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A Tisza élővilágának emléknapja

Fotó: M. J.

Minden évben megemlékezünk arról a felelőtlenségről, arról az emberi
kapzsiságról, amely a természet rombolásához vezetett. 2000. január 31-én a
romániai Nagybánya mellett az Aurul
ausztrál-román tulajdonú bányavállalat
cianidos zagytározó töltése átszakadt, és
a mérgező szennyezőanyag a Szamoson
keresztül bejutott a Tiszába. A szenynyeződés február 1-12. között vonult le
a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a
folyó élővilágában. A magyar országgyű-

lés erre emlékezve február elsejét a Tisza
Élővilágának Emléknapjává nyilvánította. Magyarország 29,3 milliárd forintos
kártérítéssel fordult a vállalat felé, a kár
a mai napig nem térült meg.
Horváth Béla vízügyi műszaki igazgató-helyettes és Szabó István alpolgármester emlékezett a katasztrófára, és a
vízügyesek gyors és kiváló helytállására.
Végül a résztvevők tiszteletük jeléül a Tiszavirág gyaloghídról koszorút és virágot
dobtak a folyóba.

Hősök voltak
A Doni áttörés emléknapja alkalmából szervezett megemlékezést és koszorúzást január 14-én Szolnok Helyőrség
és a megyeszékhely önkormányzata. A
70 évvel ezelőtti keleti fronton történtek
a II. világháború legnagyobb magyar ál-

dozatot követelő csatája volt. A szovjetek támadása 1943. január 12-én mínusz
30 és mínusz 40 fokos hidegben kezdődött. A Don-kanyarba vezérelt 200.000
magyar katonából mintegy 120.000 nem
tért haza.
(mpa)

Több pénz marad
a háztartásoknál

Szolnokon is 10 százalékkal csökkent
január 1-jétől a gáz és a villamos energia
ára mellett a távhő lakossági fogyasztói
díja is, amely a lakók negyedét érinti. A
számítások szerint a távfűtéses lakásokban élők évente 15 ezer forintot spórolhatnak a távhő árának mérséklésével.
Sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc polgármester példa nélkülinek nevezte a
kormány és az országgyűlés rezsikiadásokat csökkentő lépését. Az Alfa-Nova
Kft. területi igazgatója, Horváth István
szerint „olyan távhőszolgáltatási díjakat
kell megállapítani, melyek a fogyasztók számára megfizethetők, emellett
olyan távhő ártámogatási rendszert kell
fenntartani, ami a távhőszolgáltató számára biztosítja a működőképességet”.
A szolgáltató bízik abban, hogy a döntésnek lesz egy olyan kedvező hatása,
amely a cég kintlévőségeinek mérsékléséhez vezet. A tervekről elhangzott,
hogy a már működő faapríték tüzelésű
kazánhoz hasonló energetikai beruházás valósulhat meg, melynek részeként
összekötik a Széchenyi-lakótelepi és a
belvárosi fűtőművet. Így az olcsóbban
előállított hőmennyiséget máshová is el
lehet juttatni. Ennek a költsége meghaladja az egymilliárd forintot, az így elért
megtakarítás pedig még olcsóbbá teheti
a távfűtést Szolnokon – mondta a polgármester.

V

alami van a télben, ami a gyermekkorra emlékeztet, közvetlenül és fájdalmasabban, mint más évszakok. A hó
kékesszürke színében, a szobák alkonyatában, a kályhák nyers, orrfacsaró illatában,
mindebben van valami bizalmas és örökre
elveszett. Ez az emlék, didergésre késztet.

(Márai Sándor)

Pozitív változások a 2013-as
esztendőtől
Balla György, a város alpolgármestere az országban történteket egy lakásfelújításhoz hasonlítja, melyet mindannyian átéltünk. Az átalakítás teljes zűrzavarnak tűnik, de mégis minden úgy halad, ahogyan kell. A parlamenti politikus először az ország helyzetéről beszél.
– 2010-ben Magyarország
rosszabb helyzetben volt, mint
Görögország, ahol sztrájkok,
tüntetések zajlanak a megszorítások ellen, ahol csökkentették a nyugdíjakat is. Az
világos volt, hogy nem ebben
az irányban akarunk menni,
vagyis nem az IMF által kijelölt irányt akarjuk követni. Az
ország teljes újjászervezésével
oldjuk meg a problémákat. Az
elmúlt két és fél évben ezen
dolgoztunk.
Mára eljutottunk oda, hogy
példa nélkül csökkent az államadósság, csökkent az államháztartási hiány mértéke, 3 százalék alatt marad ebben az évben
is. Sikerült elindítani egy olyan
programot, amely egyrészt azt
segítik, hogy az embereknél
több pénz maradjon, másrészt
a vállalkozások számára itt a
munkahelyvédelmi akcióterv,
mellyel nem csak a munkahelyeket képesek megtartani,
hanem fejleszteni is képesek.
Nagy eredménynek tartom a
rezsicsökkentést, melyet tovább
szeretnénk folytatni.
Összességében az állam
szempontjából lezajlott egy teljes újjászervezés, az állam felelősségvállalása jóval nagyobb,
mint eddig volt. Felelős a közoktatásért, megalkotja azokat
a jogszabályokat, melyek az
oktatás minőségét garantálják.
2013. január elsején megalakultak a járások, de ezzel a
közigazgatás átalakítása még
nem ért véget. Az országban
a tervek szerint év végére 300
kormányablakban fogadják az
állampolgárokat. Megvalósul a
teljes integrált ügyfélszolgálati rendszer, a mi megyénkben
16 településen, 18 helyszínen,
amely lehetővé teszi az egyablakos ügyintézést. A minőségi
államigazgatás felé újabb lépést
jelentett be sajtótájékoztatóján
dr. Kállai Mária kormánymegbízott.
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Eddig az oktatás minősége a
település helyzetétől függött,
ennek vége.
Soha nem volt korábban
arra példa, hogy az állam segítse az önkormányzatokat. Most
az önkormányzatok átszervezése történik, a kistelepülések
adósságát teljes egészében rendezi a kormány. Hosszú távon
újabb eladósodás nélkül egy
stabil önkormányzati rendszer
fog működni az országban.
Szolnok tavaly 1,5 milliárd
forintot, két évvel ezelőtt pedig 800 millió forintos támogatást kapott, most pedig hamarosan kezdődik az adósság
átvállalásáról szóló tárgyalás,
melynek eredménye remélhetőleg az lesz, hogy a városunk
adósságállománya legalább a
felére csökken.
Szolnokon nem álltak le a
fejlesztések.
Megkezdődhet
egy nagyon komoly kerékpárút
fejlesztési program, valameny-

