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Sétára csábítanak parkjaink
A város legnagyobb és legszebb
parkrendszerében sétálhatunk, hiszen nemrég átadták a rózsakert
melletti angolparkot is. Története
1855-re nyúlik vissza, amikor akácos ültetésével igyekeztek megkötni a
szélben igen kellemetlen homokot. A
Királyi Szépítő Bizottmányban 1867ben merült fel a park létrehozásának
ötlete, de a megvalósítás évtizedekig
váratott magára. Az 1930-as években a szolnoki Tisza-hídtól a folyóval
párhuzamosan megépült az úgynevezett barokk stílusú park. A terveket
Rerrich Béla készítette. Rozáriumot,
azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol
magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. A 2000-es évi tiszai árvíz
után jelentősen károsodott a terület,
melyet dr. Jámbor Imre tervei alapján
rekonstruáltak. A közel 80 éves vadgesztenyefasor és az allék alatt 1000
négyzetméter egynyári virágfelület
kapott helyet, ismét vannak rózsák,
illetve megépült a pergola.
A Verseghy park részeként elkészült a Petre Anna Mária tervező
elképzelései alapján kialakított angolkert. A hatalmas fák megőrzése
mellett cserjéket telepítettek, padok
és az óriási gyepfelület várja a sétálni
vágyókat.

Ünnepélyesen átadta az angolparkot Hegmanné Nemes Sára államtitkár, Szalay
Ferenc polgármester, dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő és Szakali Erzsébet, a
megyei kormányhivatal főigazgatója

Tovább a kétharmados többséggel

Az április 6-i országos választáson a választópolgárok szavazhattak
arra, kit szeretnének az országgyűlési
egyéni választókerületükben képviselőnek, egy másik íven arról dönthettek, hogy az országos listáról melyik
pártot vagy nemzetiséget támogatják.
2014-ben kétharmados parlamenti
többséget szerzett a FIDESZ-KDNP,
a 199 fős országgyűlésben 133 fős
frakciójuk lesz. Az MSZP-EgyüttDK-PM-MLP 38, a Jobbik 23, az LMP
pedig 5 képviselőt delegálhat az új
parlamentbe.
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1.
számú egyéni választókerületében
dr. Bene Ildikó a FIDESZ-KDNP országgyűlési jelöltje 19 146 szavazattal
győzött. Iváncsik Imre, a kormányváltók képviselőjelöltje 14 547, Baráth
Zsolt, a Jobbik jelöltje 13 157, dr. Pető
Ernő LMP-s jelölt pedig 2303 szavazatot kapott. A külhoni magyarok az

országgyűlési választásokon először
voksolhattak, az általuk leadott közel
130 ezer szavazat 95,5 százalékával a
FIDESZ-KDNP pártszövetséget támogatták.
Összesen a FIDESZ-KDNP országos listájára 2 264 730, a baloldali
összefogásra 1 290 804, a Jobbikéra
1 020 476 szavazat, az LMP-re pedig
269 413-an szavaztak. A többi 14 országos listát állító párt nem érte el az
ötszázalékos küszöböt. Az országos
pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat:
5 047 310
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
négy körzetéből a FIDESZ-KDNP
jelöltjei jutottak a parlamentbe: dr.
Bene Ildikó, dr. Fazekas Sándor, Pócs
János, Boldog István. Országos listán
mandátumot szerzett: Balla György és
Farkas Flórián.

Egy választást nyertünk, de vár még ránk kettő!

Országos szinten újra kétharmados többséget szerzett a Fidesz-KDNP a parlamenti választásokon. Szolnokon a kormánypárt képviselője, dr. Bene Ildikó kapta a legtöbb szavazatot. Szalay Ferencet, a párt megyei és városi elnökét, a
megyeszékhely polgármesterét a tapasztalatokról, a tanulságokról kérdeztük.
- A végeredményt tekintve minden bizonnyal elégedett a szolnoki adatokkal.
De mennyire volt papírforma dr. Bene Ildikó győzelme?
- Szolnok soha nem volt
arról híres, hogy itt a Fidesz túlzottan jól szerepelt
volna korábban. 2010-et
megelőzően nem nyert
egyéni képviselőjelöltünk
itt, nem csoda, hogy a szocialisták is billegő körzetnek tartották. Bár, Bene
Ildikót sokan féltették, de
ő fényesen bebizonyította:
kiváló orvosként, sikeres
kórházigazgatóként
elnyerte az emberek bizalmát. Egyébként mindez
mit sem ért volna, ha nem
segít bennünket oly sok
aktivista, s nem szavaz
Bene Ildikóra több mint
19 ezer választópolgár. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek!
- Talán még nem is volt
olyan, hogy Szolnok városát
csak ketten képviselik a parlamentben.
- Ez igaz, ám ennek az
az elsődleges oka, hogy
2014-től feleannyi képviselő alkotja majd az Országgyűlést. Szolnoknak és térségének pedig Bene Ildikó
és Balla György kellően
erős támogatója lesz. Sőt,
azt gondolom, az elmúlt
négy évben olyan erős érdekérvényesítő képességről tett tanúbizonyságot
a várost képviselő csapat,
ami biztosíték számunkra.
- Mi lehetett döntő a választási kampányban?
- Az eredmények azt
igazolják, hogy a szavazók
jelentős része a kormányzati munka folytatását
várja. Rengeteg támadást
kapott az Orbán-kormány,
olyan sokat, amilyet még
egyetlen kabinetnek sem

