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Tovább folytatódik a 
rezsicsökkentés

Újra a Final Fourban!

A rezsicsökkentés 2013 januárjában 
kezdődött. Akkor a gáz, az áram és a 
távhő ára mérséklődött 10 százalékkal, 
az előző évi árakhoz képest. Júliusban a 
víz- és csatornadíj, a szennyvízszippantás 
és a szemétszállítás lett olcsóbb, de ke-
vesebbet kellett fizetni a palackos gázért 
és a kéményseprésért is. Novemberben 
pedig újra a gáz, az áram és a távhő ára 
lett alacsonyabb további 11,1 százalékkal, 
így év végétől összesen 20 százalékkal lett 
olcsóbb a gáz, a távhő és az áram. Ezzel 
öt évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az 
árak.

Idén három lépcsőben tovább csök-
kennek a közüzemi díjak. Az Országgyű-
lés nagy többséggel fogadta el a kormány-
pártok javaslatát. Április elsejétől a gáz 
6,5, szeptembertől a villany 5,7, október-
től pedig a távhő ára lesz 3,3 százalékkal 
kevesebb. A javaslatot a FIDESZ, a KDNP 
a Jobbik, és egy kivételével az MSZP kép-
viselői szavazták meg. Az LMP-hez, a 
Gyurcsány Ferenc pártjához valamint a 
Bajnai Gordon-féle pártszövetséghez tar-
tozó képviselők tartózkodtak, vagy ne-
met mondtak az újabb rezsicsökkentésre, 
mely 3,8 millió családot érint.

A Szolnoki Olaj KK bravúros győzel-
met aratott az észt Tartu Rock vendége-
ként a férfi kosárlabda EuroChallenge 
Kupa két győzelemig tartó negyed-
döntőbe és bejutott a négyes döntőbe. 
A négyszeres magyar bajnok, ötszörös 
kupagyőztes csapat ott van az európai 
csapatok legjobbjai között, és egy év 
szünet után újra az EuroChallenge Final 
Fourban.

Az április 25-27. között sorra kerülő 
négyes döntőben a Szolnok ellenfele az 
orosz Ljuberci lesz, a másik ágon az olasz 
Reggio Emilia és a török Gaziantep mecs-
csel.

A Szolnoki Olaj KK nem él a szerződés 
adta lehetőséggel és nem vesz részt az Aba 
Liga 2014/2015-ös mérkőzésein – adta ki 
közleményét a klub.

2014. április 6-án (vasárnap) országgyűlési választás lesz Magyarországon. Sza-
vazni 6-19 óra között lehet. A szavazás feltétele az, hogy személyazonosságát igazol-
ja a következő érvényes igazolványok bemutatásával: lakcímigazolvány és személy-
azonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély. Ha egészségi állapot miatt 
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a 
választási irodához legkésőbb április 4-én 16 óráig.  (www.valasztas.hu)

A Víz Világnapján, március 22-én át-
adták a szolnoki árvízvédelmi fővéd-
vonal beruházásának második ütemét, 
a Tiszavirág híd és a vízirendőrség 
közötti, 250 méteres sétányszakaszt. 
Az ünnepélyes megnyitón elhangzott, 
hogy a város augusztus 20-án már 
itt ünnepelhet, de a hivatalos átadás 
szeptember 1-jén, Szolnok Napján 
várható. Ünnepi köszöntőjében Sza-
lay Ferenc polgármester elmondta, 
nemcsak azért van nagy jelentősége 
a beruházásnak, mert árvízvédelmi 
szempontból fontos, hanem azért is, 
mert gyönyörű sétányt és egy kerék-
páros közlekedésre is alkalmas sza-
kaszt kapnak vissza a szolnokiak.Foto: MJ
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Nincs hiány és nincs 
adósságállomány

Az árpilis 6-i parlamenti választásokon a korábbihoz képest felére csökkentett képvi-
selői helyért csatároznak a pártok. Balla György, a FIDESZ országgyűlési frakciójának 
vezetője, Szolnok alpolgármestere szerint nem csupán ez jelenti a választás tétjét.

Kisebb parlament, óvatos eredménybecslés
Ebben az évben is a febru-

ári közgyűlés fogadta el Szol-
nok város költségvetését. A 
város takarékos, de kiegyen-
súlyozott gazdálkodást foly-
tathat ebben az évben – ezek-
kel a szavakkal ajánlotta be a 
2014-es költségvetést a pénz-
ügyekért felelős alpolgármes-
ter. Szabó István szerint ez 
nagyrészt annak köszönhető, 
hogy az állam két részletben 
21,5 milliárd forint adósságot 
vállalt át. A város ebben az 
évben 21 milliárd forintból 
gazdálkodhat, melynek felét 
fordítja a megyeszékhely mű-
ködésre, a másik felét pedig 
fejlesztésekre, beruházások-
ra. Ez biztosíték a közszolgál-
tatások zavartalan működte-
tésére, a szükséges fenntartási 
munkák elvégzésére és olyan 
fejlesztési politika megvalósí-
tására, amivel a város tovább 
épül és tovább fejlődik – tette 
hozzá az alpolgármester. Az 
állam továbbra is csak azt fi-
nanszírozza, ami a feladata, 
ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy a többi szükséges for-
rást az önkormányzatok elő-
teremtsék – tette hozzá Balla 
György alpolgármester. Ra-
dócz Zoltán arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy minden beter-
vezett forintra szükség van. A 
képviselő megemlítette, hogy 
a pályázatok, beruházások jó 
célokat szolgálnak. Szolnok 
idei költségvetését 11 igen és 
3 tartózkodó szavazattal fo-
gadták el. 

Tovább fejlesztik a térségi 
hulladékgazdálkodási rend-
szert. Csaknem 1,8 milliárd 
forintból legalább 50 száza-
lékosra szeretnék bővíteni a 
szelektív gyűjtés arányát, ezt 
főként eszközök beszerzésé-
vel érik majd el.  