Ügyintézés este
20 óráig
Szolnokon, a Kossuth tér 5.
szám alatti kormányablakban eddig is 8 órától 20 óráig intézhették
az ügyeiket az állampolgárok, de
a hatékony ügyintézés érdekében
február elsejétől a Szolnoki Járási
Hivatal szolnoki okmányirodája
is reggel 8 órától 20 óráig várja a
lakosokat. Lehetőséget kínálnak
az embereknek, hogy ne szabadság ideje alatt vagy munkaidőben végezzék ügyeiket, hanem

nyi városrészt kerékpárút köti
össze, ahol biztonságosan lehet közlekedni. Folytatódik az
Agóra építése, amely egy komoly kulturális teret biztosít.
Vasúti és katonai gyökereinkre
épül a nagy volumenű beruházás, a Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum. A Reptár elnevezésű projektre a város több mint
2 milliárd forintos támogatást
nyert. Ezzel együtt felújítják az
Indóházat, így élhetőbb lesz a
környék. Reméljük, hogy a jövőben a turisztikai látványossága sok embert idevonz, és
fontos emellett, hogy elindul a
városrész rehabilitációja.
– Valóban nagy változások
történnek az országban, akár
az egészségügyet, az oktatást
vagy az önkormányzatok működését nézzük. Mennyire
elfogadóak az emberek a sok
változásra?
– Tudjuk, nem máról holnapra jönnek az eredmények.
Értik, tudják miért szükséges,
el is fogadják, de természetesen
a saját életükben szeretnének
pozitív dolgokat megtapasztalni. Egy olyan helyzetből kiindulva, amit örökül kaptunk,
csoda, hogy most itt tartunk.
Az emberek azt szeretnék tudni, mikor történik pozitív változás. Azt gondolom, ez az idei
esztendőben elkezdődik.
(Kővári Anna)
kényelmesen, előre bejelentett
esti időpontban.
A bejelentkezés módja változatlan: egyeztetett időpontban,
személyesen vagy telefonon lehetséges. A következő telefonszámokon kérhetnek az állampolgárok időpontot:
56/503-548, 56/503-876, 56/
503-428 vagy a www.magyarorszag.hu oldalon.
A folyamatos fejlesztő munka
része, hogy a megye többi járásában is további ügyeket lehet helyben intézni, így az ott élőknek nem
kell a megyeszékhelyre utazni.
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Közgyűlési
beszámoló
Fejér Andor a Szolnoki Járási Hivatal vezetője a januári
munkaterv szerinti közgyűlésen
tájékoztatást adott az állam- és
közigazgatási rendszer átalakításának jelenlegi állásáról, illetve
az egy hónapja felállt járási hivatalok működési tapasztalatairól.
Megígérte, hogy a munkatársai
a legjobb tudásuk szerint és a
leghatékonyabban szolgálják ki
az állampolgárokat.
Szabó István alpolgármester elmondta, hogy az államtól
a decemberben kapott másfél
milliárd forint plusztámogatásnak köszönhetően „a 2012-es
költségvetési időszakot minden
szempontból rendezett körülmények között zárjuk le, így
2013-ra kötelezettséget nem kell
áthozni.” Az MSZP-s képviselők
szerint ez öröm, viszont sokkal
jobb lenne, ha erre a támogatásra
tervezhető módon, a költségvetésbe beépítve lehetne számítani. A polgármester ugyanakkor
arra emlékeztetett, hogy végre
nem kaptak az önkormányzatok
plusz feladatokat forrás nélkül,
nem úgy, mint 2002 és 2010 között, amikor évente 2,5-3 milliárd forinttal kellett a működést
kiegészíteni a városnak a saját
bevételeiből.
Miután erről nyilatkozni kellett, a közgyűlés kinyilvánította
azon szándékát is, hogy részt
akar venni az állami adósságkonszolidációban. A konkrét
tárgyalások február 4-én kezdődtek, a város törekvése, hogy
a meglévő hitelállományból, a
törvényben meghatározott keretek között (40 és 70 százalék
közötti a mérték), a lehető legnagyobb részt vállaljon át az
állam.
A nyersanyagok árainak drágulása miatt február elsejétől
az óvodákban és az iskolákban
az ebédért 5, míg a tízóraiért és
uzsonnáért 10 százalékkal kell
többet fizetni. A tényleges eltérés a kétféle emelés mértéke között adagonként 4-6 forint, azaz
havonta 60-90 forint. A rezsidíjak 10 százalékos növekedését az
önkormányzat azonban ezúttal
is magára vállalta.
(MPA)
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Az ünnepi fények fotói
Január végén, a karácsonyi
fények rajz- és fotópályázatának eredményhirdetésén,
kicsit visszakaptuk az ünnep
varázsát. A megye 24 településéről érkeztek versenymunkák, 67 pályázótól 114 fotó, az
először meghirdetett rajzpályázatra pedig 156 rajzot értékelt a zsűri. A megmérettetést
harmadik alkalommal hirdette meg a megye – mondta
Kovács Sándor elnök, aki nem
csak a résztvevőknek, a zsűrinek, hanem a verseny kezdeményezőjének, a Szféra-Tisza
Kft. vezetőjének is köszönetet
mondott. Ígérte, hogy 2013ban, az advent kezdetén, szintén kiírják a pályázatot, hiszen
egy ilyen sokak által kedvelt
és sikeres eseményt folytatni
kell. Sikeresnek mondta azért
is, mert a közösségi oldalon
több mint 20 ezer látogatójuk volt, és 8.393 szavazatot
adtak le a versenymunkákra.
A szakemberekből álló zsűri
a kreativitást, az ötletességet,
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várjuk a tavaszt, a természet
ébredését. A város élhetőbb,
több a program, de a fiataloknak munkára van szükségük,
és kevés a lehetőség.