kellett elviselnie. Az nem
volt meglepő, hogy az ellenzék a 2010-es nagy vereséget követően ezt teszi,
ám az oktalan és valóságot
nélkülöző külföldi támadások megleptek. Azóta
kiderült, hogy ezt is a baloldali ellenzék irányította itthonról. Egyszóval a
támadások hiteltelensége,
a kormány valós teljesítménye, illetve a Szolnokon
és a választókerületben
megvalósuló beruházások
rendkívül sokat segítettek.
- Mennyire érintette érzékenyen a negatív kampány?
- Tudom, a politika nem
gyermekeknek való, ám itt
Szolnokon eddig nem volt
jellemző a másik fél besározása. Ezért is lepett meg
nagyon az itt tapasztalt
mocsokáradat. De pontosan ezért volt nagyszerű
jelöltünk Bene Ildikó, mivel feddhetetlensége, embersége miatt már az első
pillanatoktól hiteltelen volt
minden ellene indított támadás.
- Az eredmények azt mutatják, s ezt alátámasztották a közvéleménykutató
cégek mérései is: nem volt
kormányváltó hangulat az
országban.
- Nem, s talán ezt mérte
fel a legrosszabban a baloldali ellenzék. Nyolc évnyi
szocialista
kormányzás
után az Orbán-kormánynak sikerült az országot a
csőd széléről megmenteni. Könnyebbé tettük az
emberek megélhetését a
csökkenő rezsiköltségekkel, erősödik a gazdaság,
csökken a munkanélküliség, s még hosszasan sorolhatnám a közös sikereket.
Ezt értékelték az emberek,
nem pedig az ellenzéki
hisztériakeltést.
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Az árvízvédelmi fejlesztés második ütemének ünnepélyes átadásán
Szalay Ferenc polgármester és Lovas Attila vízügyi igazgató. A Víz
Világnapján a szolnokiak birtokba vehették a Tiszavirág híd és a vízirendőrség közötti szakaszt. (Foto: M. J.)

- Vár még ránk két választás is az idén.
- Május 25-én arról dönthetünk, melyik párt adja a
legtöbb képviselőt az Európai Parlamentbe. Azt gondolom, most minden eddiginél nagyobb szükség van
az országért valóban kiálló,
s nem idegen érdekeket kiszolgáló fideszes EP-képviselőkre. Aztán ott lesz ősszel
az önkormányzati választás.

- Ahol Ön indul a polgármesteri posztért?
- Igen, ha a Fidesz helyi
tagsága, s majd a választmány is támogat ebben.
Folytatni szeretném a
megkezdett munkát, azt
gondolom, oly sok sikert
értünk el a szolnoki emberekkel együtt, melyre joggal lehetünk büszkék!
(pe)

Dr. Bene Ildikó átvette mandátumát
„Nagy feladat, nagy
megtiszteltetés és az elkövetkezendő négy évben
hittel és szakmaisággal
szeretném végezni a munkámat” – mondta dr. Bene
Ildikó április 17-én, amikor átvette országgyűlési
képviselői mandátumát a
helyi választási bizottság
elnökétől, Czifra Károlytól.
A képviselőasszony elmondta,
reménykedett
abban, hogy az
elmúlt négy év
munkáját értékelik az emberek
és újra megkapják a felhatalmazást a választóktól. A munka
2010 tavaszán
elkezdődött, és a
győzelem erőt ad
a folytatáshoz.
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Bene Ildikó hozzátette:
Kiderült, nem azon múlik
egy választás, hogy ki tud
nagyobbat ígérni, azon
múlt, hogyan értékelik az
emberek az elmúlt négy év
munkáját, és megkaptuk
a bizalmat. Az elmúlt időszak szellemében szeretnék
tovább dolgozni, segítve a
körzetben élők munkáját,
megélhetését – mondta a
politikus.
(ka)

