4 SZOLNOK
HÍREK

Megfigyelők
lehetnek
KÜLDETÉS Tegnap befejeződött a két hétig tartó 38.
Nemzetközi Katonai Megﬁgyelő Tanfolyam a szolnoki
Béketámogató Kiképző Központban. A képzés utolsó
napján, október 11-én, a tanfolyamot sikerrel záró hallgatók igazoló oklevelet vehettek át, akik ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy
az ENSZ, az EBESZ, az EU
és egyéb nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megﬁgyelői missziókban,
vagy más béketámogató művelet keretében külföldi szol(mg)
gálatot teljesítsenek.
Fotó: Kelemen Ilona

Nem tisztítják
az utakat
TAKARÍTÁS A hétvégén változik az úttisztítás rendje a városban. Az NHSZ Zounok Zrt.
pénteki közleményében tájékoztatott arról, hogy holnap,
az önkormányzati választásokra való tekintettel, a parkolók zavartalan használata
miatt nem lesz gépi úttisztítás a megyeszékhelyen. (hg)

Gasztronómiai
napot tartottak
RENDEZVÉNY Nagy érdeklődés övezte a tegnap délután, a szolnoki TVM Lakótelepen megrendezett, autentikus gasztronómiai programot. A megyei Civil Információs Centrumot működtető Contact Mksz e kulturális
rendezvényével is a déli városrész közösségfejlesztési törekvéseit kívánta támogatni. A meghirdetett főzőversenyen roma nemzetségek képviselői – hat csapatban, tíz-tíz fővel – bográcsban készítettek roma ételeket. A Hotel Tisza Étterem
pedig borzpörköltet főzött ci(kb)
gányosan.
Látogasson el hírportálunkra!
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Intézkedések segítik
a kisgyermekeseket
INTERJÚ A Szolnoki Törvényszék – csatlakozva az Országos Bírósági Hivatal Elnöke
által meghirdetett Megtartó
Programhoz – egyre több lépést tesz annak érdekében,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok
megye bíróságai családbarát munkahellyé váljanak.
A részletekről Kissné dr.
Szabó Judit törvényszéki elnököt kérdeztük.
Munkatársunktól
ujneplap@ujneplap.hu

– Miért fontos, hogy a bíróságok családbarát munkahelyek
legyenek?

– Akinek gyermeke van,
tudja, hogy ez milyen többletfeladatokkal jár. A magyar bíróságokon csaknem tizenegyezer ember dolgozik, akik több
mint hét és félezer tizennyolc
éven aluli gyermeket nevelnek. A bírósági szervezet esetében ezért kiemelten fontos a
család és a munkahely közötti egyensúly megteremtése.
Az OBH és a bíróságok ebben
kívánnak segítséget nyújtani
a bírósági dolgozóknak.
– Milyen intézkedéseket tesznek ennek érdekében?

Az OBH elnöke a 2012-ben
történt hivatalba lépése óta
számos programmal támogatja a család és a munkahely egyensúlyát. Ezek egyike a 2016-ban indult, többletjuttatásokat és lehetőségeket
is magában foglaló Megtartó
Program, ami idén több új családbarát elemmel bővült. Elég
csak az óvodás és bölcsődés
gyermeket nevelő dolgozók
intézményi étkeztetési költ-

A Szolnoki Törvényszék bíróságai családbarát munkahelyekké lettek – mondja Kissné dr. Szabó Judit
Beküldött fotó

ségeinek átvállalására, a közös szabadidős sport- és családi programok szervezéséhez a
bíróságoknak nyújtott támogatásra vagy arra gondolni,
hogy hazánk öt legnagyobb állatkertjét a bírósági dolgozók
immáron ingyenesen tekinthetik meg családjukkal.
– És mit tesz helyben a Szolnoki Törvényszék?

– A Szolnoki Törvényszék
számos családi napot szervezett és szervez a megye bírósági dolgozóinak. Szeptem-

ber 7-én a szolnoki Gulyásfesztiválon, egy héttel később pedig a kunszentmártoni városnapi ünnepségen főztek együtt a kollégák. Szeptember végén egy időben két
ingyenes autóbusz-kirándulásra utaztak a kisgyermekes munkatársaink. Egy
autóbusz a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe, egy másik a
Nyíregyházi Állatparkba indult. Október elején egy baba-mama találkozót szerveztünk, ahol a legkisebb „bírósági gyermekeket” és szüle-

iket, kisgyermekes kollégáinkat láttuk vendégül. Szeptember 25-től pedig megyénk
bíróságain, a napi nyolcórás
munkaidő megtartása mellett a kisgyermekes szülőknek kedvezünk. A tizenkét
évesnél fiatalabb gyermeket
nevelő igazságügyi alkalmazottak számára rugalmas foglalkoztatást teszünk lehetővé, hogy a kisgyermekek reggeli bölcsődébe, óvodába, iskolába vitele vagy a délutáni hazavitelük optimálisan
megoldottá váljon.