Szabó Judit átveszi a nyereményt Kovács Sándor
megyei elnöktől.
Foto: M. J.

a címválasztást, a technikai
szempontokat értékelte.
Második helyezést a Gömbbe zárt világ képéért a szolnoki
Szabó Judit érte el, nyereménye
60 ezer forintos utalvány. Judit
jogász, két kisgyermekükkel
van otthon, és igaz, hogy a párjától tanulja a fotózás szakmai
fogásait, mégis az ő fotója lett
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most sikeresebb. A fotózásról
és a városról mondta:
- Igazából a párom a fotós a
családban, de amikor megláttam a Kossuth téren egy díszgömbben a múzeum épületét,
azonnal le is fotóztam. Már
most hiányoznak a fények, nagyon szép volt a város. A természetfotózás a kedvencünk,
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Vajó Jánosné a beérkezett
rajzokat zsűrizte, a következőket mondta:
– A gyerekeknek kedvenc
témája a karácsony, a legkülönfélébb módon ragadták
meg a fények ábrázolását. Az
ünnep minket, felnőtteket is
elkápráztat, kivirul körülöttünk minden, és bizony erre
most is szükségünk lenne. Az
öröm, az advent, a család megjelenik a gyermekrajzokon.
A Széchenyi körúti Általános
Iskolában alsó osztályosokat
tanítok, és őket még mindennel el lehet varázsolni. Öröm
számomra, amikor bemegyek
az iskolába és vidámságot, nevetést hallok. Azt gondolom
ezt egy másik munkahelyen
nem kapnám meg.
Kővári Anna
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Módosított határidő
Több hónapos szünet után
2012. október 16-a óta dolgozik a kivitelező az Agóra
Terminál építésén. A mélygarázsnak is helyet adó pincetömbből 6000 köbméter
földet termeltek ki, az eddig

felhasznált betonvas mennyisége meghaladja a 100 tonnát,
a bedolgozott, helyenként speciális, vízzáró betoné pedig az
1000 köbmétert. Az építkezés
módosított befejezési határideje ez év szeptember 30-a.

H-5000 Szolnok, Tiszaliget
Tel.: +36 56 520-530
Fax: +36 56 520-540
www.gardenhotel.hu
E-mail: info@gardenhotel.hu
gardenhotel@t-online.hu

A holokauszt áldozatainak
nemzetközi emléknapja
Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005. november 1-jén nyilvánította a holokauszt
áldozatainak nemzetközi emléknapjává az ENSZ-közgyűlés. Az
egyhangúan elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés
és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék
a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. Budapesten 2004 óta működik a
Holokauszt Emlékközpont.
A magyarországi holokauszt emléknap április 16-ra esik,
miután 1944-ben ezen a napon kezdődött el az itthoni zsidók
gettókba zsúfolása.

FERENCZY BORHÁZ
a Széchenyi körúton!

Megérkeztek a Polgár Pince borai Villányból!
Minőségi borok kedvező áron!
Telefon: 20/774-6453

RÖVIDEN
Február 1-jétől 10 forinttal kell többet fizetni a buszjegyekért,
a bérletek 200 forinttal drágultak. Megszűnt a turistabérlet, bevezették a napi bérletet.
* * *
A megyében 1727 esetben ellenőrizték a nemdohányzók védelméről szóló törvényt, 300 ezer forint bírságot szabtak ki.