Szolnok-Panel

Fejlesztések és sikerek a gimnáziumban
A Széchenyi István Gimnázium a Magyar Diáksport Szövetség országos listája alapján a tavalyi év diákolimpiai pontversenyében a harmadik helyezett lett. A sikerről és a gimnáziumi fejlesztésekről beszélt az intézmény igazgatója, Deák
László.
- Valóban van miről beszélni, hiszen kiváló
eredményeket érnek el tanulóink a sportban, de
más területen is ott vagyunk a legjobbak között.
És aki erre jár látja, hogy megújult a gimnázium,
de sikerrel működik a nemrég átadott modern
természettudományi laboratóriumunk is. Nagy
öröm ez számunkra, hiszen nem csak a mi diákjaink, hanem a városban lévő általános és középiskolák is jelentős
számban látogatják a labort.
Volt egy lehetőségünk a könyvtárfejlesztésre. 5 és félmillió forintból a számítástechnikai parkot újítottuk fel, amit a rajztagozat is tud használni, de minden évben vannak olyan pályázatok
is, melyeket tehetséggondozásra fordíthatunk
- Elindult a lakótelepen a másfél milliárdos, „Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” című beruházás, amely
érinti a gimnáziumot is.
- Megtörtént a tető és a homlokzat szigetelése, a nyílászárók cseréje, bekerült egy akadálymentesítést segítő lift. Tanítási
időszakban történt a felújítás, voltak zökkenők, de a magasabb
komfortérzet miatt elviseltük a kellemetlenségeket, hiszen a nyílászárók már valóban annyira rosszak voltak, hogy az is előfordult, hogy kabátban ültek télen a gyerekek a teremben.
- 28 éves az iskola, nagyon sok jó eredmény van az intézmény
neve mellett. Kiváló sportolók, kiváló tanulók.
- A sport nagy múltra tekint vissza, 2007-ben beindult a köznevelés típusú sportiskolai képzés. Mindig ott voltunk a legjobbak között, de most a diákolimpiai sportágak eredményességei
révén a harmadikok lettünk. Egyéniben pedig két diákunk kapott elismerést, Szilágyi Réka atléta, és Furkó Kálmán evezős.
A sikert mutatja az is, hogy több mint 85 tanuló jelölte meg a
sportiskolai képzést, itt szeretnék folytatni az általános iskola
után tanulmányaikat. Öt kiemelt sportágunk a labdarúgás, kosárlabda, vízilabda, atlétika, kajak-kenu és az evezés. Büszkék
vagyunk arra, hogy a sportolóink bebizonyították, hogy összeegyeztethető a sport és a tanulás.
Deák László örömmel mondta, hogy túl vannak a felvételizésen, és nem látszik a demográfiai visszaesés, a jelentkezők száma
évek óta jóval a háromszáz felett van. A diákok egyre öntudatosabban választanak a továbbtanulásban, míg az elmúlt időszakban két, három intézményt jelöltek meg, most sokan csak egyet.
A gimnáziumban négy osztály indul, az igazgató szeretné tartani
a törvényes 34 fős osztálylétszámot.
Kővári Anna

HÍREK RÖVIDEN
20 hektárnyi területet foglal el a tervek szerint a Szolnoki
Ipari Parkban a leendő citromsavgyár. A dolgozók képzését a
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola vállalja. Gépkezelő, villanyszerelő, lakatos, vegyipari szakmunkások és technikusok mellett laboránsokat és informatikusokat is képeznek.

* * *

13 ezer négyzetméter területű új épület létesül a megyei kórház területén. A beruházás döntően Európai Uniós támogatással valósul meg csaknem 7,5 milliárd forintból. Az új épülettömb a már meglévők mellett struktúraváltást is eredményez.

* * *

Április 16-a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja. A szolnoki megemlékezés az egykori gettó területén, a Pelikán Szálló falán elhelyezett emléktáblánál kezdődött, majd a résztvevők a vészkorszak áldozataira emlékeztető
„botlókövek” mentén haladtak az egykori zsinagógához.

* * *

Kék léggömbökkel a kezükben tettek sétát április 2-án, az
Autizmus Világnapján, a Széchenyi Körúti Általános Iskola tanulói. A séta végén üzeneteiket, bátorító mondataikat a lufikra
írták, amiket aztán egyszerre engedtek fel a levegőbe. A szolnoki városháza épülete napokra kékbe borult.

* * *

1964 óta, április 11-én József Attila születésnapján ünnepel
az ország. Szolnokon is megemlékezéseket rendeztek a Költészet Napján. A Hild Viktor Könyvtár előtti téren flashmobot
rendeztek. A villámcsődületen óvodások és iskolások is csatlakoztak Harna Péterhez, a Szigligeti Színház művészéhez.

