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MEGEMLÉKEZÉS. Szolnok 1944. június 2-i bombázására, az akkor elhunytakra emlékeztek 66
esztendõ elmúltával az évfordulón az angolszász repülõgép-támadáskor csodával határos
módon megmenekült, s a közelmúltban felújított Xavéri Szent Ferenc kápolnában.

AKTUÁLIS

Előfizetési és terjesztési ügyekkel kapcsolatban várjuk
a Mészáros L. u. 2. szám alatt! Zöldszám: 80/200-690

VÉLEMÉNY

Agrárkiállítás
és vásár a Gima
ipari parkban

kiépült a jövő áruháza
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A Gima Szolnok ipari logisztikai parknak az Újszászi úton
befejezõdött közmûfejlesztését
megünnepelendõ, három napos rendezvényt szerveznek a
társaság fejlesztési telepén. Az I.
Mezõgazdasági Gép-, Eszköz-,
Kiállítás és Vásárt június 25-27én tartják meg az Újszászi úti
Gima ipari parkban. A rendezvény mottója: „Energiahatékony gépek és technológiák a
mezõgazdasági termelésben”.
A szakmai kiállításon és vásáron elõadások, technikai bemutatók és fórumok váltogatják
egymást a programsorozatban,
amelyre a Gima Szolnok ipari
logisztikai park ügyvezetõ igazgatója, Koós László ezúton is
várja az érdeklõdõket.

Természet
és hatalom

Szolnok
margitszigeti
kirándulása

Megjelent
az Eső focikiadványa

Noha a természetben jelenleg
nem kívánatos jelenség, Szolnok
kulturális palettáján igenis izgalommal várt, nem átlátszó színfolt: az Esõ. A Jenei Gyula által
szerkesztett irodalmi lap nyári
számát valószínûleg azok is szívesen forgatják majd, akik a
sport területét elõbbre valónak
tartják a mûvészi megfogalmazásoknál. A nyári Esõ természetesen a pénteken kezdõdõ labdarúgó-világbajnokságot kapta tollvégre, számos neves író és költõ
hathatós segítségével. Forgassák,
olvassák, a világbajnokság
meccsszüneteiben érdemes olykor-olykor felfrissülni az Esõtõl!

A digitális polccímke segítségével nem csupán a termékek árait, de az árukkal kapcsolatos egyéb információkat is megtudhatunk

A jövõ áruházának megnyitásával, egy települési sms-szolgálat
elindításával ünnepelte hétfõn
Szolnok az intelligens város
program elsõ születésnapját.
Szalay Ferenc polgármester elmondta: a Magyar Telekom
több város közül választotta ki
tavaly Szolnokot új szolgáltatásainak tesztelésére. Ennek eredményeként többek között ma
már a szandaszõlõsi iskolában
egy mobil beléptetõrendszer
mûködik, mely tájékoztatja a
szülõket a gyerek mikor lép ki
és be az intézmény kapuján. A
városi sportcsarnokban pedig
egy internetes közvetítõ rendszer épült ki. Hétfõ óta pedig
üzemel egy városi sms-szolgálat is. Ennek segítségével egy
regisztráció után bárki értesülhet mobilja segítségével a megyeszékhelyen történtekrõl.

AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY IS
„INTELLIGENSSÉ” VÁLHAT

A T-City, az intelligens város program tovább folyatódik — tudtuk meg a
Magyar Telekom vezérigazgató-helyettesétõl. Pataki Róbert elmondta:
az oktatásra és az egészségügyre összpontosítanak majd a
fejlesztéseikkel. A program elindulásának évfordulójára pályázatot is
hirdettek általános iskolásoknak. Azt kérték a gyerekektõl, rajzolják le,
milyen lesz az élet a jövõben. A képek szerint eljön az idõ, amikor
öltöztetõgép segít majd reggelente.

A szandaszõlõsi Coop-áruház pedig a jövõ boltjává alakult. A Jövõ Áruházában több
egyedülálló innovatív szolgáltatás is elérhetõvé vált — ilyen
például az Origo által biztosított
Bluetooth totem (oszlop), melynek segítségével a vásárló megismerheti a legfrissebb híreket,
akciókat. Ezeket az információkat az ügyfél megkaphatja a

mobiljára, csak annyi szükséges, hogy a bluetooth kapcsolata aktív legyen. De más számos
olyan fejlesztés is megtalálható,
amelyek megkönnyítik a vásárlást, például a Laurel által szállított digitális polccímke a termék árán kívül számos más információt is megjelenít, többek
közt a termékösszetevõket
vagy a származási országot is,

így segít a vásárlóknak választani. A Bizerba intelligens mérlegei segítségével a vásárlók ételkészítési ötleteket, tanácsokat
kaphatnak a mérlegre helyezett
termékekkel kapcsolatban. Murányi László, a Coop Hungary
vezérigazgatója kifejtette: a Magyar Telekom segítségével
olyan szolgáltatásokat vezettek
be az üzletben, melyek élménynyé teszik a vásárlást. Így például a mérleg, mely felismeri az
árut, vagy a kézi vonalkódolvasóval pedig arról is tájékoztat a
vásárló, mennyit kell fizetnünk
összesen a kosárba tett árukért.
A mobiltelefon megfelelõ funkcióját bekapcsolva pedig már a
bolthoz közeledve információkat kaphatunk az akciókról. A
rendszert három hónapon át
tesztelik, késõbb más boltokban is szeretnék bevezetni.