A 37,5 milliós beruházás 
révén 15 százalékos hődíj-
megtakarítást érnek el az-
zal, hogy kicserélik a Jósika 
úti bölcsőde nyílászáróit és 
hőszigetelik az 1979-ben 
épült intézmény külső hom-
lokzatát. A város idén is 
átvállalja a távfűtéses laká-
sokban az úgynevezett költ-
ségosztók fenntartási költsé-
geit, erre több mint 21 millió 
forintot fordítanak. (MPA)

- Április 7-től 199 képvi-
selői hely lesz a parlament-
ben. Ez elég drasztikus 
csökkentés.

- Egy teljesen jogos vá-
lasztói akaratnak felelt 
meg a kormány akkor, 
amikor a korábbi válasz-
tási rendszer átalakításával 
közel felére csökkentette a 
képviselői helyek számát. 
Nem új dolog ez, hiszen 
már a szocialista kormány 
időszakában is vitázott er-
ről a parlament. Mi nem 
vártunk, hanem teljesítet-
tük az emberek kérését.

- Az eddig megszokott 
kampányokkal ellentétben 
a kormány az utolsó pilla-
natokban is dolgozik. Mi 
ennek az oka?

- Mert egy kormány-
nak ez a dolga. Az embe-
rek azt akarják látni, hogy 
a bizalmával kitüntetett 
miniszterelnök, s az álta-
la vezetett kormány nem 
tart szünetet, hiszen bőven 
akad megoldandó feladat. 
Előkészítettük az újabb 
rezsicsökkentést, folya-
matosan egyeztetünk és 
tárgyalunk munkahely-
teremtő beruházásokról, 
elő kell készíteni az uniós 
támogatások jövőbeni fel-
használásának rendszerét. 
Emellett kórházakat, óvo-
dákat, iskolákat építünk, 
tehát a kampány ellenére 
sem unatkozik senki a kor-
mányzati oldalon.

- A jelek szerint ennek az 
eredménye is látszik, hiszen 
minden közvélemény-ku-
tatónál magasan vezet a 
Fidesz.

Veszélyes vizekre eve-
zünk. Közvélemény-ku-
tatási eredménnyel még 
senki sem kapott kor-
mányzati felhatalmazást. 
Az emberek a szavazataik-
kal döntenek. Tudatos bal-
oldali ferdítést, csúsztatást 

látok minden olyan cikk-
ben, amelyik a Fidesz két-
harmadról, vagy lefutott 
választásról beszél. Tény, 
hogy vélhetően a kor-
mánypártok több poten-
ciális szavazóval bírnak, 
mint a Gyurcsány-koalíció. 
De ennek a lehetőségnek 
szavazatokban is meg kell 
jelennie, magyarul min-
denkinek el kell mennie 
választani is. A Gyurcsány 
vezette baloldal ebben is 
félre akarja vezetni az em-
bereket. Olyan hangula-
tot keltenek a hátterükkel, 
hogy a jobboldali szavazók 
ne érezzék fontosnak a sa-
ját voksukat, hiszen úgyis 
meg lesz. 

- Nem lesz meg?
Meg lehet. Többen tá-

mogatják a kormányt, 
mint a Gyurcsány által 
összeboronált ellenzéket. 
De el is kell menni! Ha 
nem megy el mindenki, 
aki nem akarja, hogy visz-
szatérjenek a Gyurcsányi 
idők, ha nem megy el min-
denki, akkor nem sikerül 
megvédeni a rezsicsök-
kentést, akkor újra nem a 
dolgozó emberek fogják 
kapni a családi támogatá-
sokat, akkor újra eltörlik a 
gyedet, és akkor újra ránk 
nyitja az ajtót az IMF. Az 

az IMF, ami majd ad hi-
telt, csak éppen nyugdíj és 
bércsökkentést követel érte 
cserébe. A bankoknak, a 
multiknak, az unio bü-
rokratáinak Gyurcsány az 
esélye.  Láthattuk ugyan-
ezt már 2002-ben is, szóval 
szó sincs új módszerről, 
csak arról, amit baloldalon 
megszoktunk

- Az idei kampányt né-
hány, kifejezetten a bal-
oldalhoz kötődő botrány 
uralja.

- A szocialistákat utol-
érte saját végzetük. Nem 
véletlen, hogy a Gyurcsány 
Ferenc által vezetett, újra 
összeállt baloldal nem tud 
szabadulni saját bűneitől, 
hiszen azokat sem képes 
elküldeni, akik a vesztüket 
okozták. Ezúttal ráadásul 
az MSZP alelnökéről be-
szélünk, a második em-
berről, aki súlyos százmil-
liókat titkolt. Tegnap még 
hirdette a tisztességet, ma 
pedig a börtön hűvösében 
várja az ellene indult eljá-
rás végét. Azt gondolom, 
ez tökéletesen példázza, mi 
ellen is küzd most az or-
szág. (pe)

Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára, Szalay Ferenc polgármester, Balla György alpolgármester 
a március 15-i ünnepségen
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2014-es európai választás: ez most más.
 400 millió európai dönt a parlament új összetételéről és 

választja meg az EU kormányát.
Megkezdődött a visszaszámlálás, májusban nyitnak a 

2014-es európai választások szavazóhelyiségei. Ezzel a világ 
második legnagyobb demokratikus választása veszi kezdetét:  
400 millióan szavazhatnak az új Európai Parlament összeté-
teléről. A munkáját júliusban elkezdő 751 európai képviselő 
határozza meg az európai szakpolitikák irányvonalát a kö-
vetkező öt évben, és ők választják meg az Európai Bizottság 
elnökét is. Nyolcmillió magyar szavazó dönthet arról, ki le-
gyen a 2014-2019 közötti európai parlamenti ciklus 21 tagú 
magyar küldöttségének a tagja.