Melegebbet mértek az átlagnál
IDŐJÁRÁS A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területére az idei
ősz első hónapjában átlagosan
46,7 milliméter csapadék hullott, ami 4,6 milliméterrel haladja meg a sokéves szeptemberi értéket – közölte a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazga-

tóság. Tájékoztatójukból emellett az is kiderül, hogy a havi átlaghőmérséklet 17,4 Celsius-fok volt, ami 1,2 fokkal
melegebb az ilyenkor megszokottnál. A szeptemberi csapadékmennyiség nagy része jellemzően két-három nap alatt
hullott le. A legtöbb eső (65,7

milliméter) Kunszentmártont
áztatta, a legkevesebbet pedig
Kunhegyesen (33,6 mm) és
Kiskörén (33,8 mm) mértek.
A megyeszékhely adataival
kapcsolatban kiemelték, hogy
Szolnokon 17,4 Celsius-fokos
havi átlaghőmérsékletet jegyezhettek fel, 1,2 fokkal ma-

gasabbat a sokéves szeptember havi átlagnál. A leghidegebb szeptember 21-én volt,
amikor is reggel 2,9 fokig hűlt
le a levegő, míg az ősz első
napján 33,7 fokot mutatott a
hőmérő. A júniusi napfénytartam kétszázkilenc órát tett ki.
Hartai Gergely

Novembertől
indul az új
rendszer
EGÉSZSÉGÜGY November 4-től
indul az új előjegyzési rendszer a Hetényi Géza kórház
rendelőintézetének vérvételi
laboratóriumában. A rendelőintézet vezető főorvosa, dr. Mózer Erzsébet elmondta, hétfőtől már hívható az erre a célra rendszeresített, kedvezményes percdíjjal hívható új telefonszám (21/383–3768). Időpontot kérni munkanapokon
7 és 15:30 között lehet, de személyesen, a központi betegfelvételi pult négyes ablakánál is
várják majd a beutalóval rendelkezőket 13 és 15 óra között.
Előjegyzéskor a páciens nevét
és telefonszámát rögzítik az
informatikai rendszerben.
Novembertől a laboratórium ablakánál azoknak a pácienseknek kell majd jelentkezniük, akik már előjegyzésre érkeztek. Továbbra is TAJkártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és beutaló szükséges a vérvételhez. Érdemes a megadott időpont előtt negyedórával érkezni, ennyi idő elegendő ahhoz,
hogy megtörténjen a szükséges adminisztráció. Előjegyzés nélkül fogadják a mentővel érkező pácienseket, s azokat, akiknek az orvosa jelezte
a beutalón, hogy sürgős vizsgálatot kér, illetve a tizennégy
év alatti gyerekeket és kismamákat, de esetükben az előjegyzésre is lehetőség van.
Szintén nem szükséges előjegyzés azok számára, akik
nem vérvételre érkeznek, hanem egyéb vizsgálati anyagot
adnak le (például vizeletet,
székletvér vizsgálati mintát) a
laboratórium ablakánál.
– Maga a vérvétel munkanapokon 7 és 13 óra között történik, és fontos, hogy az esetek
többségében – ha csak a beutaló orvos erre külön fel nem hívja a figyelmet – nem szükséges
éhgyomorral érkezni. Könnyű
reggelit, bő folyadékot (vizet)
érdemes tehát fogyasztani, valamint a rendszeresen szedett
gyógyszereket is be kell venni
ilyenkor – hívta fel a figyelmet
dr. Mózer Erzsébet.
A laborleletek átvételére a
vérvételt követő munkanaptól
12 és 16 óra között van lehetőség az 1–3. betegfelvételi ablakoknál. Leletkiadás kizárólag
TAJ-kártyával vagy a páciens
által írt hivatalos meghatalmazással lehetséges.
ÚN

Tiszabőről elszármazottak találkoztak „Boldog Óvoda” lett
a szandaszőlősi művelődési házban ismét a Kertvárosi
TALÁLKOZÓ Jó hangulatú beszélgetések és nosztalgikus
élmények színesítették a napokban a szandaszőlősi művelődési ház programját.
A közelmúltban az intézmény
adott otthont a Tiszabőről elszármazottak találkozójának,
melyen az idén közel hetvenen vettek részt.
– Immár tizenharmadik
alkalommal találkoztunk, s
már a jövő évi összejövetel
időpontja is megvan, szeptember tizenkilencedike – taglalta lapunknak dr. Horváth Károlyné. A programok állandó
résztvevője hangsúlyozta, az
ország számos pontjáról ér-

keztek egykori tiszabőiek, így
például Fótról és Dunakesziről is. Megtudtuk, hogy a hagyománnyá vált találkozó korábban egy könyv létrejöttét
is megihlette. A Falusirató című kiadvány a község múltjába ad betekintést az onnan elkerült lakók régi történetein,
mindennapjain és képi emlékein keresztül.
– A Tiszabőről elszármazottak leszármazottjai messze
földre is elvitték a könyvet.
Került belőle az Egyesült Államokba, Erdélybe és Ukrajnába is – összegzett dr. Horváth Károlyné, a kiadvány
szerzője.
Hartai Gergely

Közel hetvenen vettek részt az idei rendezvényen
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ELISMERÉS A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázat egyik nyertese lett a
közelmúltban (is) az egyik helyi ovi.
A Szolnok Városi Óvodák
Kertvárosi tagintézményében
minden bizonnyal boldogok a
gyerekek. Így nem meglepő,
hogy a városrész óvodája immáron harmadik alkalommal
nyerte el a „Boldog Óvoda” címet. Az idei nevelési év pedig
a sorban második, amit „Örökös Boldog Óvodaként” kezdtek el – az erről szóló kis táblácska már a tagintézmény kapuján hirdeti büszkén és boldogan a kitüntető címet.

– „Arra törekszünk, hogy
a Boldogságórák derűs és
élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a
derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett
hittel bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd
boldogságra képes emberré
válhatnak” – vall a népszerű
szemléletről dr. Bagdy Emőke
klinikai szakpszichológus, a
program fővédnöke.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány elismerését a napokban
vették át az ovi munkatársai a
budapesti Kongresszusi Központban.
Rimóczi Ágnes

