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Figyeljünk egymásra a krízishelyzetben!

Változások a kosarasoknál

Csak biztonságos jégen korcsolyázzunk, a szabályokat tartsuk be. 
Az élő folyóvizek befagyott jegére tilos rámenni. Legalább 12 cm-es 
jégvastagság esetén érezhetjük magunkat biztonságban. Soha ne le-
gyünk egyedül! Tilos éjszaka és rossz látási viszonyok között jégen 
lenni. A Tisza magyarországi szakaszát jég borítja, rámenni tilos.

Az Országos Epidemiológiai Központ  január 11-i tájékoztatója 
alapján hazánkban influenzajárvány van. A laboratóriumi vizsgálat 29 
influenza A vírust és egy B vírust azonosított. Megyénkben is átlépte a 
megbetegedések száma a járványos szintet, 16 minta közül 6 esetben 
mutattak ki A vírust. Az ország több kórházában látogatási tilalom van.

A téli időszakban a hajléktalanok, idősek és egyedül élő emberek a legveszé-
lyeztetettebbek. Intézmények és magánszemélyek összefogására van szükség ah-
hoz, hogy közülük minél kevesebben kerüljenek krízishelyzetbe. Szükség esetén 
az alábbi telefonszámokon kérhetnek segítséget:
Önkormányzati kapcsolattartó: 56/503-503, 20/442-1772, 20/442-2024
Nappali melegedő Szolnok, Prizma út 13. Telefonszám: 56/210-343
Hajléktalanszálló Szolnok, Tószegi út 32-34. Telefonszám: 56/421-988; 20/440-55-59
Központi segélyhívószám 112 vagy a 104 (mentők), 105 (tűzoltók), 107 (rendőrség). 

A január 7-ét követő szegedi vereség 
után Sztojan Ivkovics lemondott edzői 
posztjáról és a Szolnoki Olaj KK kispad-
jára Zorán Kmézics került. Távozott a 
féri kosárlabdacsapattól James Kinney, 
Ryan Wright, Aleksza Popovics. Érkezett 
a horvát center Luksa Andric és leiga-
zolták a 26 éves Darryl Bryan amerikai 
irányítót. A szolnoki Olaj hazai pályán 
már Zorán Kmézics vezetésével a Bajno-

kok Ligája 12. fordulójában győzelemmel 
jött le a pályáról, 86:75-re verte a lengyel 
Zielona Gora csapatát. A BL tabellán 
az utolsó, nyolcadik helyen áll a csapat. 
Zorán Kmézicssel az első hazai bajnoki 
meccsét is nyerte a csapat: Szolnoki Olaj 
KK - Egis Körmend 72:60. Ez a győzelem 
a Magyar-kupa nyolcas döntőbe jutását is 
jelentette a bajnoki címvédő Szolnoknak.

Igazán emlékezetes esztendőt tudha-
tunk magunk mögött. Városunk tovább 
gyarapodott, új repülőmúzeumunk Szol-
nok ékességeként máris soha nem látott 
népszerűségre tett szert, de joggal lehe-
tünk büszkék gazdasági eredményeink-
re, melynek köszönhetően egyre több az 
új munkahely, egyre erősebbek meglévő 
cégeink és megteremthetjük ismét a for-
rásokat az újabb fejlesztésekhez.

Szolnokon jó élni. Rendezvényeink, 
kulturális eseményeink, sportsikereink 
egy lokálpatrióta közösség alapjait erősí-
tik évről évre. Ettől válik városunk egye-
divé, szerethetővé, amiért visszatérhet-
nek gyermekeink, hogy itt alapítsanak 
családot, itt éljék le életüket.

Ezúton kívánok Önöknek egészség-
ben, sikerekben, szeretetben és békesség-
ben gazdag, boldog új esztendőt!

Vigyázzanak egymásra és soha ne fe-
ledjék, mi  mindannyian egy közösség 
tagjai vagyunk, csak együtt tehetjük job-
bá, szebbé és még élhetőbbé közös ottho-
nunkat, Szolnokot.

Boldog új évet kívánok mindenkinek!
(Szalay Ferenc polgármester köszön-

tője elhangzott 2016. december 30-án a 
Szolnok Televízióban.)

(Fotó: Olaj KK)



180 munkavállalót érintett 
az, hogy 2017. január 1-jével 
az alsó- és középfokú oktatási 
intézmények eddigi önkor-
mányzati működtetését az 
állam vette át. A decemberi 
közgyűlésen Szutorisz-Szügyi 
Csongor tankerületi igazgató 
hangsúlyozta, hogy sem a szü-
lőket, sem a gyermekeket nem 
érinti az átadás-átvétel. Ben-
csik Zsolt, az intézményszolgá-
lat igazgatója kiemelte, hogy az 
érintett dolgozók közül senkit 
sem kellett elbocsátani. Miu-
tán a szolnoki rendszer jól mű-
ködött a baloldali frakció nem 
értett egyet a döntéssel. Szalay 
Ferenc polgármester szerint 
érdemes megvárni a tapaszta-
latokat, egyúttal hangsúlyozta, 
hogy a köznevelési intézményi 
vagyon továbbra is önkor-
mányzati tulajdonban marad, 
azt a tankerület ingyenes keze-
lésbe kapja.

A képviselők megtárgyal-
ták a 2017-es költségvetés ter-
vezéséről szóló előterjesztést. 

Az alapelvek változatlanok, 
a bevételekre, a helyi adók-
ra szükség lesz, ha sikeresen 
akarjuk a 2017-es gazdál-
kodást biztosítani - mondta 
Szabó István alpolgármester. 
Mindezzel egyetértett a balol-
dali frakció vezetője, a Jobbik 
képviselőcsoportja azt szorgal-
mazta, hogy rendezzék a hiva-
tal dolgozóinak bérét.

A jó gazda szemléletével 
kiegyensúlyozott gazdálko-
dásra készül jövőre is a város 
– összegzett a Fidesz-KDNP-
frakció nevében a pénzügyi 
bizottság elnöke. Bagdi Sán-
dorné hangsúlyozta, hogy 
folytatják az évekkel ezelőtt 
megkezdett munkát. Cél 
,Szolnok város fejlődése, za-
vartalan működtetése, az itt 
élő emberek városszereteté-
nek növelése.