* * *

60 évvel ezelőtt vette fel Verseghy Ferenc nevét a megyei
könyvtár. Az 1757. április 3-án, Szolnokon született költőre és
nyelvészre Szurmay Ernő, a Verseghy Kör örökös tiszteletbeli
elnöke emlékezett. (MPA)

EP-választás
Harmadik alkalommal vesz részt hazánk az Európai Parlament képviselőinek választásán. Magyarország 2004. május
1-jei uniós csatlakozását követően az első 5 éves ciklusban 24en, a másodikban pedig 22-en képviselték hazánkat. A 2019-ig
tartó időszakba 21 főt delegálhat az ország a 751 fős Európai
Parlamentbe.
Az Európai Parlament képviselőinek választása 2014. május 25-én lesz. Szavazni 6-19 óra között lehet. A szavazáshoz a
lakcímigazolványt és személyazonosító igazolványt vigyék magukkal, vagy útlevelet, vezetői engedélyt. Érvényes okmányok
bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Ha a szavazás napján a választópolgár nem a lakóhelyén tartózkodik, az átjelentkezésre május 23-án 16 óráig van lehetőség. Külföldön, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson lehet
voksolni. Akit egészségi állapota korlátoz a mozgásban, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, május 23-án 16 óráig. A
szavazás napján 15 óráig még a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni mozgóurnát.
Szolnokon a polgármesteri hivatalban működik a Választási
Információs Szolgálat, itt munkaidőben várják az ügyfeleket.
Tájékozódhatunk a www.valasztas.hu oldalon.
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A PRÓH I R DET É SE K
A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!
INGATLAN

VEGYES

Elcserélném újszászi két szobás családi házam, melléképülettel, nagy kerttel
szolnoki 1+2 szobás lakásra. 1 millió
forint készpénzt ráfizetek. Tel.: 20/5009741.

Singer ipari varrógép pótalkatrészekkel jó
állapotban eladó. Iá.: 25.000 Ft. Tel.: 56/470646.

Szolnokon, a Malom úton 3 szobás, étkezős, nyolcadik emeleti hőszigetelt házban lévő lakás eladó. Tel.: 20/961-9911.

Kerékpárra való gyermekülés eladó. Tel.:
20/397-2378.

Kiadó bútorozott szoba, leinformálható,
nem dohányzó középkorú hölgynek. Tel.:
70/258-9094.
130 négyzetméteres, tetőtér beépítéses,
2 fürdőszobás, étkezős, 2 garázsos,
kertes családi ház kisebb ház beszámításával is eladó. Iá.: 14,3 M Ft. Tel.:
30/433-0771.
Szolnokon 3 szobás, 68 négyzetméteres amerikai konyhás, új nyílászárós,
redőnyös, klímás lakás, a négyemeletes
társasház harmadik emeletén nyári költözéssel eladó. Tel.: 30/667-0070.
Szolnokon, az Egyetértés úton 3 szobás
családi ház eladó. Iá.: 6,5 M Ft. Tel.:
70/410-9640.
Ötvenes, egyedülálló leszázalékolt férfi
szobát bérelne. Tel.: 70/231-6066.
Malomszögben a Görbe úton 839 nm-es
zártkert eladó, fúrt kúttal, villannyal.15m2
szoba, 5m2-es szerszámos, 20m2-es
pincéből áll. Tel.: 20/953-9208

Színes televízió, 58-as, olcsón eladó. Tel.:
20/366-6892.

Egy darab új TV-fotel (5 000 Ft) és használt
szobakerékpár (5 000 Ft) eladó.Tel.: 56/738631.
Személygépkocsiba való gyermekülés
(14.000 Ft) eladó. Tel.: 56/741-150.
Alig használt, még garanciás 3+2+1-es garnitúra, költözés miatt eladó. Iá.: 110.000 Ft.
Tel.: 20/232-0591.
Vásárolnék szekrénysort és mosógépet.
Tel.: 70/518-6390.
Fiatal, megbízható, precíz hölgy, takarítást
és bevásárlást vállal. Tel.: 70/656-2643.
Fiatal megbízható anyuka bevásárlást,
takarítást és egyéb házimunkát vállal. Tel.:
30/606-3218.

Várja
hirdetését a
Szolnok-Panel!
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

Orosz György úti butiksor
Hírek első kézből!

„Együtt a boldog családokért”
Családi nap
A Széchenyi Lakótelepért Szabadidő, Kulturális
és Sport Egyesület /Szolnok, Karczag László utca 2./
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0008 számú, „Együtt a boldog családokért” című pályázat újabb programjához
érkezett.
2014. május 9-én, pénteken kerül megrendezésre
Családi nap rendezvényünk 14 – 20 óráig a Széchenyivárosrészben, a „piros iskola” előtti téren.
Szeretettel várjuk a kicsiket, nagyokat, a családokat
egy kellemes hangulatú, szórakoztató kikapcsolódást
biztosító délutánra.
Idén is igyekszünk minden korosztály igényeit kiszolgálni, hogy anya, apa és a gyermek egyaránt jól
érezhesse magát.
A program részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk
Önöket plakátokon, szórólapokon, személyesen, vagy a
30/408-6866-os telefonszámon.
Balázsiné Gődér Ágnes
projektmenedzser