Miért más ez a választás?
2009 óta az Európai Parlament szava nagyobb súllyal esik 

latba az európai döntéshozási folyamatban, növekvő szerepe 
pedig a gazdasági válság uniós kezelésében is megmutatko-
zott. A képviselők többek között a költségvetési fegyelem, a 
bajba jutott bankok bezárása és a bankárok jutalma területén 
alkottak jogszabályokat. A májusi európai választások révén 
a választópolgárok támogathatják vagy megváltoztathatják 
azt az irányt, amelyet Európa a gazdasági válság megoldása és 
még számos egyéb feladat során követni fog. Forrás : Európai 
Parlament

Vedd észre. Tégy érte. Légy része.
Európa nehéz időket él. A válság egyértelművé tette, hogy 

az európai országok kölcsönösen függnek egymástól, és ami 
az egyik uniós országban történik, az mindenkinek a jövő-
jére hatással van. Az Európai Parlament azokkal a témákkal 
foglalkozik, amelyek az európaiaknak fontosak. Az EP a kü-
lönböző véleményeket figyelembe véve cselekszik és alakítja a 
jövőt az európaiak érdekében, velük közösen. Együtt az Euró-
pai Parlamenttel: vedd észre, tégy érte, légy része!
http://www.elections2014.eu/hu/ Forrás : Európai Parlament

Továbbra is működik a szandai reptér
Szalay Ferenc polgármester tartott sajtótájékoztatót a szandai 
sportreptér jövőjével kapcsolatban, megcáfolva a nemrég fel-
röppent álhíreket.
 – Határozottan kijelentem, nem adták el a repülőteret, tovább-
ra is sportreptérként működik, és a Honvédelmi Minisztérium 
a napokban meghosszabbítja a Honvéd Repülőegyesülettel a 
szerződést – mondta a polgármester, majd nemtetszését fejezte 
ki, hogy egyesek a kampány időszakában rémhíreket terjeszte-
nek, megtévesztve ezzel az embereket, egyfajta pánikot keltve 
az érintett repülősök körében. 
A Honvédelmi Minisztérium közleményében leírja: A Hon-
védelmi Minisztérium eddig sem, s ezután sem akarta, akarja 
elidegeníteni a vagyonkezelésében lévő Szolnok-Szandaszőlős 
repülőteret. A Honvéd Sportrepülő Egyesület (HSE) bérleti 
szerződése 2013 júniusában lejárt.  
A repülőteret összesen három egyesület használta - beleértve 
az üzembentartói engedéllyel és bérleti szerződéssel rendelke-
ző HSE-t is -, amelyeknek így megszűnt a repülőtér-használati 
jogviszonya. A minisztérium bérbe kívánja adni a repülőteret 
és megtette a szükséges intézkedéseket a szerződési dokumen-
tum megkötésére. Közös fejlesztések Szolnok és Kecskemét között

Aláírták azt a megállapodást, amelyben a két megyeszékhely – 
Szolnok és Kecskemét – megerősíti szándékát a közös fejleszté-
sekről. Ennek első lépése egy közös pályázat elkészítését jelenti, 
a két várost összekötő út már meglévő szakaszainak fölújítá-
sára, településeket elkerülő szakaszok lehetséges megépítésére. 
Kecskemét az autógyártás fontos központja az Alföldön, Szol-
nok a vasúthoz kapcsolódó beruházásokban áll az élen. Kölcsö-
nösen akadnak beszállítók a nagyüzemekbe. A szoros együtt-
működést szerződésben rögzítő iratok aláírása után indulhat a 
közbeszerzési pályázat a tervek elkészítésére.
Amíg a tervek készülnek, a konzorcium a környező települések 
igényeit is felméri, hogy azokat a fejlesztésekbe beépíthessék. 
Ilyen megállapodás még az országban eddig nem született. Az 
Alföld közepe szeretne fölzárkózni a már meglévő nagy gaz-
dasági centrumokhoz: Győrhöz, Szegedhez, Debrecenhez – 
mondták a szerződést aláíró polgármesterek.

A megyeháza adott otthont az Észak-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség új irodájának. A szervezet kirendeltségén öten 
segítik a pályázókat.

*  *  *
Március 10-14-e között nyolcadik alkalommal rendezték meg 
a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű programot. A beteg-
ségmegelőző, ingyenes szűrővizsgálatokon a város öt pontján 
várták a lakosságot.

*  *  *
Mintegy 200 hagyományőrző katona elevenítette fel az 1849. 
március 5-i szolnoki csata egyes eseményeit. A 17. alaklommal 
megrendezett hadijátékra több százan voltak kíváncsiak a Kos-
suth téren.

*  *  *
Megváltozott a megyei kórházban a látogatói parkoló díjszabá-
sa. Hétköznap este 21 és reggel 6 óra között, valamint hétvégén 
és ünnepnapokon díjmentesen használható. Az intézkedés ide-
iglenes, ez a tapasztalatok figyelembevételével változhat. 

(mpa)

RÖVIDEN

„Valami egészen különös oka van annak, hogy összes nemzeti 
vagy állami ünnepünk között március 15-e a legélőbb, ahová 
nem kell hívogatni a polgárokat, ahol megnyílik a szív, meg-
tisztul a lélek. Emlékezzünk hát kegyelettel 1848/49 hőseire, 
Petőfire, Kossuthra, Vécseyre és Damjanichra és a névtelen 
ezrekre. Ők együtt emelték világra szóló forradalmunk és sza-
badságharcunk emlékművét, az ő erejükből táplálkozva épít-
hetjük meg mi a jövő Magyarországát!” – mondta ünnepi be-
szédében Szalay Ferenc polgármester március 15-én. 
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Orosz György úti butiksor

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

Már megjelenés  
előtt  olvashatja! 

w w w.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

Hírek első kézből!

Látogassa meg honlapunkat vagy kövessen minket a
 Facebookon: www.iszolnok.hu

Válasszon az OTP Otthonteremtési Lakáshitelei közül!
Igényeljen ingatlanhitelt OTP Lakástakarékkal, és megnyerheti az 5x3 millió Ft egyikét. Ráadásul, ha OTP Ingatlanpont 
ingatlanközvetítő hálózat kínálatából veszi lakását, megduplázhatja nyereményét. A nyereményjáték időszaka:  
2014. március 1. – július 31.

Most a 0 Ft induló díj egy átlagos 5 milliós hitelösszeg esetén hozzávetőleg 210 000 Ft* kedvezményt biztosít Önnek. 
A díjkedvezményes akció időtartama: 2014. március 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2014. április 30-ig. 
A feltüntetett THM a március hónapban kezdődő ügyleti évre vonatkozik.