Kérdésre válaszolva Szabó 
István elmondta, hogy a hitel-
tárgyalások jelen állása szerint 
a citromsavgyár beruházása 
2017-ben elindulhat. 

A koncepciót végül 12 igen 
és 4 tartózkodó szavazattal fo-
gadta el a testület, a végleges 
költségvetés 2017 februárjára 
készül el. A közgyűlés egy-
hangúan döntött arról, hogy 
a Damjanich János Múzeum 
vezetésével további 5 évre Dr. 
Horváth László jelenlegi igaz-
gatót bízza meg. (MPA)

- Bevált a kormányhivatali 
rendszer, amely hatékony és 
gyors ügyintézést eredmé-
nyezett. Komoly erőforráso-
kat takarítunk meg, költség-
hatékonyan és eredményesen 
dolgozunk - kezdte tájékozta-
tóját a megyei kormánymeg-
bízott.

Nőtt a létszám, mivel 2017. 
január 1-jével csatlakozott 
a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal megyei 
Kirendeltsége 41 fővel, akik 
eddig Hajdú-Bihar megyé-
hez tartoztak. A megyei kor-
mányhivatal létszáma 1507 
főre nőtt és létrejött  az Agrár 
és vidékfejlesztést támogató 
főosztály. Több osztály ösz-

szevonásával új osztályok, 
főosztályok alakultak, de a 
szervezeti változás nem érinti 
az eddig megszokott ügyinté-
zést, az ügyfélfogadás hely-
színei változatlanok.

Kállai Mária hangsúlyoz-
ta, hogy a költségtakarékos és 
hatékony közigazgatás meg-
valósításának egyik eszköze a 
járási hivatalok megerősítése, 
feladatkörük bővítése. A köz-
ponti hivatalok megszűné-
sével, illetve beolvadásával a 
hatósági első fokú döntések 
jelentős része a járási hivata-
lokba került, a másodfokúak 
pedig a megyei szintre. Több 
főosztály a megyeszékhely 
járási hivatalának szerveze-

tébe integrálódott.  A felada-
tokkal együtt a kollégák is 
átkerültek a járásokhoz, így a 
létszám a Szolnoki Járási Hi-
vatalban 213-ról 539-ra nőtt.

A kormányhivatalok me-
gyei szintjén a legnagyobb 
arányú illetményemelkedés 
a középfokú végzettségű ál-
talános ügyintézők és az 
ügykezelők körében történik,  
átlagosan 40, illetve 50 szá-
zalék.  A felsőfokú végzett-
ségű ügyintézők, mintegy 15 
százalékos illetményemelke-
déssel, a vezető beosztásúak 
10 százalékos átlagos bérnö-
vekedéssel számolhatnak - 
mondta tájékoztatójában dr. 
Kállai Mária. (ka)

Szolnokon is fejleszt a Le Bélier
Csaknem 10 milliárd forintos fejlesztésre készül a Le Bélier cégcsoport, melynek a szolnoki 

ipari parkban is van üzemcsarnoka. A beruházás 3 nagyvárosban, a megyeszékhely mellett 
Ajkán és Mohácson, összesen 350 új munkahelyet teremt. A szolnoki fejlesztés a tervek szerint 
már az idén elkezdődik és a létszám 50-100 fővel bővülhet.

Újabb elismerés
A Virágos Magyarországért Mozgalom bizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

az „Év települése” régiós fődíját 2016-ban Szolnoknak ítélte. A 2006-ban alapított Rozmaring-
díjat az Észak-alföldi régióban a Galéria Étterem kapta A címet olyan vendéglátó egységek 
kaphatják, amelyeknél a gasztronómia mellett a környezete is egyedülálló. 

Új informatikai eszközök a kapitányságon
Informatikai szempontból a szolnoki lett a megye legfejlettebb kapitánysága. Ez annak a 

csaknem 5 millió forint értékű informatikai és irodai eszközadománynak köszönhető, amelyet 
a városi önkormányzat biztosított a Szolnoki Rendőrkapitányságnak. A nagy értékű ajándéko-
kat Szalay Ferenc polgármester adta át Egedi István kapitányságvezetőnek. (MPA)
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A szerkezeti átalakulás mellett nőttek a bérekIndulhat a kínai  
beruházás 2017-ben

Rövid hírek

Minden évben megköszöni a megyei sajtó egész éves munkáját a megyeházán dr. Kállai 
Mária kormánymegbízott, Kovács Sándor elnök és Szalay Ferenc polgármester. A köszöntés 
mellett a kormánymegbízott tájékoztatást adott a kormányhivatalokat érintő változásokról, 
ahol elhangzott:  a szerkezeti átalakulás mellett nőttek a dolgozói bérek.
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Szociális cirkusz - új drogprevenciós program 

Eszközfejlesztésre 
pályázott a kórház

- Tizennyolc éve fut a fesz-
tivál. Mondhatjuk, hogy fut, 
hiszen tízezrek látogatják. Mi-
lyen ötletből született? 

- Mindig bosszantott, ha a 
turizmusról volt szó a vidék 
mindig másodlagos szerepet 
töltött be. Egy nem túl sikeres 
vállalkozás után kidolgoztam 
egy fesztiválötletet, amit a 
gulyáshoz kötöttem és öt évre 
terveztem. Úgy gondolom ma 
már turisztikai értéke Szol-
noknak a gulyásfesztivál.

- Minden év új ötleteket kí-
ván vagy később maga a han-
gulat, a programok, a baráti 
főzőcske is elég volt a szerve-
zéshez?

- A mai világban ez nem 
elég. A turizmus komoly gaz-
dasági ágazattá vált, így hihe-

tetlen konkurenciaharc van 
a városok között. Ma már ott 
vagyunk az elsők között, de 
nem volt egyszerű ide eljutni.

- Kik a legnagyobbak?
- Baja volt a legelső, ők ta-

lálták ki a szabadtéri főzőver-
senyt, de említhetem a békés-
csabai kolbászfesztivált. Mára 
átalakultak a fesztiválok, a 
legtöbb nem a versenyről szól, 
de nagyon fontos hogy adóz-
zunk a magyar ételeknek. 

- Ki lehet emelni egy sikeres 
évet?