Javul a közbiztonság
A márciusi közgyűlésen megvitatták a város
közbiztonsági helyzetéről
szóló tájékoztatót. Szolnokon tavaly, 2012-es évhez
képest jelentősen, csaknem
40 százalékkal csökkent az
ismertté vált bűncselekmények száma. Szinte minden
területen jól kimutatható
a javulás, egyedül a kerékpárlopások és a személyi
sérüléses balesetek száma
növekedett kismértékben.
Szabó Zoltán kapitányságvezető
hangsúlyozta:
„A feladatunk az, hogy
az illetékességi területen
élő lakosság biztonságban
érezhesse magát, minél
kevesebben váljanak áldozattá, és ha már áldozattá
váltak, az ügyüket minél

Kultúra, közélet, sport: legfrissebb hírek a város életéből!
Látogassa meg honlapunkat
vagy kövessen minket a
Facebookon: www.iszolnok.hu
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megnyugtatóbban és gyorsabban rendezni. Nincs
olyan jó eredmény, amit
nem lehetne javítani.”
Újabb köztéri alkotással
gyarapodhat a megyeszékhely. Boldog Sándor István
szobrának elkészítéséhez
5 millió forintos pályázati
támogatást remél a város.
A vértanú halált halt szalézi
szerzetest ábrázoló alkotást
a tervek szerint Szolnok
Napján, a Szentháromság
téren avatják fel.
A citromsavgyár megvalósítása fontos mérföldkőhöz érkezett, nyár végén az
ünnepélyes alapkőletétel is
megtörténhet. A beruházás
több mint 400 új munkahelyet hoz a városnak és térségének. (MPA)

Má r meg jelenés
előt t olva shat ja!
w w w.pa nel-sz ol nok .hu
Má r a Fac ebookon is!
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Ukrajna: szorosabb kapcsolat felé
Európával
Az Oroszország és az
Európai Unió közvetlen
szomszédságában
elhelyezkedő Ukrajna hosszú
ideje billeg Kelet és Nyugat
között. Tavaly Ukrajna társulási szerződést írt volna
alá az EU-val, de Kijev az
utolsó pillanatban elállt ettől. Ezt követően tüntetések
kezdődtek a kijevi Majdan
téren, amelyek során több
tüntetőt is megkínoztak
vagy egyszerűen lelőttek.
Viktor Janukovics ukrán
miniszterelnök elmenekült
az országból, Oroszország
pedig katonai beavatkozással fenyeget. A tét Ukrajna
jövője.
Ukrajna súlyos gazdasági problémákkal küzd,
társadalma pedig élesen

EP választás 2014 - Milyen kérdésekkel foglalkoznak a képviselők a választások után?

megosztott. Noha sokan
támogatják az EU-hoz való
közeledést, az ország keleti felén élő orosz kisebbség
nem bízik a kijevi ideiglenes
kormányban.
A Krím félsziget függetlenedne, a helyi hatóságok
élére oroszbarát vezetőket
ültettek, miközben Oroszországon azt kérik számon,
hogy csapatokat küld a számára stratégiai fontosságú
pontok megvédésére.
Az EU 11 milliárd euróval segítené Ukrajnát az
átmeneti időszakban, egyúttal békés megoldást keres
az orosz katonai fenyegetés
leszerelésére, és Ukrajna
területi egységének biztosítására.

Strasbourg–Kehl: ahol eltűntek a határok
A Rajna felett átívelő
Mimram híd Strasbourgnál csak egy a sok közül,
amely összeköti Franciaországot és Németországot ott, ahol a történelem
során több véres háború
is dúlt. Most már évtizedek óta béke van, a térség
lakosai pedig mindennap
megtapasztalhatják, hogy
milyen előnyökkel jár,
hogy szabadon járhatnak
a két ország között.
Ha a francia oldalról tekintünk a hídra, a túloldalon a németországi Kehl
tűnik fel. A kisváros lakói
szívesen utaznak Stras-

bourgba, elsősorban a város kulturális élete miatt.
A strasbourgiak viszont
főleg a folyó mellett található park és a vásárlási
lehetőségek miatt keresik
fel Kehlt.
A Mimram híd a két
régió közti együttműködés szimbóluma. Idén
megnyílik az első németfrancia kétnyelvű óvoda
is Kehlben, ahova 30 francia és 30 német gyerek jár
majd. Ha az óvoda ötlete
beválik, több ilyen oktatási intézmény is nyílhat a
jövőben.