További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek:  
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

*0 Ft induló díjak kedvezménye ügyletenként egy ingatlan fedezet esetén az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési díjat, továbbá a hitelkeret beállítási jutalékot és a közjegyzői díjat 
nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (egy érték-megállapítás esetén) teljes összegét a szerződéskötést követően az OTP Bank/OTP Jelzálogbank 
visszatéríti az ügyfél részére.
**A feltüntetett THM mértéke az OTP Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáshitel konstrukciókra vonatkoznak, 5 millió Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre.  
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az ügyfelet terhelő kamat a futamidő első 5 évében érvényes. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból  
és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. által folyósított hitel/lízing esetében közvetítőként  
az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel és az ingatlanlízing igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

Gondtalan 
költözést 
szeretne? Lakáshitel  

Akció

0 Ft induló díj* 
THM: 6,37–7,33%**

Most  
3 millió 
forintot is 
nyerhet!

OTP_200x245_LAHI_febr_EvaMagazin.indd   1 2/27/14   5:25 PM

Kultúra, közélet, sport: legfris-
sebb hírek a város életéből!
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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-doboz-
ba, 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! A korrepetálások, nyelvleckék, javítás,szerelés, masz-
százs tartalmú hirdetések tarifája: 1000 Ft

Név (vagy      jelige): ...........................................................................................................................................................................................
 
Cím,   telefon: ...............................................................................................................................................................................................
 
Szöveg: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Folytatódnak a programok
A „Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő, Kul-

turális és Sport Egyesület (Szolnok, Karczag 
László u. 2.) TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0008 
számú, „Együtt a boldog családokért” című 
pályázat programjai folyamatosan zajlanak. 

A Szülők Akadémiája sorozat második 
része is befejeződött. A résztvevők ismét ok-
levelet vehettek át a tréningsorozat sikeres 
elvégzése után. A visszajelzések alapján meg-
győződtünk róla, hogy ez a program nagyon 
sok érdekes és értékes információhoz, tudás-
hoz juttatta az érdeklődőket. 

Előadássorozatunk harmadik vendége Szi-
ly Nóra volt március 4-én. Büszkén mondhat-
juk, hogy a teltházas előadáson a közönség a 
várakozáson felül jól érezte magát. A többnyi-
re hölgyekből álló hallgatóság erőt merített, 
tanult, esetleg példaképet állított a közel 3 órás 
beszélgetés után. Úgy gondoltuk, hogy Szily 
Nóra kellően hiteles anya, dolgozó nő, ezért 
esett rá a választásunk. Néhány gondolat ere-
jéig bepillantást nyerhettünk magánéletébe és 
láttuk, hogy ő is ugyanolyan problémákat old 
meg, mint bármelyikünk és mindezek ellené-
re kiegyensúlyozott és boldog, amire mind-
annyian vágyunk. Az előadás ideje alatt a 
program keretében - mint eddig minden alka-
lommal és a későbbiekben is - a kisgyermekes 

anyukáknak térítésmentes gyermekfelügyele-
tet biztosítunk, így buzdítva őket arra, hogy 
részt vegyenek az előadásokon. 

Ismét örömmel számolhatunk be arról, 
hogy az éjszakai óvoda és a nappali gyermek-
felügyelet egyre népszerűbb. Számos visszaté-
rő és új gyermek játszik a Zöld Házban lévő 
babaszobában az éppen feladatot teljesítő óvó 
nénivel. A december óta minden pénteken 10 
órától a nappali gyermekfelügyelet ideje alatt 
gyermektornát tartunk. Nagyon örültünk, 
hogy ezt a szintén ingyenes szolgáltatásunkat 
is sok elégedett szülő veszi igénybe. 

A jó idő és a tavasz megérkezésével újra 
megkezdhetjük a szabadtéri programok szer-
vezését. Idén májusban is megrendezzük a 
Széchenyi-városrészben a családi napot. Bí-
zunk benne, hogy ismét sok családot és leendő 
családot tudunk majd kicsábítani a friss leve-
gőre, és örömmel vesznek részt a játékos prog-
ramokon, amelyre idén is szeretnénk népszerű 
és közkedvelt előadókat meghívni. 

Szeretettel várjuk Önöket, legyenek aktív 
résztvevői az „Együtt a boldog családokért” 
pályázat keretében szervezett programjaink-
nak. 

Balázsiné Gődér Ágnes
 projektmenedzser

Többen dolgoznak 
a Járműben

Elkészült az első két IC prototí-
pus kocsi, a gyártásuk megkez-
dése előtt már megfogalmazó-
dott az igény, hogy Szolnokon 
bővíteni kell a szakmunkások 
létszámát. A témában sajtótájé-
koztatót tartottak, ahol elhang-
zott, hogy a szolnoki Járműjaví-
tóban az elmúlt időszakban 164 
fővel emelkedett a MÁV-START 
személyi állománya, elsősorban 
járműszerkezet lakatos, fénye-
ző, járművillamossági szerelő, 
esztergályos munkakörökben 
helyezkedtek el új dolgozók. A 
kormány stratégiai ágazatként 
tekint a közösségi közlekedés-
re, míg 2010-ben több mint 300 
milliárd forint adóssággal vették 
át a MÁV-ot és a hozzá kapcso-
lódó, mintegy 50 céget, melyek-
ből mára sikerült 11 működő 
vállalatcsoportot létrehozni - 
mondta Hegmanné Nemes Sára 
vagyonpolitikáért felelős állam-
titkár. Szalay Ferenc, Szolnok 
polgármestere kifejtette: „Szol-
nok életében a vasút jelentette 
a felemelkedést. A foglalkozta-
tottsági mutató folyamatosan 
javul, 3 százalékkal csökkent a 
munkanélküliség. A város ered-
ményként tudja felmutatni, hogy 
kormányzati segítséggel az ön-
kormányzat tulajdonába került 
a MÁV Sporttelep és a MÁV 
strand. (NFM)