- Mindegyik más, de a leg-
érdekesebb az az év volt, ami-
kor a honvédség 2003-ban a 
Duna után, kérésünkre Szol-
noknál a Tiszán is megépítet-
te az „Európai-hidat” azaz egy 
pontonhidat. 120 ezerig szá-
moltuk az embereket a hídon. 
De az utóbbi években is az 50-
60 ezres létszám megvan.

- Szolnok fejlődik, szépül, 
de a turizmus területén még 
van tennivaló. Ön is így látja?

- Nehéz ma turistát idecsá-
bítani. Szolnok valóban szép, 
egyre több a program és jó 
lenne, ha sokan itt költenék el 
a pénzüket. Hozzánk tizenöt 
országból jönnek vendégek, 
de nem igazán van olyan ese-
mény, hogy a harmadik na-

pot is itt töltsék. Egy biztos, 
hogy minden vendégemnek 
nagyon tetszik a város. Ma 
már van repülőmúzeumunk 
és úgy tudom, több fejlesztés 
előtt áll a megyeszékhely.

- A Szolnoki Gulyásfeszti-
válok Egyesületének elnöke, 
zsűrizni jár, szakmai tanácsot 
kérnek Öntől itthon és külföl-
dön, tévéfellépésekre hívják.

- Igen, nem gondoltam az 
elején, hogy majd így befo-
lyásolja az életem a fesztivál.  
Megmondom őszintén a po-
zitív gondolkodás a lényeg. 
Mindig azt néztem, hogyan 
lehet kilábalni a bajból. Min-
dig van kiút. Sokat kell dol-
gozni a háttérben, sokat kell 
tanulni, tapasztalni. Ki kell 
emelnem, hogy a város támo-
gatását mindig élveztük, ami 
nagy segítség. 

Végezetül Csányi Sándor 
elmondta, hogy a cél az, hogy 
az alföldi gulyásfőzés hagyo-
mánya hungarikum legyen. 
És mi kell a jó gulyáshoz? 
Nem a fűszereken van a lé-
nyeg, hanem a legfontosabb a 
jó alapanyag, a jó birkahús.

Kővári Anna

Nagykorú lett a szolnoki gulyásfesztivál. A sok elismerés és díj mellett 2016 decembe-
rében a Földművelésügyi Minisztériumban megkapták a HÍR védjegyet (Hagyományok-
Ízek-Régiók), ami a helyi termékek elismerését jelenti. A Magyar Gulyás Gasztro-
Turisztikai Egyesület az „alföldi marhagulyás csipetkével” recepttel pályázott. A díjat 
Csányi Sándor vette át, akivel a beszélgetést a múlt felidézésével kezdtük.

Három civilszervezet összefogásával spe-
ciális kábítószer-prevenciós program indul 
Szolnokon. Erről tartott sajtótájékoztatót a 
Kamasz-Tanya, a „Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület, illetve a Tücsök úti közösségi ház 
vezetője. Az összefogásuk lényege, hogy a hát-
rányos helyzetű, de függőnek nem minősülő 
6-18 éves fiataloknak tartsanak különböző 
foglalkozásokat.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a szoci-
ális cirkusz módszerével készítik fel a fiata-
lokat egy kiszámíthatóbb, tervezhetőbb jövő 
kialakítására. Maga az elnevezés olyan mód-
szer, amely a cirkuszi művészetek különböző 
technikáit használja, zsonglőrködnek, együtt 
tanulnak, különböző mozgásformákat sajátí-
tanak el, közben a kommunikációs készségük 

fejlődik, önértékelésük javul. Ezek a fiatalok 
gyakran küzdenek a türelem hiányával, kon-
centrációs nehézségekkel, indulat- és érzelem-
szabályozási problémákkal. A foglalkozások 
alkalmával saját határaikat feszegethetik egy 
biztonságos környezetben úgy, hogy közben 
játszva fejlődhetnek.

A program neve: PorEND, mely a kábító-
szerrel való „leszámolást és a megelőzést jelké-
pezi. A fiatalokkal foglalkozó szakembereket a 
Magyar Zsonglőr Egyesület készíti fel a foglal-
kozások vezetésére.

Európában a sikeres módszerrel pozitív, fej-
lesztő hatásokat értek el a hátrányos helyzetű, 
kirekesztett, diszkriminációnak kitett és ez-
által a drogfogyasztás veszélyzónájába került 
gyerekekkel.

Szakmai és működési kon-
centrációt szolgáló fejlesztések 
megvalósításához nyert pályá-
zatot a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet. A projekt tel-
jes költségvetése 30.966.744 Ft, 
melynek támogatási intenzitá-
sa 100 százalék. A 408 ágyas 
épületben lévő régi hagyomá-
nyos fénycsöves armatúrákat 
korszerű LED paneles fény-
forrásokra cserélik. A világító 
berendezések megújulnak az 
ideggyógyászati, pszichiátri-
ai, krónikus belgyógyászati, 
ápolási osztályon, a gyermek-
ideggondozóban és a laborató-
riumban. A meglévő fényfor-
rások több mint 30 évesek, a 
fejlesztéssel a villamos energia 
felhasználás csökken.
Az intézmény 3 db gépkocsi 

cseréjét valósítja meg a pályá-
zaton belül. A szállítási tevé-
kenységhez tartozik a minták 
és vizsgálati anyagok kórházak 
közötti szállítása, helyi telep-
helyek közötti betegszállítás, 
anyagbeszerzés, személyszál-
lítás. Az intézmény jelenleg 9 
gépkocsival rendelkezik, mely-
ből 6 darab életkora meghalad-
ja a 10 éves életkort is. 
A fejlesztés részeként 

cytoscopok és kiegészítő esz-
közöket szereznek be, hogy 
az évi 17 ezres betegforgalmat 
lebonyolító urológiai járóbe-
teg-szakrendelő eszközparkját 
bővítsék. A központi labora-
tórium új hűthető, álló centri-
fugát kap, ahol naponta közel 
ezer vérmintát centrifugálnak. 
Jelenleg 4 ilyen eszköz áll ren-
delkezésre, melyekből 3 db el-
avult, régi. 
A projekt előrehaladásáról fo-

lyamatos tájékoztatást kaphat-
nak az intézmény honlapján 
(www.hetenyikorhaz.hu).