Milyen témákkal foglalkozik az Unió a következő öt évben? Mire költi
az adófizetők pénzét? A
válasz attól függ, hogyan
alakulnak az erőviszonyok az Európai Parlamentben, és ki vezeti majd
az Európai Bizottságot.
Mindkét kérdésre a 2014
májusában tartott európai
választások eredménye ad
választ.
Az európai politikai
pártok 2014 tavaszán
véglegesítik programjukat. Azonban a pénzügyi
rendszer stabilizálása, a
világpiacon szereplő Európa versenyképességének
növelése, és a munkahelyteremtést ösztönző lépések bizonyára még több
évig a megoldandó feladatok között szerepelnek.

A parlament foglalkozni fog fogyasztóvédelmi
és környezetvédelmi kérdésekkel, és a képviselők
döntenek majd az Egyesült
Államokkal megkötendő
kereskedelmi és befektetési megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról is.
Az EU költségvetése egyike lesz a fontos témáknak,
mert az új Parlamentnek
kell majd felülvizsgálnia
a 2014-2020 közötti keretköltségvetést, különös
tekintettel annak méretére, finanszírozására és felhasználásának céljára.
Forrás: Európai Parlament

Könnyítés a devizahiteleseknek
A munkaadók ötévente
5 millió forinttal adómentesen támogathatják alkalmazottaik lakáshiteleinek
törlesztését - jelentette be
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Áprilistól új elemmel bővül a béren kívüli juttatások
köre, ugyanis mostantól
beszállhat az alkalmazottak devizahitelének törlesztésébe a munkáltató adó és
járulékmentesen. Így akár

több tízezer forintot spórolhatunk havonta. A törvény
azonban nemcsak a devizahitelekre vonatkozik, az
újonnan felvett forint alapú
kölcsönszerződéseket szintén lehet cafeteria keretből
fedezni.
A lakást építők, az új vagy
használt lakást vásárlók az
építési költség, illetve a vételár 30 százalékáig használhatják fel a munkaadói
támogatást.

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! A korrepetálások, nyelvleckék, javítás,szerelés, mas�százs tartalmú hirdetések tarifája: 1000 Ft
Név(vagy jelige):...........................................................................................................................................................................................
Cím, telefon:...............................................................................................................................................................................................
Szöveg:.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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Lóránt Péter 2005 után ismét magyar csapatot, mégpedig a Szolnokot
választotta. Kosárlabdázott a belga első
osztályban, majd a spanyoloknál és az
olaszoknál. Aztán megérkezett a Tiszapartjára 2013 nyarán.
– Érlelődött már
bennem a gondolat, hogy hazajöjjek,
gyorsan megállapodtunk a klubbal.
Újabb kihívás volt
az Adria Liga és az
EuroChallenge. Hazai pálya, de mégis
külföldön is játszom. A cél az volt,
hogy minél sikereFotó: Bugány János
sebbek legyünk és
meghatározó játékosa, vezéregyénisége
legyek a csapatnak. Erre vágytam, ez hiányzott az elmúlt években.
– Erősebb bajnokságból jöttél haza,
igaz, eddig itt volt az Adria Liga és az
EuroChallenge.
– Igen, a külföldi bajnokságban fizikálisabbak, gyorsabbak, de Magyarországon is vannak jó játékosok. Most
nagyon jó a keretünk, miután edző- és
játékoscserék is történtek. Az, hogy az
Adria Ligában már nem indulunk, az
a vezetőség, és nem a mi dolgunk, véleménye persze minden játékosnak van
erről. Jó lehetőség volt az országnak, jó
a csapatnak, de nehéz olyan helyen jól
teljesíteni, ahol sem a pályán, sem pályán
kívül nem látnak bennünket szívesen.
Ezt nehéz feldolgozni, mert szeretnénk
jól játszani, szeretnénk nyerni. Azt mondom, ha ez a csapat így összeáll az elején
és egyenlő bánásmódot kapunk ezeken a
meccseken, jobb helyen zárhattunk volna. Persze nem kifogásokat keresek, nem
csak a bírók miatt kaptunk ki. Nehéz
azért is, mert a szurkolók is több győzelmet vártak tőlünk.
– Április 25-27. között lesz az
EuroChallenge négyes döntője. A rendezés jogát az olasz Reggio Emilia nyerte, a
helyszín Bologna lesz. A Szolnok ellenfele
az orosz Ljuberci.
– Itt bármi történhet, egyenlő erőt
képvisel a négy csapat, azt gondolom, a
pillanatnyi forma döntheti el azt, hogy ki
nyer. Magas színvonalon játszik az Olaj,
igaz, oda kell figyelnünk, sehol nem mehetünk biztosra, ezt mutatja a kaposvári
játékunk, ahol vereséget szenvedtünk.
Minden csapat életében előfordult ilyen,
ebből következtetést nem kell levonni. Győzni szeretnénk mindig. Magyar
bajnok 2003-an voltam Körmenden, ezt
most szeretném megismételni 2014-ben
Szolnokon. (ka)