Orosz György úti butiksor

* * *
Több mint 50 helyszínen végeznek gallyazási munkálatokat a
város közterületein. A lakosság által ültetett fák, bokrok gondozását a lakóknak kell elvégezni.
A Széchenyi Körúti Általános Iskola a 2013/2014-es tanévben
ismét két első osztály indítását tervezi. Nincs kötelező beiskolázási körzet, így a város és a megye bármely területéről lehet
jelentkezni sportosztályaikba. Szülői tájékoztató: 2013. február
18-án 17.30-kor. Előkészítő sportfoglalkozás február 18-án és
25-én 17.30-tól.
Három kiállítás nyílt januárban a Damjanich János Múzeum
szervezésében. A DOStalgia tárlaton több mint 100 informatikai eszközt lehet megtekinteni, míg a műgyűjtők féltett ritkaságaiba enged betekintést a Galériában megnyílt kiállítás, melyen
több mint 70, tárlaton eddig még soha nem szerepelt festmény
látható. A 2003-ban elhunyt Meggyes László munkásságára, a
Szolnoki Művésztelep meghatározó alkotójára kiállítással emlékezik a múzeum, születésének 85. évfordulója alkalmából.

A PRÓH I R DET É SE K
A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!
INGATLAN
Szolnokon, a Malomszögben 800 nmes kert 56 nm-es pincével olcsón eladó.
Tel.: 56/343-421.
Helyiség kiadó kozmetikus vagy természetgyógyász részére. Tel.: 20/8077807.
Szolnok belvárosában 3 szobás, garázsos családi ház eladó. Iá.: 7,5 M Ft.
Tel.: 70/410-9640.
Igényesnek bútorozott szoba kiadó.
Tel.: 56/740-236.
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Szolnokon családi házas albérletet keresek. Tel.: 30/332-5773.
VEGYES
Bioptron lámpa színterápia csomaggal
eladó. Tel.: 20/333-8374.
Keresek a Széchenyi-lakótelepen lakó
(Labda vagy Strand utcai) autós hobbitulajdonost. Tel.: 20/541-3745.
Eladók! 30 méteres lengő villanyvezeték, 10 méteres gumislag, magnós asztali rádió, szétnyitható falétra, villanyradiátor. Tel.: 56/220-218.
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Harminc év szolgálat
A magyar kultúrát 1989 óta ünnepeljük. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt, ez a nap
a Magyar Kultúra Napja. A megyeszékhely is megemlékezett, és díjakat adott át a kulturális élet, az oktatás és a sport területén
kimagaslót teljesítőknek. Kaposvári Gyula-díjat kapott Pap Béla, aki több mint harminc éve vesz részt a város közművelődési
életének alakításában.
– A nyíregyházi főiskolán szereztem népművelői
diplomámat és 1980-ban
kezdtem dolgozni a művelődési központban. Kerestem a
saját utam, először felnőttekkel,
majd fiatalokkal foglalkoztam.
Azt gondolom, hogy a kultúra
közvetítői vagyunk, a művész
és a produkció, illetve a túloldalon lévő közönség között. A
mi dolgunk ennek a szerencsés
találkozásnak a létrehozása.
– Milyen tapasztalata van?
Szolnokon a kulturális élet
megfelelő vagy az itt élők többet szeretnének?
– Nehéz a kérdés. A válság
kihat a kultúrára. Azt érzem,
hogy a város mindent megtesz
azért, hogy felszínen tartsa

értékeit. Viszont, ha válságról
van szó, akkor az embereknek
is kevesebb jut a szórakozásra. Bizonytalanok, nem találják a kiutat, de ezt túl kell
élni. Ebben a helyzetben még
fontosabbak lennének olyan

* * *
Kaposvári Gyula-díjat kapott Kiss József író, rendező,
dramaturg (Szigligeti Színház). Szolnok Város Pedagógiai
Díját vette át: Aszódiné Erdélyi Szilvia (Szolnok Városi Óvodák), Baráth Márta (Verseghy Ferenc Gimnázium), Kaszab
Zoltánné (Arany János Tehetséggondozó Program), Molnár
László (Varga Katalin Gimnázium), Molnárné Moravszki
Mária (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola), Szekeres János (Szolnoki Műszaki Szakközépiskola) Dr. Túróczi Imre
(Szolnoki Főiskola). Laki Kálmán-díjat Magó Károly zászlós (Repüléstörténeti Szakgyűjtemény) kapta. Szolnok Város
Sportjáért-díjban részesült: Kocsis István atléta mesteredző,
valamint a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis. A Szolnokért
Emlékérem arany fokozatát kapta: Tarnai Tiborné (Verseghy
Ferenc Gimnázium volt tanára), Szőke Benedekné Borsodi
Mária, a szolnoki vendéglátás egyik jeles személyisége.

www.panel-szolnok.hu

Már a megjelenés előtt
olvashatja!