Koszorúzás
A doni áttörésre, a II. világhá-

ború magyarok számára leg-
több halálos áldozatot követelő 
csatájára emlékeztek a Tiszai 
hajósok terén. A keleti fronton 
a rosszul felszerelt magyar csa-
patok nem tudták feltartóztat-
ni a túlerőben lévő szovjeteket, 
akik 1943. január 12-én meg-
törték a magyar arcvonalat, és 
pár hét alatt felmorzsolták se-
regeinket. Az ütközetben részt 
vett kétszázezer magyar hon-
védből alig hatvanezren léptek 
újra magyar földre.

Turisztikai értéke Szolnoknak a gulyásfesztivál
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Figyelem!
Akciós farsangi jelmez- és  

kellékvásár Szolnokon  
a Széchenyi-lakótelepi piac 

mögötti 
DÁVID jelmez-szaküzletben. 

 (A tetőn fagyi tölcsér látható!)

Óriási a választék
bölcsis, ovis, iskolás,  

felnőtt méretű jelmezekből!

Nyitva: mindennap 9-18 óráig. 
Térjen be és vásároljon olcsón! 
(Zöldház melletti sétáló utcán)

Fenyőfák gyűjtése
 Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2017. január 9. és 27. kö-
zött az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 
évben is külön gyűjtőjáratokkal szedi 
össze az ünnepek után kihelyezett fe-
nyőfákat Szolnok városban.

Szeretnénk felhívni a lakosság figyel-
mét, hogy a fákat díszítés nélkül helyez-
zék ki jól megközelíthető helyre, lehető-
leg a hulladékgyűjtő edények mellé vagy 
azok helyére! Nagyon fontos, hogy ne te-
gyék bele az edényekbe, lehetővé téve ez-
zel a zöldhulladékok szelektív gyűjtését.

Társaságunk a megszokott módon a 
tüzelésre alkalmas darabokat a rászo-
rulóknak adományozza, a többi fenyőfa 
pedig a Kétpói Regionális Hulladékke-
zelő Központ Komposztálóművében ke-
rül hasznosításra.

Változnak a parkolási zónák
Szolnok Megyei Jogú Város Köz-

gyűlése 2017. január 01-i hatállyal a 
27/2016.(X.28.)számú önkormányzati 
rendeletben módosította Szolnok város 
fizetős parkoló zónáit, valamint a zó-
nás bérletek díjait:
A változások érintik a Tabán parkoló és 
a vasút parkoló üzemeltetési rendjét is.
Az I. díjzóna (piros) 2017 január 1-től 
kiegészült a Tabán parkolóval. 
A vasút parkoló a III. díjzónából (zöld) 
II. díjzónára (sárga) változott január 
1-től.

Ezúton kérjük a Tabán területén 
lakókat, hogy gondoskodjanak a lakó-
helyhez kötött lakossági bérletek meg-
vásárlásáról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy 2016. október 1-től biztosítunk le-
hetőséget a lakóhelyhez kötött lakossá-

gi parkoló bérletek online megvásárlá-
sára, melyet ezt megelőzően kizárólag 
az Ügyfélközpontunkban személyesen 
lehetett megváltani. Az online vásárlás 
kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést 
tesz lehetővé.

Továbbá november elején változott 
a szolnoki vásárcsarnok parkoló üze-
melési rendje. A hétköznapokon 7.00 
és 13.00 között biztosított díjmentes fél 
órás időszak, valamint a szombat 7.00 
és 13.00 közötti díjmentes 45 percen 
kívül további kedvező parkolási lehe-
tőségeket biztosítunk hétköznapokon 
13.00 és 18.00 közötti időtartamban is! 
Ebben az időszakban a vásárcsarnok 
parkolóban az I. zóna díjtételeit alkal-
mazzuk, úgy ahogyan azt a környező 
utcákban már évek óta, azaz a 30 per-
ces díjmentes¬ időszak után minden 
megkezdett 15 perc 85,-Ft!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. évi parkoló bérletek megvásárolhatók az Ügy-
félszolgálatunkon és honlapunk Ügyfélkapu menüpontján egyaránt. 
A 2016. évi valamennyi bérletfajta 2017. január 15-ig érvényes. Kérjük, időben 
gondoskodjanak a jövő évi bérletek megvásárlásáról, és ha tehetik, használják ki 
az internetes vásárlás minden előnyét, kényelmét!
További információk, a rendelet és a módosítások megtekinthe-
tők honlapunkon a www.nhszzounok.hu oldalon.

RÖVIDEN
Közös karácsony a városrészben

18. alkalommal szervezett karácsonyi ünnepséget a „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület a vá-
rosrész óvodásait, iskolásait bevonva. A meghitt eseményt a gimnázium előtt feldíszített ka-
rácsonyfánál tartották, ahol dr. Kormosné Szombati Márta önkormányzati képviselő köszön-
tötte a megjelenteket. A Százszorszép Óvoda apróságainak műsorát követően az intézmények 
a hagyományoknak megfelelően egy-egy ajándékutalványt kaptak.

Évbúcsúztató
A Kossuth téri óévbúcsúztatón a nagy hideg ellenére is ezrek szórakoztak. Az utcabált több 
koncert és tűzijáték színesítette és nem maradt el a polgármesteri köszöntő sem. Szalay Ferenc 
főként arról beszélt, hogy Szolnok továbbra is a nyugalom szigete, olyan város, ahol mindenki 
jól és biztonságban érezheti magát. Egyúttal azt kívánta, hogy a 2017-es évhez mindenkinek 
legyen sok ereje, kitartása és legyenek céljai.

Sikeres évet zártak a fiatalok
Újabb sikeres évet zárt a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Versenyzői 19 magyar bajnoki 
címet, továbbá 50 ezüst-, illetve bronzérmet szereztek. 22 fiatal a magyar válogatott keretébe 
is beverekedte magát, valamint helyt álltak a diákolimpiai megmérettetéseken. A sportiskola 
berkein belül 9 szakosztály működik 850 sportolóval és 52 edzővel. (mpa)

A reformáció 500 éve
500 év telt el azóta, hogy 1517. október 31-én  Luther Márton kiszegezte 95 tételét  a wittenbergi 
vártemplom ajtajára. 2017 a reformáció éve, melyre hazánkban is több programmal emlékeznek.  
Budapest csaknem négyszáz programot szervez, illetve támogat a Reformáció Emlékbizottság 
2017-ben, a  reformáció évfordulóján. Az országos megnyitó ünnepség januárban volt a főváros-
ban, az emlékév alkalmából több kulturális és tudományos programot, kiállítást szerveznek.   
Luther Mátron 1483-ben született, 1546-ban halt meg. Protestáns reformáció szellemi atyja, 
lelkész, teológus, professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára volt. 