A te feltámadásodat
Krisztus Üdvözítőm…

Alapszabályok a
kúrák elkezdése előtt

Nagyszombaton,
az esti szürkületben,
a pap az oltárról vett
égő gyertyával így
hívja a híveket: Jertek merítsetek fényt,
a soha nem alkonyodó világosságból és dicsőítsétek Krisztust, ki föltámadt halottaiból. És amikor
már minden jelenlévőnek ég a kezében a
gyertya, megkezdődik a győzelmi menet.
Megszólalnak a harangok, a nép pedig
énekli: „A te feltámadásodat Krisztus
Üdvözítőnk, angyalok éneklik a men�nyekben, és minket is méltass e földön,
hogy tiszta szívvel énekeljünk és dicsőítsünk téged!” A templomot megkerülve,
visszaérkezünk a bejárathoz, melyet zárva találunk, hisz Krisztus lepecsételt sírját jelképezi ez esetben. Márk evangéliumából felolvassuk a kenethozó asszonyok
történetét, akik a hét első napján, illatszerekkel a kezükben igyekeztek a sírhoz,
hogy bebalzsamozzák Krisztus testét.
Amikor odaértek, a sírkövet elhengerítve
találták. Belépve, ijedségükben, egy fehér
ruhába öltözött ifjú szólt hozzájuk. „ A
názáreti Jézust keresitek, akit keresztre
feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek
itt a hely, ahová temették. Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és
Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott
majd viszontlátjátok, amint megmondta
nektek.” Az evangélium után elkezdődik
a reggeli istentisztelet, a pap elénekli az
ünnep tropárját, azt a himnuszt, mely a
lényeget megragadva így hangzik: „Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet
ajándékozott.”
Egy tavaszias szép napon a kis család,
kocsival a nagymamához tartott látogatóba. Az apuka, résnyire lehúzta az ablakot, hogy érezze a fák, virágok illatát. Ekkor azonban besodródott egy méhecske,
és a kislány, ki allergiás volt a méhcsípésre, visítozott: apa, segíts, mindjárt megcsíp! Az apa gyorsan leállt az út szélén,
elkapta markában a méhet, s majd elengedte. Miért engedted el, meg fog csípni?
Ez már nem és megmutatta tenyerében a
fullánkot. Halál, hol a te fullánkod? Kérdezi Pál apostol. Krisztus pedig mutatja
szeggel átvert kezeit, lábait, oldalát, a haláltól többé már nem kell félnetek…