A városért is lobbizik az államtitkár
— A könyvvizsgálói vállalkozói
tevékenységemet szüneteltetem, az alpolgármesteri tisztségemrõl lemondtam, az önkormányzati képviselõi megbízatásomat pedig a június végi közgyûlésen adom vissza —
jelentette be a minap Hegman-

né Nemes Sára. Az alpolgármester a napokban vette át a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkári megbízólevelét Sólyom László köztársasági
elnöktõl. — A minisztériumban pénzügyi, számviteli ellenõrzésekkel foglalkozom a
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Elitosztályba jutott a MÁV FC
Egy fordulóval a 2009—2010es másodosztályú labdarúgó-bajnokság zárása elõtt a
Szolnoki MÁV FC együttese
megnyerte a pontvadászatot
és 62 év után feljutott az NB
I-be.
A kék-fehérek, idei utolsó
hazai
összecsapásukon
több mint hatezer szurkoló
elõtt gyõzték le a Baktalórántházát (6-0).
A Szolnoki MÁV FC rajtengedélye ugyan megvan az
elsõ osztályban történõ induláshoz — az NB I. 2010—
2011-es bajnoki pontvadászat július 30-án kezdõdik —
, azonban egyelõre még
most sem tudni, hogy a kékfehérek a hazai mérkõzéseiket Szolnokon, vagy más városban játsszák. Ennek megválaszolása azonban a napokban megtörténik.

MÉSZÁROS
GÉZA

elképesztõ, hogy
minden ciklusban, amint a
Fideszt kormányzópárttá választja a többségi akarat, az
újonnan alakult hatalom katasztrofális árvizekkel találja
magát szemben. Már 1998.
és 2002. között is évi rendszerességgel érkeztek a vízáradások. És az idei választásokat követõen újból nyakunkon az ár. Akadnak hát
olyanok, akik a Fidesz elõretörésében látják viszont a
vészterhes idõket. De ím’ a
lehetséges igazság:
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN a kiadós esõ és az elöntött árterületek õsidõktõl fogva rendre jótékony hatással voltak
fõleg a mezõgazdaságból
élõk számára. A kereskedelmi hajózás szempontjából
elõnyös, de természetellenes
folyószabályozások, illetve
az árterek mûvelési terület
alá vonása azonban ma már
mérhetetlen károkat okoznak tavaszonként a patakok
és folyók mentén élõknek. A
Tisza szabályozását 1846.
augusztusában kezdték meg
Tiszadob mellett. Itt volt a
legveszélyesebb és a legkritikusabb a helyzet a legkisebb
árvizek esetében is. Az alacsonyabb bal parton a vízkitörések az úgynevezett „dobi
kapun” keresztül zúdultak a
Hortobágyra, vagy azon túl
is, az Alföldre. Az urkumi
magaslatnál álló Széchenyiemlékoszlop felirata híven
tükrözi az esemény jelentõségét, Szász Károly verse az
egyik oldalon: „Két hatalom
versenge soká e róna bírásán, Emberi szorgalom és a
vizek õseleme. Széchenyi
lett bíró, a Tiszát medrébe
szórítá, Szózata, s a nagy tér
szabad és a mienk.”
MÉGSEM a legnagyobb magyarnak köszönhetjük azonban legpusztítóbb árvizeinket! Szent-Györgyi Albert
szerint is másnak: „A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember
léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és
hogyan használja fel erõit saját hasznára.” Szerintem is
ebben rejlik az igazság!
AZ AZÉRT

Nagy sikerrel zajlott a fõvárosban a Szigeti Sportvarázs
mindhárom napja, amelyen
Szolnok is képviseltette magát.
A jó idõt is kihasználva tízezrek
özönlötték el a Margitszigetet.
Mint azt Ribár Zsuzsa, a Szolnok város képviseletét megszervezõ Sportcentrum Kht.
munkatársa érdeklõdésünkre
elmondta, megyeszékhelyünk
mindhárom nagy egyesületét —
MÁV SE, Olaj KK, Szolnoki Fõiskola-Közgép VSC — bemutatta a rendezvényen. Ezen klubokon kívül a Pelikán SE fit-kid, illetve az Újvárosi DSE kötélugró
csapatai is felléptek, de a Sportcentrum egy sport-játszóházat
is berendezett a Margitsziget
szolnoki „városrészében”.

Az aranyérem-átadás után kitörő volt az öröm a Tiszaligetben

jövõben. Legfontosabb feladatként a PPP, a koncessziós és a
privatizációs szerzõdések felülvizsgálatát szabták meg számomra. De hozzám tartozik a
háttérintézmények finanszírozási monitoringja, továbbá a
támogatásokat vizsgáló iroda,
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mely az uniós és hazai fejlesztési források összehangolását
végzi. Szolnokiként természetesen azon leszek, hogy újonnan szerzett lobbierõmmel a
térség fejlõdését is elõsegítsem
— hangsúlyozta az államtitkár
asszony.