APRÓHIRDETÉSEK

A Czakó Elemér utcában 51 nm-es, kilencedik emele-
ti lakást tulajdonosa elcserélné egy 54 vagy 63 nm-es 
(gázos konyhás kizárva) lakásra. Átlagos állapotú, új 
nyílászárók. Tel.: 20/256-5547.
Tiszaföldváron akkumulátoros rokkant kocsi eladó 
(150.000 Ft) Tel.: 70/529-3762
Eladó fekete 42 cm átmérőjű televízió 4.000 Ft-ért. Tel.: 
20/509-0466.

A hirdetések tartalmáért, a telefonszá-
mokért felelősséget nem vállalunk.  

Egy apróhirdetés ingyen!

Vásárcsarnok parkoló üzemelési rend:

nap idő díj idő díj

Hétfőtől-
péntekig

07:00-13:00
30 perc díjmentes, majd minden 
megkezdett félóra 340,-Ft 18:00-tól másnap 

07:00-ig

díjmentes 
(sorompó-
üzemeléssel)13:00-18:00

30 perc díjmentes, majd minden 
megkezdett 15 perc 85,-Ft

Szombat 
(hétvége)

07:00-13:00
45 perc díjmentes, majd minden 
megkezdett félóra 340,-Ft

szombat 13:00-tól 
hétfő 07:00-ig

díjmentes 
(sorompó-
üzemeléssel)
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Programok a Hild Viktor Könyvtárban
Február 6-án 15-18 óra: Fonoda - papírfonás
Február 10-én 10 óra: Itt a farsang áll a bál, farsangi játszóház óvodá-
soknak jelentkezés alapján
Február 10-én 15 óra: Farsangi maskara, kézműves foglalkozás gye-
rekeknek
Február 11-én 14 óra: Farsangi kézműves kavalkád az intézményben 
működő csoportok részvételével
Február 11-én 14-17.30 óra: Legóklub
Február 11-én 14-17.30 óra: Origami klub
Február 15-én 17 órakor a Hild Galériában: Szokolai Jánosné Sze-
menyei Edith rátétes kézimunkáiból összeállított kiállítás megnyitója. 
Megtekinthető március 6-ig.
Február 17-én 15-18 óra között kézműves kiállítás és vásár a Zöldház 
aulájában.

(Több program a könyvtár weboldalán.)

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

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.

A kormány és a szociális 
partnerek között létrejött 
megállapodás alapján 2017. 
január elsejétől az alapbér 
kötelező legkisebb összege 
havi 127 500 forint, a leg-
alább középfokú iskolai vég-
zettséget, illetve középfokú 
szakképzettséget igénylő 
munkakörökben a garantált 
bérminimum 161 000 forint.

Január 1-jétől 350 ezer 
kétgyerekes család adóked-
vezménye emelkedik havi 
30 ezer forintra. A frissen 
házasodottakat is érinti a 
január 1-jével életbe lépett 
változás. Ők eddig a két évig 
járó “elsőházas” adókedvez-
ményt vehették csak igény-
be, de január 1-je után a sza-
bályok módosulásával, ha 2 
éven belül jön a baba, párhu-
zamosan az első gyermekkel 
járó adókedvezményt is fel-
használhatják.

A nyugellátások és több 
más ellátás összege 1,6 szá-
zalékkal magasabb január-
tól. Az erről szóló kormány-
rendelet szerint az emelés 
több mint húsz járandóságot 
érint, köztük az öregségi, az 
özvegyi, a szülői nyugdíjat, 
az árvaellátást, a baleseti 
hozzátartozói nyugellátást, 
a szolgálati járandóságot, 
a korhatár előtti ellátást, a 
rokkantsági és a rehabilitá-
ciós ellátást, a fogyatékossá-
gi támogatást, a vakok sze-
mélyi járadékát, valamint a 
polgármesterek közszolgála-
ti járadékát. 

A belügyi illetmény-
emelés érinti a rendőröket, 

a tűzoltókat, a büntetés-
végrehajtási dolgozókat, a 
Terrorelhárítási Központ, a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat, 
valamint a titkosszolgálatok 
hivatásos tagjait. 

Bevonták a felsőfokú vég-
zettségű bölcsődei kisgyer-
meknevelőket is a pedagó-
gus-előmeneteli rendszerbe. 
Ez csaknem 900 érintettnek 
átlagosan 30-40 százalékos, 
havi nettó 40-60 ezer forin-
tos béremelkedést jelent. 

Ingyenessé vált több igaz-
gatási eljárás, hatályba lépett 
a közigazgatási bürokrá-
ciacsökkentésről elfogadott 
törvénycsomag. Az új vadá-
szati törvény több rendel-
kezése már január elsején 
életbe lépett. Új tűzvédelmi 
szabályokat vezettek be, az 
előírások kihatnak a társas-
házakra is.

Az áfa az internet-előfi-
zetésre is csökken 18 szá-
zalékra. Az éttermi étel- és 
a helyben készített, nem al-
koholtartalmú italforgalom-
ra a vendéglátás áfakulcsa 
szintén 18 százalék lesz az 
idén, és jövőre 5 százalékra 
csökkenhet.

Tíz új tevékenységi kör-
ben kötelező online pénz-
tárgépet használni január 
1-jétől. Az online kassza 
használatára újonnan köte-
lezettek gépenként 50 ezer 
forintos állami támogatást 
kaphattak, ha december 31-
éig beüzemelték az új mű-
szaki paraméterekkel bíró 
pénztárgépet.

Ünnepnapok 2017-ben
A miniszteri rendelet előzetes tájékoztatása szerint öt hosz-

szú hétvége lesz a 2017-es évben, négy háromnapos és egy 
négynapos.

