjas író Szolnokon végezte iskoláit, majd érettségi után Budapesten szerzett diplomát az 
akkor Közgazdaság-tudományi Egyetemen 1996-ban. A fővárosban él, könyvbemutatóival járja az országot, és aki követi 
munkáit, látja, hogy abból van bőven. Fiatalon húsz könyvet tudhat magáénak, de mire az interjú megjelenik, talán a huszon-
egyedik könyvet is a könyvesboltok polcain láthatjuk....  Szolnokra szívesen jön, ami az interjúból is kiderül.



Egyetemi sportdíj
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a szervezet fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte. Az esemény 

tiszteletére rangos díjakat is átadtak, így többek között a szervezet Hajós Alfréd Aranyplakettjét. Ebben az évben ezt az elis-
merést a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöki tisztét betöltő szolnoki polgármester, Szalay Ferenc kapta, 
aki az elismerést Szabó Tündétől, a sportért felelős államtitkártól vehette át. Szalay Ferenc 2010-ben lett a szövetség elnöke.

Egyházi és családi ünnepünk
A húsvét a keresztény egyház egyik 
legfontosabb és legnagyobb ünnepe, 
ugyanakkor a tavasz eljövetelének 
köszöntése is. Jézus pénteki kereszt-
re feszítése után, a harmadik napon, 
vasárnap feltámad. Kereszthalálával 
megváltotta minden ember bűnét. A 
húsvét egyházi és családi ünnep egy-
aránt, amelyhez világszerte számos 
népszokás és hagyomány kötődik. A 
falusi közösségekben több, ma is él. 
Sok helyen elégetik a telet jelképező 
szalmabábut, húsvéthétfőn vízzel, köl-
nivel locsolkodnak a fiúk. A tojás, a 
hímes tojás az ősi termékenység szim-
bóluma, amely a világ szinte összes 
népénél fellelhető, a kereszténységben 
pedig a feltámadás jelképévé vált. A 
barkát virágvasárnap a templomban 
megszentelik, a szentelt barkának baj-
elhárító szerepe van.
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Ecseki-Kolonics Eufrozina r. szá-
zados, a bizottság titkára elmondta, 
nagyon fontosnak tartják a megelőző 
kampányt, amelyben részt vettek a Szé-
chenyi körúti Általános Iskola sportta-
gozatos tanulói és a Szolnoki Olaj KK 
két játékosa, Eilingsfeld János és Hajdú 
Márton. A bemutatón ott volt Rezák 
László a csapat volt edzője, és dr. Pataki 
Mihály, a Tiszaparti Gimnáziumi volt 
igazgatója, aki maga is kosárlabdázott. 

A programról Ecseki-Kolonics Euf-
rozina a következőket mondta:

- A Széchenyi-városrészben több 
iskola is van, a gyalogátkelőhelyeket a 
gyerekek naponta használják, fontos 
tudniuk a szabályokat. Itt, a Széchenyi 
körúton több baleset is történt, a zebrán 
gyalogost, kerékpárost ütöttek el. Egy-
re többen veszik elő a kerékpárjukat és 
azt gondoltuk, hogy a sportolókon és 
a gyerekeken keresztül juttatjuk el a 
„3 pontos” szabály fontosságát. Sajnos 
az a tapasztalat, amely az egész városi 
közlekedésre jellemző, hogy a gyalogos 
átkelőhelyen a kerékpárosok nem száll-

nak le, sőt, sok esetben le sem lassíta-
nak. Célunk az, hogy a gyermekek és a 
felnőttek figyelmét felhívjuk a gyalogos 
átkelőhelyeken a biciklivel történő sza-
bályos átkelésre, melyet itt be is mutat-
tak a résztvevők.

A bemutatóban részt vett az egy 
éve Paksról érkezett Eilingsfeld János, 
aki elmondta, szívesen jött a gyerekek 
közé, hiszen nagyon fontos betartani 
a közlekedési szabályokat. Harmadik 
helyen zárta az alapszakaszt az Olaj, az 
Alba Fehérvár és a Körmend mögött. 
Az erőcsatárt csapatról és magáról kér-
deztük:

- Nagyon jól érzem magam Szolno-
kon. Az a cél, hogy a csapattal meg-
nyerjük a bajnokságot és bízunk ben-
ne, hogy sikerülni fog. Elsődleges az, 
hogy a középszakaszban minél jobban 
szerepeljünk. Sajnos a sok utazás és 
edzés mellett a várost még nem nagyon 
sikerült megismernem. A beilleszke-
dés könnyen ment, hiszen sok játékost 
ismerek a válogatottból. Nyáron egy 
hosszabb felkészülés lesz a magyar vá-
logatottal,  szeretnénk tisztességesen 
helyt állni és minél jobban szerepelni 
az Európa-bajnokságon.

Május első vasárnapján
...az anyákban van valami, ami alat-

ta marad és ami fölébe is emelkedik a 
józan észnek. Az anyának ösztöne van. 
A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan 
akarata él benne, az vezérli tetteit. 

(Victor Hugo)

Az anyák napja világszerte meg-
ünnepelt nap, melyet különböző or-
szágokban más és más időpontokon 
ünnepelnek. Írásos feljegyzések alap-
ján az ókori Görögországban már 
ünnepséget rendeztek. Az istenek 
anyja, Rhea tiszteletére gyűltek össze 
az emberek, de az édesanyákat is kö-
szöntötték. Magyarországon először 
1925. március 8-án köszöntötték az 
anyákat, majd 1928-ban hivatalosan 
is iskolai ünnep lett.

Hárompontos a kosárpályán, „3 pont” a zebrán
„3 pontos” bringás szabályra hívta fel a figyelmet a Szolnoki Városi Baleset-

megelőzési Bizottság közösen a diákokkal és a szolnoki Olaj két kosarasának 
segítségével. Kosárlabdában a hárompontos dobáshoz sok-sok gyakorlás szük-
séges, míg a közlekedésben a „3 pontos” szabály a következő: megállsz - szétné-
zel, és ha semmi nem jön, áttolod a kerékpárt a zebrán!
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