Szily Nóra az előadás után

Gyermektorna a babaszobában

INGATLAN
Zagyvarékas központjában 2 szobás 
családi ház 2119 nm-es telken kedvező 
áron eladó. A telek kertészkedésre, épít-
kezésre is alkalmas. Iá.: 1,6 M Ft. Tel.: 
30/961-3658.
Szolnokon, a Malom úton 3 szobás lakás 
eladó. Tel.: 20/961-9911.
Elcserélném TV-fotelom 28-as női kerék-
párra. Tel.: 70/388-4271.
Szolnokon, a Pozsonyi úton régebbi 
típusú szekrények olcsón eladók. Tel.: 
30/725-2607.
Jó állapotban lévő számítógépasztal el-
adó, 10.000 Ft. Tel.: 30/455-5848
Megbízható 52 éves férfi bútorozott szo-
bát bérelne áprilistól. Tel.: 70/231-6066.
Széchenyi lakótelepen sürgősen eladó 
3 szoba étkezős X.emeleti hőszigetelt 
házban lévő lakás.Érdeklődni: 06-70-
533-7990



6. oldal                   2014. március                                   Szolnok-Panel

Március 3-án lezárult a jelöltállítás, azaz eddig lehetett az ajánlásokat gyűjteni. Jász-
Nagykun-Szolnok megye 1-es számú országgyűlési egyéni választókerületében – melynek 
központja Szolnok – 14 országgyűlési képviselőjelöltre lehet majd szavazni április 6-án. A 
választókerületi választási bizottság nem csak a jelöltek nyilvántartásba vételéről döntött, 
hanem sorsolással azt is megállapította, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek 
majd a szavazólapon.

7-8 millió forintot spórol a város, amiért nem segélyt, hanem munkát ad a rászorulók-
nak. Ezt Szalay Ferenc mondta a közmunkaprogramról tartott sajtótájékoztatóján. A pol-
gármester szerint igenis van haszna a közmunkának és azok is jól jártak, akik a program 
keretében iskolapadba ültek.

Idén is házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtés. A sárga, illetve zöld zsákokat már-
cius hétvégéin juttatják el az érintett családi házas övezetekbe. A Széchenyi-lakótelepet 
március 23-án, vasárnap keresik fel a szolgáltató munkatársai 9 és 17 óra között. Akik 
nincsenek otthon, a cég József Attila úti telephelyén vehetik át a zsákokat. Mindenki kap 
egy tájékoztató füzetet is, amiben a szelektív gyűjtőjáratok menetrendje is megtalálható.

Sporthír
Kijutott a kínai ifjúsági olimpiára Szudi Ádám. A Jászkun Volán SC ifjú asztalitenisze-

ző tehetséget és edzőjét Szalay Ferenc polgármester köszöntötte.
Meghaladja a 100 millió forintos nagyságrendet az a támogatási összeg, amivel a Stad-

ler támogatja a Szolnoki MÁV FC-t. A megállapodás nemcsak a felnőtt gárdát, hanem az 
utánpótlás egyesületet is érinti, de a létesítmény fejlesztésére is jelentős összeg jut. 

Ajándékcsomagokkal lepték meg a Hetényi Géza kórház gyermekosztályának betegeit 
a Szolnoki Dózsa-Közgép férfi vízilabdacsapatának edzői és játékosai. A csomagok ösz-
szeállításánál arra is figyeltek, hogy azok egészséges termékeket tartalmazzanak.    (mpa)

Újjászületés Reflexológus rovata
 A márciusi hónap az átmenet idősza-

ka. A fák ágai még kopárak, de a búza, a 
fű már zsendül, a rügyek pattanásra ké-
szek, a természet az újjászületés küszöbén 
áll. Miért is maradna ki ebből a csodából 
maga az ember? Nekünk is szükségünk 
van külső-belső megújulásra! Egyhá-
zunk a külsőt ránk bízza, mikor legyen 
annak ideje, a belső megújulásra viszont 
most hív, a nagyböjti készület által. 

Templomaink ilyenkor átalakulnak, 
az oltár ragyogó aranyát, fehér terítő-
it felváltja a bordó, piros böjti szín. Va-
sárnaponként nagy szent Bazil, cezáreai 
püspök liturgiáját imádkozzuk, hétköz-
napokon azonban nincs előírva litur-
gia végzése, mert a böjtöt, a lemondást, 
Krisztus testére, az eucharisztiára is ki-
terjeszti a keleti egyház. Viszont Jézus 
szavaira gondolva, „aki eszi az én teste-
met és issza az én véremet, az bennem 
marad, és én őbenne”. Az egyház úgy 
látja, a hívek lelki java megkívánja, hogy 
a héten legalább két nap, szerdán és pén-
teken, részesedjenek az eucharisztiában. 
Viszont önmagával nem akar ellent-
mondásba kerülni, (nincs liturgia) ezért 
ezeken a napokon egy ünnepélyes áldo-
zás történik. A szentséget (eucharisztia) 
előző vasárnap a pap az oltáron lévő „kis 
házba” (szentségház) helyezi, s az említett 
két napon, ünnepélyesen, egy gyönyörű 
szép dallamvilágú szertartásban, az elő-
szenteltek liturgiájában (a kenyér előre 
meg van szentelve= Krisztus teste) szol-
gáltatja ki.

A böjti időszakban sok új imádság 
szövi át életünket. Ezek közül szent 
Efrém imáját szeretném mindannyiunk 
figyelmébe ajánlani. Szent Efrém a mezo-
potámiai Nisibisben született 306 körül. 
Korán magányba vonult (remete), majd 
Edesszában diákonus lett. (egyházirend 
első lépcsőfoka) Kiváló szónok, hittudós, 
Bibliaértelmező volt. 373-75 között hunyt 
el, XI. Pius pápa az egyháztanítók közé 
emelte. Imádsága tehát így szól:  ”Életem 
Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a 
jóravaló restség, könnyelműség, pénz-
vágy és megszólás szellemét! Ajándékozd 
inkább szolgádnak a józanság, alázatos-
ság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, 
Uram, Királyom! Add meg, hogy megis-
merjem bűneimet és meg ne ítéljem fe-
lebarátomat, mert áldott vagy örökkön 
örökké. Ámen. „ 

A természet láthatjuk, megállíthatat-
lanul elindult az újjászületés útján! És 
mi, emberek?