2017-ben január elseje vasárnapra esett, így szilveszter után 
egy nap jutott pihenésre, hiszen január 2-a már munkanap 
volt. 2017. március 15. nemzeti ünnepünk szerdára esik. Áp-
rilis 17-e húsvéthétfő, háromnapos hétvégével. Május elseje 
hétfőre esik, így itt is háromnapos hétvégénk lesz, ugyanúgy 
mint június 5-e pünkösdhétfő alkalmával. Október 23. (hétfő) 
az 1956-os forradalom ünnepe, háromnapos hétvégével. Nov-
ember 1-jén (szerdán) mindenszentek napja. December 25-én 
és 26-án (hétfő, kedd) karácsony, így 2017-ben négy napot pi-
henhetünk. 2018. január 1-je (hétfő), háromnapos hétvégével.

Hanzély Pál hőstettére emlékeztek a főhadnagy egykori lak-
tanyájának falán a József Attila - Százados út sarkán elhelye-

zett emléktáblánál. 

Több jogszabály módosult  
január elsejétől
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Január 15-én kezdetét vette 
az ökumenikus ima nyolcad. Az 
első nap mindenki saját közössé-
gében imádkozott a keresztény 
egységért, a hét többi napján 
pedig különböző helyszíneken 
találkozunk, melyről  lelkipász-
toraink adnak információt. 
Minden évben egy-egy ország 
ökumenikus közösségét kérik 
fel a szertartások megalkotásá-
ra. 2017 protestáns testvéreink 
számára jelentős év, mert 500 
éve indult el Wittenbergből, Lu-
ther Márton 95 tételének megje-
lenésével a reformáció. Erre való 
tekintettel idén a németországi 
Keresztény Egyházak Tanácsa 
készítette elő az ökumenikus 
imahetet. Szent Pál apostol Ko-
rinthusiakhoz írott második 
leveléből, az 5.14-20 fejezetekre 
esett a választás: „Krisztus sze-
retete szorongat minket …”

Az istentiszteletek szimboli-
kus jelképe lesz egy fal felépíté-
se. Tudjuk, német testvéreink-
nek lelkében mély sebként él a 
berlini fal, mely elválasztotta a 
testvért, rokont, létrehozott egy 
jólétben élő nyugati társadal-
mat, s egy kommunizmus alatt 
szenvedő szegényes keletet. A 
keresztény közösségek között 
is falak emelkednek bűneink 
tégláiból, melyekre ezeket írjuk 
fel: szeretet hiánya; gyűlölet és 
megvetés; hamis vádaskodás; 
hátrányos megkülönböztetés; 
üldözés; szétszakadt úrvacsorai 
közösség; türelmetlenség; val-
lásháborúk; megosztottság; ha-
talommal való visszaélés; elzár-
kózás és gőg. Az Úr elé hozzuk 
ezeket a bűnöket, s belőlük egy 
falat építünk, s kérjük a bocsá-
natot, a gyógyulást.

Egy másik szimbolikus jel 
a gyertya is megjelenik az is-
tentiszteletben. Az égő gyertya 
megvilágítja a sötétséget, mele-
get, biztonságot és közösséget 
teremt. Krisztust jelképezi, aki 
a világ világossága. Krisztus 
követeiként továbbvisszük a vi-
lágba ezt a lángot, ahol harcok, 
széthúzás, és megosztottság 
akadályozzák közös tanúságté-
telünket.  A 12 ember továbbad-
ja a gyertyalángot a gyülekezet 
tagjainak, amíg mindenki ke-
zében ég a mécses. De jó lenne, 
ha sokan ellátogatnának ezekre 
az estékre, hogy itt Szolnokon 
is, Krisztus követeinek mécsesei 
ne pislákoló fény, hanem lobogó 
tűz lehessen. Az ökumenikus 
ima nyolcad záró akkordjaként 
arra buzdít Krisztus szeretete, 
hogy békéljünk meg az Istennel. 

Nagyon sok megsebzett lelkű 
ember él körülöttünk. Emlék-
szem, volt egy gyermek teme-
tésem, és az apuka nem jött el 
a végső búcsúzásra. Ha az Isten 
mindent megtehet, miért nem 
gyógyította meg az ő fiát? Pedig 
ő templomba járó, imádságos 
ember. Ő ilyen Istenben nem 
akar hinni. Szent Jakab apostol 
szavai jutnak eszembe: ”Az Is-
ten kísért, mert Istent nem lehet 
rosszra csábítani, és ő sem csábít 
rosszra senkit. Ne Istent vádol-
juk a bennünket ért rosszért, 
hanem gondolkodjunk el a saját 
szabad döntéseinken. S nem árt 
azt is tudni, hogy Isten akkor 
is szeret, ha mi hátat fordítunk 
neki.

 A megbékélés egyedül raj-
tam áll.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

A téli szünetben sem maradtak meleg étel nélkül a rászoruló 
családok gyermekei. Összesen öt helyszínen, így a Széchenyi-la-
kótelepi Zöldházban is várták az érintetteket. Az önkormányzat 
800 családot keresett meg, a lehetőséggel 349-en éltek.

Az elmúlt hónapokban 200 fát ültettek, több mint 30 kerék-
pártámaszt és 30 padot helyeztek el a város különböző közterüle-
tein. A programra 15 millió forintot fordított az önkormányzat.

Drót László ezredes lett a Magyar Honvédség Béketámogató 
Kiképző Központ új parancsnoka. 

Harmincegy évi szolgálat után Tóth András rendőr ezredest  
2017. január elsejétől dr. Dorkó Zsolt rendőr alezredes váltja a 
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesi poszton. 

Házhoz vitték a szeretetet. Az önkormányzat ajándékát 80 
diák juttatta el 150 rászoruló családnak.

Novembertől 3 hónapon át a Szolnoki Művésztelep 20 alkotó-
jának kiállítását láthatják a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér kormányvárójában.

Elbírálta az infrastruktúra-fejlesztő az M4-es gyorsforgalmi 
útnak az M0-s autópálya és Cegléd közötti kivitelezési munká-
ira érkezett pályázatokat - írta a Magyar Idők. A 30, illetve 14,4 
kilométeres szakaszokért összesen 72,5 milliárd forintot fizet a 
beruházó, aki ehhez nem vesz igénybe uniós forrást. A gyorsút 
2019 végére készülhet el.