közösségi helyek, ahol kapaszkodókat kereshetnek, erősíthetnék egymást. Fiatalok kis
közösségeinek olyan kulcsos
helyeket tudok elképzelni,
ahol nem a műsor a fontos,
ahol nem kell pénzt költeni,
nem kötelező a fogyasztás, de
eltölthetnek együtt pár órát.
Erre számos jó példát láthatunk külföldön.
– Generációk nőttel fel az
Ön által szervezett rendezvényeken. Említsük a legkedvesebbeket.
– Szívesen emlékszem a
rendszerváltozás után a Klub
200 nevű programunkra. Izgalmas világ volt, sok hazai
alternatív zenekar megfordult
nálunk, ennek folytatása volt

később az EtnoZóna, ahol
folk- és világzene volt terítéken. 1996-tól szervezzük az
Örökség Világzenei Fesztivált.
Az ifjúsági ház sokrétű programjai mellett kitaláltuk a Generáció-kupát, ami már szintén tízéves. A foci és a zene
összehozza a generációkat.
Az utóbbi húsz évet fiatalokkal töltöttem, nem is tudom
felsorolni a tehetségkutatók,
fesztiválok számát. Jelenleg
a Sportcentrumnál vagyok,
és továbbra is szívvel lélekkel
dolgozom azon, hogy értékeink megmaradjanak, a régi
programok továbbra is éljenek
a szolnokiak örömére.
Kővári Anna
Fotó: Ilyés Csaba

A

Hild Viktor Könyvtár hagyományához híven ötödik éve rendezi meg a Kölcsey szavalóversenyt, a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére. A gyerekek Kormos
István, Weöres Sándor és Jékely Zoltán műveiből válogathattak.
A két korcsoportban lezajlott versenyen 35 tanuló vett
részt a város öt általános iskolájából. Az ötödik és hatodik osztályos tanulók közül első Dancza Bence, második
Melkun Bendegúz, harmadik Balogh Róbert, mindhárman a Széchenyi krt. Általános Iskola tanulói. Harmadik
helyezést ért még el Kovács Dalma, a Szent-Györgyi Általános Iskolából.
A hetedik és nyolcadik osztályból első helyezést ért el
Veres Bianka, második Sípos Adrienn lett, ők is a Széchenyi Általános Iskola tanulói. Harmadik helyen Halla
Renáta Barbara, a Szent-Györgyi iskolából.

Ha a nyomtatványt olvashatóan kitöltve visszaküldik a szerkesztőség címére (Szolnok-Panel), 5000 Szolnok,
Karczag L. u. 2., Zöld Ház) vagy bedobják a Széchenyi-lakótelepen lévő Zöld Ház portáján elhelyezett Panel-dobozba, akkor egy darab hirdetését térítésmentesen megjelentetjük következő számunkban. A hirdetések tartalmáért,
a telefonszámokért felelősséget nem vállalunk. Csak az olvasható hirdetések jelennek meg. A keretes, az üzleti,
illetve a vállalkozói hirdetés nem ingyenes, de az ár kedvező!
Név(vagy jelige):...........................................................................................................................................................................................
Cím, telefon:...............................................................................................................................................................................................
Szöveg:.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Szolnok-Panel
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Szertelenül szeretni

Svájci frankhitel adósságot
örököltem. Mit tegyek?
Mit tehet az, aki adósságot
örököl. Nem csupán forint
hitelt, hanem súlyos tízmilliókra rúgó svájci frankhitelt.
Az ügyfelem és két testvére a
hagyatéki tárgyaláson szembesült azzal, hogy az elhunyt
szülőjük 30 millió forintnyi
svájci frankhitelt is hagyott
örökül maga után.
A törvény szerint az örökös az öröklés megnyílta után
az örökséget visszautasíthatja.
Az államot, mint törvényes
örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.
Az állam azonban csak akkor
örökölhet, ha már az örökös
egyáltalán nem található. Ha
az örökös az öröklés megnyílta
után (akkor, ha meghalt az, aki
után örökölnek) a visszautasítás jogáról lemondott, az örökséget többé nem utasíthatja
vissza. A visszautasítás jogáról
való lemondás közjegyzőnél
tett bejelentéssel történik.
Az az általános felfogás,
hogy a gyermekek a szülőktől
egyenlő arányban örökölnek.
Sokszor előfordul, hogy nem
kívánunk örökölni, hiszen a
szülők életükben segítettek
bennünket, míg testvérünket
nem. Az öröklési jog lehetőséget ad az öröklés elhárítására.
Ennek módja a lemondás, a
visszautasítás és a rendelkezés,
vagyis más szóval az átengedés. Az öröklésről lemondani az örökhagyó életében, az
örökhagyóval kötött írásbeli
szerződésben lehet, egészben
vagy részben. Lehet ingyenes
vagy történhet ellenérték fejében, előbbi esetén illetéket
nem kell fizetnie a lemondó
gyermeknek. Ha fizetség ellenében mondunk le az örökségről, ajándékozási illetékfizetési
kötelezettséget von maga után.