Szkiba Tibor, 
görög katolikus parochus  

Itt a tavasz a megújulás ideje, ne csak 
lakásunkat, hanem szervezetünket is tisz-
títsuk.  A téli napokon a szervezetünk 
működése lelassul, nehezebb ételeket fo-
gyasztottunk, ami nemcsak plusz kilókban 
mutatkozik meg, hanem a salak és méreg-
anyagok lerakodásában is.

Hogy kerül ennyi méreganyag a szerve-
zetünkbe? A belélegzett és szennyezett le-
vegőn, az elfogyasztott táplálékon és klóro-
zott ivóvízen keresztül. Az utóbbi években 
több mesterségesen előállított és tartósító-
szerrel ellátott élelmiszert fogyasztunk. A 
gyógyszeripari készítményekből, a rovar-
irtókkal kezelt növényeinkből, a háztartá-
si és kozmetikai készítményeinkből is jut 
méreganyag a szervezetünkbe. A kutatások 
azt mutatják, hogy nem tudjuk közömbösí-
teni a méreg- és vegyi anyagokat, melyeket 
naponta belélegzünk vagy elfogyasztunk. 
Lerakódnak a sejtjeinkben, a szöveteink-
ben, és a későbbiekben különféle megbete-
gedéseket okoznak. 

Testünk azonban képes a megtisztu-
lásra, különösen, ha ebben a segítségére 
sietünk. A méreganyagok kiválasztásában 
nagy szerepet játszik a vese, a máj, a tüdő, 
a belek és a bőrünk is. A legfontosabb, amit 
tehetünk, hogy gondoskodunk csökkentett 
terhelésű napokról. Minden gyümölcs-, 
tisztítótea-, vagy vízböjt kúra célja, hogy a 
fokozott folyadék, és a csökkentett méreg-
anyag bevitellel segítse a testünket az ön-
tisztulásban. Fontos, hogy évente legalább 
kétszer, ősszel és tavasszal végezzünk tisz-
títókúrát.

Ha az alább felsorolt tüneteket észleljük, 
akkor itt az ideje a méregtelenítésnek: a 
gyakori fáradtság és erőtlenség, szélgörcs, 

gázok és puffadás, súlyfelesleg, ételaller-
giák, elégtelen emésztés, ingerlékenység, 
hullámzó kedélyállapot, rossz szájíz és erős 
szagú széklet, gyakori megfázás, visszatérő 
fejfájások, krónikus székrekedés, bőrprob-
lémák.

Az öt elsődleges fontosságú szerv, amely 
kiválasztást végez, a vastagbél, a máj, a ve-
sék, a tüdő és a bőr. A helyesen végzett böjt 
a legtöbb szervi megbetegedésnél terápiás 
sikert hoz. Ennek oka, hogy a megtisztult 
szervezetben jobbak a regenerációs folya-
matok és a gyógyászati céllal bejuttatott 
orvosságok vagy táplálék-kiegészítők is ha-
tékonyabban tudnak felszívódni.

Szerveink méregtelenítése más-más fo-
lyamatokon keresztül megy végbe. A bőr 
szaunával, a vesék a megnövelt folyadékbe-
vitellel, a máj a táplálékok megvonásával, a 
belek rostpótlással és az emésztési folyamat 
serkentésével, a tüdő pedig a friss levegőn 
végzett testmozgással méregteleníthető a 
legegyszerűbben. Hatékonyabbá tudjuk 
tenni a méregtelenítést reflexológiával és 
testmasszázzsal.

Sipos Anita reflexológus
+36 70 2988706

Batthyány utca 4.

HÍREK
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Amadeus Rádió  
műsora:

A víz világnapjára

00:00–24:00 egész napos zenés  
műsor

Minden hétköznap:
06:00–11:00 Reggeli Juice Kis Ka-

tával
11:00–16:00 Amadeus Rádió zenés 

műsora Juhász Bálinttal
16:00–22:00 Amadeus Rádió zenés 

műsora Hajdú Csabával ,
A műsorfolyamban tematikus 

témák az alábbiak szerint:

Hétfő
05:00-06:00 Világjáró ismétlés
15:00-18:00 „GÓÓL” Sportpercek 

Németh Ádámmal
22:00-23:00 Magyar lelátó sport-

magazin majd non-stop zene 
kedd 04:00-ig

Kedd
04:00-06:00 Erdőjárók ismétlés
15:00-18:00  „Tempomat” autós  

percek Hajdú Csabával
22:00-23:00   Nekem 80 majd non-

stop zene szerda 05:00-ig

Szerda
05:00-06:00 Magyar lelátó ismétlés
22:00-24:00 „Kapcsolódjunk”  
 Novák Péter kulturális maga-

zinja a fővárosból majd non-
stop zene csütörtök 04:00-ig

Csütörtök
04:00-06:00 Kapcsolódjunk ismét-

lés
20:00-22:00 „Kultusz” - Kulturális 

és művészeti magazin 
22:00-23:00 „Együtt-ható” család-

barát magazin majd non-stop 
zene péntek 04:00-ig

Péntek
04:00-06:00  Kultusz ismétlés
22:00-23:00 „Világjáró” utazási ma-

gazin majd non-stop zene 
szombat 05:00-ig

Szombat:  
05:00-06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00-14:00 „Amadeus Weekend” - 

élő zenés műsor 
14:00-18:00 „Amadeus” – zenei mű-

sor majd non-stop zene va-
sárnap 05:00-ig

Vasárnap:
05:00-06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00-15:00 „Amadeus Weekend” – 

élő zenés műsor 
benne: 10:00-12:00 „Zamat” gaszt-

ronómiai magazin Kis Ka-
tával

15:00-16:00 „Világjáró” utazási ma-
gazinműsor

18:00-22: „Amadeus” - zenei műsor
22:00-24:00  „Erdőjárók” vadász – 

környezetvédelmi magazin 
majd non-stop zene hétfő 
05:00-ig

„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  

legnagyobb slágerei”

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kez-
deményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, 
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük 
környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Szabó Lőrinc: 
Egy pohár víz (részlet)

Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenűlve
érzi, … .

Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat - három kivételével – az ábrában! 
A három megmaradt szóból a vers utolsó szavait állíthatjuk össze. 

A múlt havi rejtvény megfejtése: Sirokkó. Egyórás talpmasszázst vehet igénybe Sipos Anita 
reflexológusnál Mezei Imréné (Czakó E. u. 5. 9/78.), a Hild Viktor Könyvtár ajándékát pedig Nagy 
Antal (Karczag László u. 5. 2/17.) veheti át. Gratulálunk! A nyerteseket levélben értesítjük, mely igazo-
lás a nyeremény átvételére. Várjuk leveleiket, észrevételeiket a panel-szolnok@freemail.hu címen, vagy 
Szolnok-Panel, Karczag László u. 2.,illetve a Zöld ház portáján lévő Panel-dobozunkba. 

Az emberek többsége azt hiszi, hogy csak adni nagylelkűség. Pedig az elfogadás is a 
szeretet aktusa. Hagyni, hogy boldoggá tegyenek minket, amitől a másik is boldog lesz. 

(Paulo Coelho)

Beírandó szavak:
Kétbetűsek: AR, ÁG, ÁL, ÁR, ÁS, ÁT, EJ, ES, ÉL, IG, LÉ, PÓ, RÁ, RI, TE, TŐ
Hárombetűsek: ALT, ÁTA, ÉTA, GTA, IDA, RÁG, REÁ, RÚD, SÉD, TRÉ, ÜST, VÁS
Négybetűsek: ANYU, EMEL, ETEL, JATT, ROST, SITT, TESZ, VAGY, ZARA
Ötbetűsek: ARATÓ, ÁTEJT, BÁNTÓ, IRÁNT, ŐSZES
Hatbetűsek: ELTART, ÉLESZT, MILYEN, SZIKLA, TISZTA, VIGASZ
Hétbetűsek: KAPATOS, NYERTES
Kilencbetűsek: EMMENTÁLI, KATAMARÁN, SZELLEMES
(A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Sziasztok!
Ugye március 8-án szombaton megnéztétek a szolnoki csatát a Kossuth téren? Remélem ilyen szép tavaszi 
napon nem a szobában, a számítógép mellett ültetek! A könyvtárlátogatás is belefért a programotokba?! 

Februári nyerteseim: Debreceni Réka, Török Dorina, Zakar Boglárka. A nyeremények átvehetők a könyv-
tárban! Örömmel tapasztaltam, hogy a „Könyvtár tudora” játékban egyre több tanuló vesz részt. Nekik 
segít „Csizmás kandúr” a kedvenc mesehősöm. Nagyon laza rejtvényt szeretnék most nektek feladni!

   a,  Ki írta a „A virágutcai focibajnokság” című könyvet?
   b,  A regényben a nagyi milyen sportot űzött fiatal korában?
   c, Berosált a rezesbanda című könyv írója?
   d,  Hogy hívják a tanár urat, aki üres osztályteremben tartana órát?
   e,  Sorolj fel legalább három regényt ettől az írótól?

Várom a megfejtéseket a dobozkámba!    Üdv: Leó!

A víz világnapjára 
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, 
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük 
környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. 
 
Szabó Lőrinc: Egy pohár víz (részlet) 
Víz, még sohse láttalak; 
és lelkem sok szennye-bűne 
boldogan megszégyenűlve 
érzi, … . 
 
Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat - három kivételével – az ábrában! A három 
megmaradt szóból a vers utolsó szavait állíthatjuk össze.  
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 
Beírandó szavak: 
Kétbetűsek: AR, ÁG, ÁL, ÁR, ÁS, ÁT, EJ, ES, ÉL, IG, LÉ, PÓ, RÁ, RI, TE, TŐ 
Hárombetűsek: ALT, ÁTA, ÉTA, GTA, IDA, RÁG, REÁ, RÚD, SÉD, TRÉ, ÜST, VÁS 
Négybetűsek: ANYU, EMEL, ETEL, JATT, ROST, SITT, TESZ, VAGY, ZARA 
Ötbetűsek: ARATÓ, ÁTEJT, BÁNTÓ, IRÁNT, ŐSZES 
Hatbetűsek: ELTART, ÉLESZT, MILYEN, SZIKLA, TISZTA, VIGASZ 
Hétbetűsek: KAPATOS, NYERTES 
Kilencbetűsek: EMMENTÁLI, KATAMARÁN, SZELLEMES 
(A rejtvényt Mondok Anita készítette.) 
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Változtak az öröklés 
szabályai márciustól

A minőségi munkának a fizetésben is meg kell jelennie
Magyarországon 2014. április 6-án országgyűlési képviselői választást tartanak. Dr. Bene Ildi-
kó, a megyei kórház főigazgatója, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. számú választókerület Fi-
desz-KDNP jelöltje.  Nehéz időpontot egyeztetni egy rövid interjúra, hiszen a megyeszékhely 
mellett 17 település tartozik a körzetébe. A kórházfejlesztésről és a választásról kérdeztük.

Ha nincsen végrendelet, a 
törvényes rend szerint törté-
nik az öröklés. Végrendelkezni 
bárki javára lehet, de a törvé-
nyes rend szerinti leszármazó-
kat és a házastársat is megilleti 
a köteles rész, amely az új Ptk. 
szerint a törvényes örökrész 
egyharmada. Ha nincsen le-
származó, a régi szabályozás 
szerint mindent a házastárs 
örökölt. A jelenlegi változások 
szerint a házastárs örökli azt 
a közös tulajdoni illetőséget, 
amely a lakhatást biztosítja, 
azon túl fele részben örököl a 
szülővel együtt. A túlélő há-
zastárs csak abban az esetben 
örökölhet mindent, ha a szülő 
már nem él.