A 4-es főúton a főváros és Szolnok között újabb két szakaszon 
kezdődhet meg a gyorsforgalmi út építése – derült ki a közbe-
szerzési dokumentumból. Az M4-es Üllő és Cegléd közötti sza-
kaszának 44 km-es építése két ütemben épülhet.  Üllő–Albert-
irsa közötti 30 kilométeres szakaszon 52,1 milliárd forintért, az 
Albertirsa–Cegléd 14 kilométeres szakaszt 20,48 milliárd forin-
tért építhetik meg. A szükséges forrást a hazai költségvetésből 
biztosítják. A kivitelezési munkálatok az év elején megkezdőd-
nek. A teljes szakasz megépítése 2019 harmadik negyedévére 
fejeződik be. 

Cegléd és Szolnok között, az abonyi elkerülőn a tervek sze-
rint gyorsforgalmi út épül, ahol a meglévő fél autópályát két sáv-
val bővítik majd.

 (A cikk hosszabb változatát a Szolnok-Panel Facebook olda-
lán olvashatták.)

Télen megváltoznak a lá-
tási viszonyok, szürkületben, 
sötétben a szem a látásteljesít-
ményének gyakran 20 száza-
lékán működik. A statisztika 
szerint a balesetek ilyenkor 
7-8 százalékkal nőnek. Az au-
tók biztonsági felszerelése, téli 
gumira váltás már elfogadott, 
azonban a megváltozott látási 
viszonyokkal nincsenek tisz-
tában az emberek. Szürkület-
ben és sötétben csak a formák, 
kontraszt és a mozgás alapján 
tájékozódunk. Ennek oka, 
hogy más-más fényérzékelő 
receptorsejt érzékeli a kül-
világot. Szürkületben egyik 
sem működik megfelelően, 
a megvilágított úttest pedig 
pont ebben a tartományban 
van. Ehhez hozzáadódik még 
a káprázás. Sötétben a szem-
bejövő járművek lámpájá-
nak megvilágítása mellett a 
nappali receptorsejt kezd el 

működni. Amint elhalad mel-
lettünk a világító jármű, rög-
tön sötétben kellene látnunk, 
azonban az éjszakai üzemmó-
dú látásunk visszatéréséhez 
0,5-3 sec idő szükséges. A bal-
esetek gyakran ebben a rövid 
„vakon vezetett” időszakban 
következnek be.

Mit tehetünk ellene? A kor-
látaink ismerete elővigyázato-
sabbá tesz, de nagyon fontos, 
hogy megfelelő látásélességet 
biztosító szemüveggel üljünk 
volán mögé, hiszen a látáséles-
ség 20-30 százalékos csökke-
nése akár felére csökkentheti 
a belátható útszakasz hosszát, 
megnövelve ezzel a fékezés 
eredménytelenségét.

Taubert Szilvia
 dipl. optometrista-

kontaktológus

Ökumenikus ima nyolcad Hamarosan indul az M4-es építése

Vakon vezetünk

Hírek sorokban

Foto: Svarsnig Judit
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A decemberi rejtvény nyertese: Horváth Emília, ajándéka az „Éva Virág” fel-
ajánlása. Megfejtéseiket, a városrésszel kapcsolatos észrevételeiket várom február 
3-ig, e-mail: info@panel-szolnok.hu vagy a Zöldház portáján lévő postaládába 
(Szolnok, Karczag László u. 2.).

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

Az Amadeus Rádió műsora  
2016. szeptember 26-tól:  

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
04:00 – 06:00 Luxfunk Retro Show ism.
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 – 20:00 Amadeus Este  Czinege Leventével
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 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 Czinege Leventével
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 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 Czinege Leventével
20:00 – 21:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
21:00 – 23:00 „Kapcsolódjunk”  Péter Petra  

kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk – Péter Petrával ism.
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 Czinege Leventével
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 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 - Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este Czinege Leventével
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 „Szombat délután”  Ladola Józseffel
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)

Öt éve, 2012. február 3-án 6 órakor a Malév hivatalosan felfüggesztette a repülé-
si tevékenységét, ezzel a magyar polgári repülés egy 66 éves periódusa zárult le. A 
nemzeti légitársaság helyét azóta több, főképp diszkont légitársaság töltötte be, ame-
lyek flottáját rövid- és középtávú repülésre alkalmas gépek alkotják. Rejtvényünk 
beküldendő megfejtése öt különböző repülőgépet vagy gyártót mutat be, amelyek a 
színezett mezőkben kerültek elhelyezésre.

Vízszintes: 2. Kanadai járműgyártó vállalat, amely a regionális és üzleti forgalomra szánt gépek mellett 
villamosokat és vasúti járműveket is gyárt (megfejtés 1.) (zárt betűk: M, I) 11. Európát határoló hegység 
13. ... Ibolya, a 2003-2004-es Megasztárban feltűnt énekesnő 14. paprikájáról híres nagyközség Fejér 
megyében 16. kemencepadka 17. új sor, bekezdés nyomdai szakszóval 19. Game Show Network, amerikai 
TV-hálózat röviden 20. Tupoljev gépek típusjelzése 21. mindenki fejben hordja! 22. lóverseny, közismert 
idegen szóval 24. olajtank, röviden 25. azon ideig 27. A British Airways és az Air France flottájában repült 
kultikus géptípus, összesen 14 darab szelte a troposzféra határán az eget 2003-ig (megfejtés 2.) (zárt betű: 
O) 29. páratlan vagyonra! 30. Koltai Lajos rendezte Meryl Streep és Glenn Close főszereplésével készült 
amerikai romantikus dráma 31. földből előtúr 32. 1969-től forgalomban lévő Boeing 747-es beceneve, amely 
az első szélestörzsű utasszállító repülőgép-típus volt (megfejtés 3.) (zárt betű: B) 34. a balatonfüredi já-
rásban fekvő kis üdülőtelepülés korábbi neve 35. ... nyomtatás, 1847-ben Louis Désiré Blanquart-Evrard 
által kidolgozott papírkép készítési technika 36. Pápua új-guineai törzs 37. holland autójel 38. néma sonka! 
39. világűr, tér 40. tantál vegyjele 41. mobiltelefon egyedi azonosító kártyája 43. útiterv, útinapló 45. maga 
előtt mozgat 46. szobahőmérsékleten színtelen, szagtalan, két szénatomos gáz 48. Atlanti óceánba ömlő, 
nyugat-franciaországi folyó 49. Mihály becézett alakja 50. közlés előtti helyesírási, nyelvhelyességi és ti-
pográfiai hibajavítás
Függőleges: 1. Friedrich ..., 1910-ben elhunyt német orgonista és zenetudós 2. Budapesti Áru Tőzs-
de, röviden 3. on-line, röviden 4. hangyatelep 5. gyakori arab férfinév 6. bundában kisütött hús jelzője 7. 
a Saône-be torkolló közép-francia folyó 8. European Commission, az Európai Bizottság röviden 9. korai 
napszak költői szóval 10. századrészekre osztott, latinul 12. 1987-ben aranylabdás holland labdarúgó 15. 
nagyszerű, mesés 17. vén, öreg 18. ábrázat 21. francia, német, spanyol és brit együttműködés eredménye-
képpen Toulouse-ben és Hamburgban gyártott gép gyártmánya (megfejtés 4.) 23. 2005-ben csődbe ment 
holland repülőgép-gyártó vállalat 2 típusa, a 70-es és a 100-as még ma is megtalálható több légitársaság 
flottájában (megfejtés 5.) 26. magasabb halom 27. elemel, oroz 28. Irán pénzneme 30. gőzsugár-szivattyú 
33. latin előtag, jelentése összes, mind 34. de, pedig németül 36. Kassák Lajos 1915-16 között kéthetente 
megjelenő lapja 39. dal 42. az ópiumgyártás alapanyagát adó növény 44. e helyre 45. ... Carrere, hawaii 
születésű énekesnő, modell és színésznő 47. yes párja! 49. mágneses rezonancia, röviden
(A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