Az örökséget visszautasítani az örökhagyó halála után
lehet, az örökös egyoldalú nyilatkozatával. A visszautasítás
a visszautasító leszármazóira
nem terjed ki, tehát az örökhagyó unokája még örökölhet. A
visszautasítás azt jelenti, hogy
a visszautasító nem kíván örökölni.
Az örökösnek a hagyatéki
tárgyaláson módja van rendelkezni a rá eső örökségről
vagy annak egy részéről - ezt
nevezzük átengedésnek. Lehet
ingyenes és fizetség fejében.
De csak más örökösnek, olyannak, aki az örökhagyónak törvény szerint vagy végrendelet
alapján egyébként is örököse.
Ingyenes átengedés esetén az
eljáró közjegyző ajándék jogcímén adja át az átengedett
vagyontárgyat.
Ha az örökhagyó után több
örökös örököl, közösen illeti
meg őket a hagyatéki vagyon.
A hagyatéki osztályos egyezségnek az a lényege, hogy az
örökösök meg tudjanak egyezni, ki mit örököljön. Az örökség visszautasítása azokban
az esetekben célszerű, ahol a
várható adósság ugyanannyi,
vagy több mint az esetleges
vagyon.
Vigyázat! A visszautasítás
nem hat ki pl. a leszármazókra (azokra, akik azután a személy után örökölnének, aki
az örökséget visszautasította),
ezért ha ők sem szeretnének
örökölni, akkor nekik is vissza
kell utasítaniuk az örökséget.
Önmagában az, hogy nem jelennek meg a jegyzőnél (ahol
alá kellene írni a pl. módosított kölcsönszerződést adósság öröklése esetén), nem elegendő ahhoz, hogy elkerüljék
az adósságot.
Dr. Hanga Valéria
06 30 6213818
Őrlős Ügyvédi Iroda
Szolnok,
Ságvári út 11. I./38.
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Te is értékes vagy, rád is
szükség van – áll a Szer-Telen
Ifjúsági Ház weboldalán. Kozák Csaba és felesége Ildikó
így is gondolják. Az ajtó nyitva áll több mint tíz éve minden fiatal előtt. A házaspár
egymás szavába vágva mondja
el életük történetét, az ifjúsági ház működését, beszélnek
a programokról, az önzetlen
segítőkről és a szeretetre éhes
gyerekekről.
Felsorolni is nehéz azt a sok
rendezvényt, programot, melyet a fiataloknak szerveztek.
Teaházi esték, meghitt beszélgetések gyertyafénynél, SzerJam Klub, 48 óra szeretetben,
72 óra kompromisszum nélkül, Szeretet-hét, működik önvédelmi klub, főzőklub, ahová
a református gyülekezetből
érkeznek a segítők. Honnan ez
az odaadó és önzetlen segítség? Őszintén meséli az egyesület elnöke, Kozák Csaba.
- A 2000-es esztendő fordulópont volt az életemben.
Szenvedélybeteg, alkoholfüggő voltam, de a hit segítségével megváltoztam. A MagyarKékkereszt Egyesület dömösi
kórházában lelkészek vezetésével folyik a gyógyítás. Innen
indul a mi új életünk.
- Az Isten akkora mélységből hozott ki bennünket, teli
volt a szívünk hálával – veszi
át a szót Ildikó. Ezért gondoltuk, hogy ezt tovább kell adni,
és elkezdtünk foglalkozni a fiatalokkal, hogy az ő életük ne
kerüljön ilyen zsákutcába.
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2001 óta rendezünk családi napokat, az önkéntes
rende z vényei n k
2008 óta működnek. Sajnos sok a
hátrányos helyzetű
fiatal, szinte alig
jár olyan gyerek
hozzánk, akik ép
családban élnek.
Sérültek, hátránynyal
indulnak.
Mi megpróbáljuk
felébreszteni bennük a szunnyadó tehetséget,
az értéket. Sok olyan rendezvényünk van, mely kapcsolódik a városi rendezvényekhez,
ezeken több száz fiatal vesz
részt, így megismerik egymást.
Sokan segítenek, támogatnak
bennünket, jó a kapcsolat a
református gyülekezettel és az
önkormányzattal.
- Tizenkét év hosszú idő.
Hogyan lehet évekig elhivatottságból segíteni, felkarolni
fiatalokat?
- Mindennek alapja a keresztény hit. Nálunk nincs
célcsoport, nincs célkorosztály, mindenkit szívesen látunk. Nekem 45 éves koromban sikerült talpra állnom,
szeretném, ha a hozzánk járó
gyerekek másképpen élnének,
szeretnénk a szeretetet elültetni a szívekben – fejezte be
Csaba a beszélgetést.
-kaA Szer-Telen Ifjúsági Házat megtaláljátok Szolnokon
a Batthyány u. 8. szám alatt.
Szertelen programmal várnak
benneteket szerdán, pénteken
és szombaton 18 órától. A sok
értékes program mellett sok játékkal, cigaretta és ital nélkül.
Internet: szefisz.webnode.hu

Szolnok-Panel

Karneválok hava

Február a karneválok időszaka, szerte a világon találkozhatunk
pompás felvonulásokkal és önfeledten mulatozó helyi lakosokkal és
turistákkal. A New Orleans-i karnevál a legrégebbi ismert karnevál
az Amerikai Egyesült Államokban.
Az USA Louisiana államában lévő, a
franciák által alapított ipari központban és kikötővárosban igazi turisztikai negyed alakult ki szállodákkal,
éttermekkel, ahol a világhírű „kreol
konyha” és a zenei hagyományok őshazája található meg.

Dixielandban rendezik évek óta húshagyó kedden a világhírű karnevált.
Évente százezrek vonulnak fel a Canal
Streeten néhány órás önfeledt ünneplésre, ugyanis éjfélkor véget ér a bolondozás. A betű=szám rejtvényünkben
minden egyes betűt egy szám helyettesít egytől 24-ig. Helyes kitöltés esetén
a színezett mezőkbe kerülő betűket az
oszlopokat követve, fentről lefelé, balról jobbra összeolvasva a fesztivál helyi
nevét kapja végső, beküldendő megfejtéséként. Segítségképpen néhány betűt
előre megadtunk.