Az új szabályozás a bejegy-
zett élettársakra vonatkozó 
jogi szabályozást törölte. A jo-
gász ezért azt javasolja, hogy 
aki élettársi kapcsolatban él, 
mindenképpen végrendeletben 
rendelkezzen. Eddig az élettárs 
a jogszabályban közeli hoz-
zátartozóként szerepelt, az új 
törvényben azonban csak hoz-
zátartozói minőségben. Ennek 
azért van jelentősége, mert a 
közeli hozzátartozót több eset-
ben preferálja a jogszabály.

Az új Ptk-ban a végrendelet 
szabályai is változtak, ezért eb-
ben az ügyben is érdemes szak-
emberhez fordulni.

A közös tulajdonú ingat-
lanokon haszonélvezeti jog 
alapítása történik, azonban 
minden egyéb különvagyon 
illetőségen a házastárs egy 
gyermekrésznyi részt örököl. A 
túlélő házastársnak lehetősége 
van arra, hogy ennek megvál-
tását kérje a leszármazóktól.

Az adósság öröklésével kap-
csolatban: ilyenkor lehetőség 
van a hagyatéki tárgyalásban 
visszautasítani a hagyatékot, 
ebben az esetben az a magyar 
államra száll. A magyar állam 
azonban nem utasíthatja visz-
sza a hagyatékot. Érdemes a 
hagyatéki leltár készítésekor 
megnézni, hogy a tartozás 
mértéke nem nagyobb-e, mint 
maga a vagyon.

- Hatalmas munka folyik, 
elkezdődött a 7,5 milliárdos 
projekt, és készül a következő 
2 milliárdos fejlesztés kiviteli 
terve, melyet a MÁV-kórházzal 
közösen nyertünk.  Ez utóbbi 
a Hetényi Géza kórházban a 
gyógyszertár és a patológiai 
épületének a megújítását, a 
MÁV-kórházban pedig a moz-
gásszervi rehabilitációs fejlesz-
téseket jelenti.

A rehabilitációs pályázat 
a tüdő- szív és érrendszeri 
betegségeknél a járóbetegek 
rehabilitációját jelenti és az 
addiktológiai részleg kialakí-
tása is folyamatban van. Nyár 
végén pedig megkezdődik az 
izotóplabor építése is.

Vannak pályázatok, melyek 
a szakképzést segítik, illetve 
szemléletformáló, egészségne-
velő programjaink is futnak. 
Amikről eddig beszéltem tu-
lajdonképpen infrastruktu-
rális fejlesztések, megújul az 
épületrendszer, modern mű-
szerekkel bővülünk, de szük-
ség van speciális képzésekre, 
ezek is folyamatosak. Van egy 
pályázatunk, amely kifejezet-
ten a dolgozók szakképzését 
segíti.

- Sok előadáson, találkozó-
kon vesz részt a megyeszékhe-
lyen, és a településeken. Mire 
kíváncsiak az emberek?

- Sok mindenről érdeklőd-
nek, és nagyon tájékozottak. 
Amiről mindenhol szó van, 
az a munkahelyteremtés, de 
beszélünk a rezsicsökkentésről 
is, hiszen nagyon sok embert 
érint. Hogyan alakul a vállal-
kozások helyzete, érdeklődnek 
a gyed-extra folyamatáról. A 
mindennapi életben megjele-
nő dolgokon kívül mindenhol 
fontosnak tartják a településük 
fejlődését.

A Széchenyi-városrészben 
is pozitívan értékelik a most 
induló fejlesztéseket, hiszen 
megújulnak az utak, az isko-
lák, a Zöld ház, és különösen 
örülnek a térfigyelő kamerák 
kihelyezésének. 

Sok pozitív dolog történt a 
városban az elmúlt években. 
Bővül a kerékpárút-hálózat, 
új munkahelyek érkeznek az 
ipari parkba, és Szolnok védel-
mét biztosítja a belvárosban a 
megújuló gát, mellyel átalakul 
a Tisza-parti sétány. Munka-
helyteremtésben is nagyot lép-
hetünk előre, hiszen Szolnok 
a vasúti gépgyártásnak a köz-
pontjává válhat.

- Nőtt a munkahelyek szá-
ma a megyeszékhelyen, de az 
itt élők szeretnék, ha fizetésük a 
fővárosi bérekhez közeledne

- Úgy gondolom, ahogy 
kvalifikáltabb munkaerővel 

dolgoznak az idetelepülő cé-
gek, vállalkozások, a város is 
felértékelődik. Egyre több jól 
képzett dolgozóra van szükség, 
amit egy fokozatos felzárkózás 
követhet. A minőségi munká-
nak a fizetésben is meg kell je-
lennie, de az évtizedek lemara-
dásának a megoldásához évek 
és kitartó munka kell.

- Az elmúlt években politi-
kusként és kórházigazgatóként 
is dolgozott. Április 6-tól ez 
megváltozhat, és országgyűlési 
képviselőként folytathatja. Mi-
lyen változást jelentene ez az 
életében?

- 2010-ben a kormányra ke-
rülő Fidesz ígérete volt a kisebb 
parlament mellett az is, hogy 
az országgyűlési képviselők 
nagyobb területen szakpoliti-
kusként végezzék munkájukat. 
Ezt felvállaltuk, a két funkció 
összeférhetetlen. 

Nem gondolkodtam rajta, 
hogy mi lesz április 6. után. 
Becsülettel végzem a dolgom. 
Ha a választók meghozzák a 
döntést, az én feladatom lesz 
az új helyzetben átalakítani a 
dolgaimat. Ha megtisztelnek 
a választók, majd megteszem 
ezt, de tudom, hogy a kórházi 
munkát kiváló kollégák viszik 
tovább. Fontosak nekem a be-
tegeim is, és valószínű, hogy 
önkéntes munkával  a közelük-
ben maradnék.

(ka)

A „Virágos Szolnokért” akció keretében több ezer tő árvácskát osztot-
tak szét a Zöld házban. A virágos előkert és virágos erkély akció sikere 
nyomán ma már a város minden részén virágosítanak az emberek.