A repülés jegyében

Komplex útfelújítási program a megyében
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A 2016-os esztendő végére Jász-Nagykun-Szolnok megyében 3,3 milliárd forintból közel 
26,6 km hosszan újultak meg utak. Ezeken a területeken jelentős mértékben javult a köz-
lekedés színvonala mind biztonsági szempontból, mind pedig az utazási idő hosszát tekint-
ve. Megújult Mezőtúr külterületén 11 km-es szakasz, Fegyverneken és Kenderesen átmenő 
4-es út, majd átadták a 4628 jelű Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út mintegy 6,4 kilométeres 
szakaszát Mezőhék közelében, illetetve a 44-45-ös számú főúti csomópontot Kunszentmár-
tonnál. Az ünnepélyes átadások megtörténtek, majd  a megyeházán az útfelújítási program 
lezárásaként sajtótájékoztatót tartott dr. Bene Ildikó, megyei fejlesztési biztos, országgyűlési 
képviselő, Boldog István országgyűlési képviselő, Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnök, 
Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója.
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Több mint 30 éve működik városunk-
ban az aerobik sportág,  kiváló ered-
ményekkel népszerűsítve  Szolnok vá-
rosát, az otthonunkat. Hat egyesület 
mutatkozik be: Makóról, Szarvasról, 
Budapestről, Piliscsabáról, Nádud-
varról és a házigazda, Szolnok.  Sok 
szeretettel várunk mindenkit! (Rehó- 
Antal Zsanett, a Széchenyi-lakótele-
pért Szabadidő és Kulturális  Sport 

Egyesület aerobik szakág edzője)

2017. január 7-én évindító irodalmi sétára hívta az Aranysor Íróklub az érdeklődőket. A nagy 
hideg ellenére a kis csapat végigsétálta a tervezett útvonalat, meg-megálltak jelentősebb „Széche-
nyis” helyeken, ahol az íróklub tagjai flashmob jelleggel verseltek. Következő irodalmi sétájukat 

márciusra tervezik, melyre várják az érdeklődőket.

A Szolnok Dózsa-Közgép ötödször 
nyerte el a Magyar Kupát, majd elhódí-
tották a Szuperkupát is. Mindkétszer az 
Eger csapatát győzték le.

A Magyar Vízilabda Szövetség meg-
választotta a leköszönő Benedek Tibor 
utódját. A férfi vízilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya a 2000-es sidney 
olimpia bajnoka, Märc Tamás lett. A ka-
pitány január elején megkezdte a válo-
gatottal a munkát a Szolnoki Arénában, 

ahol a Dózsa játékosai közül ott volt Fü-
löp Bence, Jansik Dávid, Mezei Tamás, 
Nagy Viktor és Vámos Márton.

A vlv.hu szakportál megszavaztatta a 
válogatottban szereplő játékosokat: ki a 
legjobb? Több mint kétharmad szavaza-
tot kapott Vámos Márton. A külföldiek 
közül ugyancsak a Szolnok játékosa, Aa-
ron Youngert (kis kép) tartották a leg-
jobbnak. Az ausztrál születésű vízilab-
dázó nemrég magyar állampolgár lett.

A Tisza Élővilágának 
Emléknapja

Emlékezzünk 2017. február 1-jén 14 
órakor a Tiszavirág-hídnál. 2000. janu-
ár 31-én a Szamos vízgyűjtő területén 
a román-ausztrál tulajdonú Aurul bá-
nyavállalat cianiddal és nehézfémekkel 
szennyezte a Szamost és a Tiszát, mely 
Magyarországot február 1-jén elérte, 
ökológiai katasztrófát okozva a folyó 
élővilágában.

A kommunizmus áldozataira 
emlékezünk 2017. február 25-én 

16 órakor a Tisza szállónál
1947. február 25-én Kovács Bélát a 

Függyetlen Kisgazdapárt főtitkárát a 
megszálló szovjet katonai hatóságok 
jogtalanul letartóztatták és a Szovjet-
unióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött 
fogságban. Az Országgyűlés 2000 június 
13-án elfogadott határozata értelmében 
minden év február 25-én tartjuk a Kom-
munizmus Áldozatainak emléknapját.

Kupagyőztes a Dózsa

A SZÉCHENYI-VÁROSRÉSZ LAPJA
Kiadja a ,,Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő, Kulturális és Sport Egyesület - Felelős kiadó:  Szalay Ferenc - Szerkesztő: Kővári Anna Tel.: 30/24-911-78

A szerkesztőség postacíme: 5000 Szolnok, Karczag L. u. 2. (Zöld Ház) ISSN-szám: 1418-5075 (nyomtatott) 1587-3838 (on-line).
E-mail: info@panel-szolnok.hu - Internet: www.panel-szolnok.hu - Nyomdai munka: Repro Nyomda, Szolnok, Ostor u. 2. Tel.: 56/420-324

Foto: Szolnok Vízilabda SC