A januári megfejtés: Dunaharaszti. A Garden Hotel hétvégi, 2 személyes svédasztalos
felajánlását Molnár Klári (Orosz György u. 15. 3/14.), a Ferenczy Borház ajándékát Bodor
László (Czakó Elemér u. 7. 9/72.) veheti át. A Tisza Mozi 2 személyre szóló jegyét Zsilka
Etelka (Győrffy I. u. 6. 3/16. nyerte. Gratulálunk! A nyerteseket levélben értesítjük, mely
igazolás a nyeremény felhasználására. Várom megfejtéseiket, észrevételeiket e-mailen: panel-szolnok@freemail.hu vagy 5000 Szolnok, Karczag László u. 2. Zöld Ház, Szolnok-Panel. (a Zöld Ház portáján lehetőség van leadni leveleiket).

Itt a hó! Üdvözöl Leó!
Ugye a tanulás
mellett, jut időtök
egy kicsit hógolyózni,
szánkózni és egyéb
„havas dolgokra”? Én bizony már
csináltam hóembert, nekem tetszik.
Bár senki nem mondott véleményt a
munkámról, de nem baj, jót szórakoztam, míg elkészült. Természetesen a
barátaimmal készítettem. Már várom
a farsangot, én is fel fogok öltözni…
ugyan minek, hát kis oroszlánnak!
A rejtvényem is a farsanggal kapcsolatos lesz, de először lássuk az előző
havi nyerteseket: Hegedűs AlexandSzolnok-Panel

ra, Rücker István, Petrovácz Abigél.
Jutalmukat átvehetik a könyvtárban.
REJTVÉNY
a) Kinek az emlékére vált szokássá
a „balázsjárás”?
b) Milyen liba kel ki a Mátyás-napi
tojásból?
c) Hogyan csúfolták ki farsang
idején a „vénlányokat”?
A megfejtésben segítséget nyújtanak a könyvtárban található könyvek. Várom a megfejtéseket a ládikámba!
Üdv Leó!
2013. február

AZ FM 102,4 MHz Amadeus Rádió műsora
00:00–24:00 non-stop egész napos zenés műsor
Minden hétköznap
– 06:00–11:00 Reggeli Juice,
benne: minden hétköznap 08:40-től „Reggeli Monitor” napindító gazdasági hírek
– 11:00–13:00 AMADE20 zenei slágerlista,
– 13:00–18:00 Amadeus Délután
benne: minden hétköznap 17:40-kor „Sikermagazin” az Amadeus Rádió és Pilát
Gábor vezetői-vállalkozói tréningje
– 23:00 – 06.00-ig non-stop zene
Hétfő
18:00–20:00 „GÓÓL” Sportmagazin
20:00–22:00 „Erdőjárók” vadász és környezetvédelmi magazin, ismétlés
Kedd
18:00–20:00 „Tempomat” autós magazin
20:00–22:00 „GOÓL” Sportmagazin – ismétlés
Szerda
18:00–19:00 „Világjáró” - ismétlés
19:00–20:00 „Ritmusbazár” ismétlés
20:00–22:00 „Starsky és HÁT Jazz Klub” Zsuffa
Péterrel
Csütörtök
18:00–20:00 „Kultusz” – Kulturális és művészeti
magazin
20:00–22:00 „Zamat” – ismétlés
Péntek
18:00–20:00 „Dolce Vita” életmódmagazin
20:00–21:00 „MIX – Akták – ismétlése
21:00–22:00 „Antonio’s Funky” – ismétlés.
Szombat:
08:00–14:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés
műsor
14:00–16:00 „Kultusz” – ismétlés
16:00–18:00 „ „Dolce Vita” életmódmagazin
18:00–22:00 „Euro TOP 40” európai slágerlista
zenei összeállítás
majd non-stop zene vasárnap
08:00-ig
Vasárnap:
08:00–15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés
műsor
benne: 10:00–12:00 „Zamat” gasztronómiai magazin
15:00–16:00 „Mix- Akták” B. Tóth Lászlóval
16:00–17:00 „Antonio’s Funky”
17:00–19:00 „Erdőjárók” vadász- és környezetvédelmi magazin
19:00–20:00 „Világjáró” utazási magazin
20:00–21:00 „Ritmusbazár”
21:00–23:00 „Tempomat” ismétlés
23:00–24:00 „120 decibel” – rockmagazin

Röviden
Dr. Szurmay Ernőt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. A szolnoki kulturális
közélet meghatározó egyénisége volt.
* * *
Tartós élelmiszerekkel segítette a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet. Szolnokon 1500 csomagot adtak át a kisnyugdíjasoknak, a létminimum alatt élőknek.
7. oldal

Kedvezett az időjárás, jó ütemben halad a munka
Mindannyian várjuk a
szolnoki vízügyi igazgatóság
egyik legnagyobb beruházásának elkészültét, hiszen az a
város legszebb részét, a Tiszapart képét is megváltoztatja.
A száz százalékos támogatási
intenzitású uniós fejlesztés 6
km-es szakaszt érint, a teljes
költsége több mint 2,4 milliárd
forint. A beruházás a Tiszahíd és a Zagyva-híd közötti
szakaszon, a Vízirendőrségtől
a Tisza-hídig, valamint a Sasi
kanyar - Papírgyár közötti fővédvonal szakasz között valósul meg.

kivitelezési szerződést. Öröm
volt számomra, hogy a nyitórendezvényre, melyet szeptember 2-án, Szolnok napján rendeztünk, sokan eljöttek az itt
élők közül. Ez azt jelenti, hogy
fontos számukra a fejlesztés.
Az első szakaszon, a Zagyvatorokban, vagyis a Zagyvahíd és a Tisza-híd közötti 150
méteres szakaszon tavaly befejeződtek a nagyobb munkálatok. Tavasszal a mentett oldali sétányt kell rendbe tenni,
a kandelábereket kihelyezni.
Szolnokon gyártják azokat
a térburkoló elemeket, melyek

2012 őszén elkezdődtek a
munkálatok és decemberben
már látványos előrehaladását
is láthattuk a beruházásnak.
Biztonsági okokból március
15-ig nem lehet földművet
építeni, állnak a munkák, de a
szakember szerint jó ütemben
haladtak, és ha nagyobb árvíz
nem lesz, akkor 2014 nyarán
elkészül a biztonságos és látványos új Tisza-part. Lovas
Attila, a Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság vezetője
a beruházás indulásáról, a jelenlegi állapotokról beszél.
– A pályázatunk 2008-ban
került elfogadásra, a kétfordulós eljárás után 2011 tavaszán
sikerült a támogatási szerződést aláírni, 2012 szeptemberében pedig megkötöttük a

az újonnan elkészült támfal
mellé, a sétányra kerülnek elhelyezésre.
A Zagyva-torkolatnál befejeződött a partbiztosítás és az
egységes megjelenítés érdekében a gyephézagos térburkoló
elemeket kicseréltük, és egy
betonba rakott terméskő burkolatot kapott a Zagyvatorok
jobb parti része. Itt, mintegy
3000 köbméter földet kellett
megmozgatni a kivitelezőnek.
Megépült a több tagból álló
támfal, 8 méteres tagokból,
amely a vizet nem engedi át, de
a hőmérsékleti ingadozásokat
tudja követni. Az evezősház
előtt van egy kulisszanyílás és
épült egy rézsűlépcső is a sportolók részére. Ide beépítettünk
egy mobil gátrendszert, ami
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árvíz esetén nyújt biztonságot, a mozgatható elemeket
pedig az igazgatóságunk műszaki biztonsági szolgálatánál
helyeztük el.
Gyakorlatilag most a következő támfalszakasz építésének az előkészítése történik.
A legnagyobb munka a gázvezeték áthelyezése volt, a hullámtéren egészen a tárháztól a
Tisza-hídig. A terület a kivitelező rendelkezésére áll, tavaszszal folytatódhat a munka. A
földmunkák jók voltak arra is,
hogy szembesüljünk mi van
a föld alatt, így a híd lábánál
hídmaradványok kerültek elő,
és a törmelékfeltöltődés miatt
talajcserét is kellett végezni.
A beruházás következő
szakasza a gyaloghíd és a vízirendőrség közötti rész, itt
elbontották a rézsűről a kőburkolatot, amit be is építettünk a Zagyvatoroknál. Bízom benne, hogy a szolnokiak
örömmel használják a két helyen kialakításra kerülő, 100
méter hosszú lépcsős burkolatot, vagyis azt a lelátórendszert, melyet az iskola, illetve
a Tisza Szálló előtt alakítunk
ki. A kerékpárosoknak is kedvezünk, hiszen ha elkészül a
beruházás, a széles és osztott
sétányon már biztonságosan
eljutnak a Szent István-hídig.

Az emberek türelmét kérjük, hiszen balesetvédelem
miatt a tényleges építési területen lesznek lezárások, de
igyekszünk ezt minél kisebb
területre korlátozni. Erre akkor kerülhet sor, amikor az új
támfal már elkészült, és a régi
támfal kerül elbontásra. Amíg
lehet a sétányon való közlekedést biztosítjuk.
Az elmúlt hónapokban folyamatosak voltak az egyeztetések az önkormányzattal.
A természetvédőktől érkezett
megkeresés a támfal környékén élő gyíkpopuláció elhelyezésével kapcsolatban. Közösen
kialakítottunk egy megoldást,
és az áttelepítésük meg is történt.
Ha a belvárosi résztől lentebb megyünk akkor láthatjuk,
hogy az ipartelepi szakaszon is
elkezdődött a földmű építése.
Az ősszel megtörtént a cserjeirtás és végeztek a fák kitermelésével is. Másfél kilométer
hosszon megépült az új fővédvonal és a visszahumuszolás
maradt háta.
Igaz, hogy most kényszerpihenő van, de a kivitelező
nem pihen, hiszen a további
szakaszok kiviteli terveinek a
pontosítása történik, melyeket
tételesen nézünk át.
Kővári Anna

2013. március 9-én 16 órakor
a Belvárosi Nagytemplomban

„Az angyal hozzánk hajol”
Vincze Lilla
és kamarazenekarának nagyböjti koncertje

Közreműködik a Kodály Zoltán gyermekkórus és a
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium kórusa.
Jegyek kaphatók a Belvárosi Nagytemplomban, a Sarok ABCben (Széchenyi-lakótelepen az Orosz György úti butiksoron). Elővételben 1900 Ft, a koncert előtt a helyszínen 2300 Ft. További elárusító helyek listája és a programról részletek: www.vinczelilla.hu
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