Olyan tisztítókúrát, böjtöt kezdjünk el,
mely korábbi életmódunkhoz képest előrelépést jelent. Érdemes egynapos böjttel
kezdeni, de a túlzásba vitt diéta vagy böjt
többet árt, mint használ.
Betegség esetén kérjük ki orvosunk tanácsát. A kúra után pedig fokozatosan térjünk vissza a teljes értékű táplálkozáshoz.
A szervezetet lúgosítani kell, ilyenkor
kerüljük a telített zsírsavakat, a húsokat,
cukrot, fehér lisztet. Együnk salátát, zöldséget, gyümölcsöt legalább napi 2 liter folyadék mellett.
Méregteleníthetünk zöldséglevekkel,
gyógyteákkal. Nagyon jó béltisztító az indiai útifű maghéj. A meleg citromos víz
reggelente segít beindítani az emésztést és
kiváló méregtelenítő hatása is van: stimulálja a májat, ezáltal hozzájárul a toxikus
anyagok kiürítéséhez. (3 dl langyos vízhez
csavarjuk hozzá egy negyed citrom levét és
éhgyomorra igyuk meg.)
Léböjt kúráknál gyümölcs vagy zöldségleveket használjunk. Ezeket az ivóleveket készíthetjük egyfajta gyümölcsből vagy
zöldségből is, de ízletesebb, ha többfélét öntünk össze. Érdemes figyelni arra, hogy az
édesebb ízű gyümölcsöket a savanykásabb
ízűekkel megfelelő arányban elegyítsük. A
reggeli zöldturmixot készíthetjük egy-egy
grapefruitból, narancsból, banánból, kis
mángoldot vagy spenótot adjunk hozzá és
ezt 2-3 dl vízzel turmixoljuk.
Gyógyteáknál a vértisztító növények
főzeteit csak kúraszerűen szabad fogyasztani! Ilyen módon tisztíthatjuk a májunkat
és a vesénket, négy héten keresztül reggel
egy csészével igyunk az alábbi keverékből, melyet otthon elkészíthetünk: csalán,
aranyvessző, eredei málnalevél és bodzavirág egyenlő arányban. Négy hét után, négy
hét szünet javasolt. Vesénket sok folyadékbevitellel tudjuk méregteleníteni, ebben segít még a nyírfalevél és a zsályatea. Májunk
méregtelenítésében pedig a katángkóró és
a gyermekláncfű tölthet be fontos szerepet.
Légzőgyakorlattal, jógával a tüdőnket segítjük.
Ne felejtsük, hogy a fürdő jótékony hatású tud lenni, ha a vízhez gyógynövényekből
készített főzetet adunk, de nyugtató hatású
a sófürdő is. Salaktalanítanak és serkentik
a vérkeringést. Egy 30 perces sófürdő salaktalanító hatása a szakemberek szerint
megfelel egy három napos bőjtnek, ha 37
C-fokos vízhez 1 kg sót adunk, és legalább
20 percet töltünk a kádban.
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Húsvét az irodalomban
A brit író, a középkor kiváló kutatója a nem megszokott módon közelít a Húsvéthoz. Poncius Pilátus
Húsvét
az irodalomban
című könyvében
életre kelti az embert és a mítoszt. Antik forrásokból merít, bemutatja a bibliai Júdea
világát,
amelyet
a szeszélyes
és féktelen
császár ural,
majd aPilátus
Jézus ellen zajló tárgyalást és
A brit író, a középkor kiváló kutatója
a nem
megszokott
módon
közelítTiberius
a Húsvéthoz.
Poncius
annak
mutatja be,merít,
az ítélet-végrehajtó
című könyvében életre kelti az embert
és aellentmondásosságát
mítoszt. Antik forrásokból
bemutatja a szemszögéből.
bibliai Júdea Jézus ellentétpárja, a
húsvéti
történet
antihőse,
a csúfondáros
Pilátus
történelmi
alak, aki megragadja
a képzeletünket.
világát, amelyet a szeszélyes és féktelen
Tiberius
császár
ural,
majd a Jézus
ellen
zajló tárgyalást
és anEgyesek
számára szent, másoknak
az emberiJézus
gyengeség
megtestesítője,
archetípusa a Amadeus
politikusnak, Rádió
nak ellentmondásosságát mutatja be,
az ítélet-végrehajtó
szemszögéből.
ellentétpárja,
a húsvéti
aki kész
akár embert
is áldozni
a stabilitásért.
A rejtvényábra helyes
kitöltése
nevét
történet antihőse, a csúfondáros Pilátus
történelmi
alak,
aki megragadja
a képzeletünket.
Egyesek
szá- esetén a szerzőműsora:
00:00–24:00
egész napos zenés
mára szent, másoknak az emberi gyengeség
megtestesítője,
archetípusa
a politikusnak,
készlefelé,
akár balról
állíthatja össze
a színezett mezőkbe
kerülő betűket
összeolvasvaaki
felülről
jobbra haladva.
műsor
embert is áldozni a stabilitásért. A rejtvényábra helyes kitöltése esetén a szerző nevét állíthatja össze a
Minden hétköznap:
színezett mezőkbe kerülő betűket összeolvasva felülről lefelé, balról jobbra haladva.
06:00–11:00 Reggeli Juice Kis Ka-

Meghatározások
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tával
11:00–16:00 Amadeus Rádió zenés
Vízszintes: 1. Duplán: tengeri vöműsora Juhász Bálinttal
12
13
14
rösmoszatból nyert sűrítőanyag 4. 11
16:00–22:00 Amadeus Rádió zenés
Ráskai …, középkori kódexmásoló
műsora Hajdú Csabával ,
15
16
17
18
apáca 7. Volt cukorgyár városa HajA műsorfolyamban tematikus
dú-Bihar megyében 11. Igen ellentéte 19
témák az alábbiak szerint:
20
21
22
12. Stella …, népszerű görög éneHétfő
23
24
25
26
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
kesnő 14. Apró 15. Hangos gida! 16.
15:00 - 18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Törvényi szabályozások összessége
27
Németh Ádámmal
18. Angol ounce (uncia) rövidítése
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sport19. Háromtagú zenekar 21. Község 28
magazin Marti Zoltánnal, majd
29
30
31
non-stop zene kedd 06:00-ig
Olaszország Abruzzo régiójában
23. Nemzeti Alaptanterv, röviden 32
33
34
35
36
37
Kedd
26. Felirat fejfán 27. Új névvel illet
39
40
41
42
15:00 - 18:00 „Tempomat” autós
29. Helyez 30. Elektromos töltésű 38
percek Hajdú Csabával
részecske 32. Almafajta 36. Az Egye43
44
45
46
22:00 – 23:00 Nekem 80 majd nonsült Államok középnyugati állama,
stop zene szerda 05:00-ig
fővárosa Des Moines 38. Lao-.., kínai 47
48
49
taoista bölcs 39. Időbeosztás iskoláSzerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
ban 42. Gépkarabély típusa 43. Mi?,
oroszul 45. Felvigyázó 46. Hazai tudományos
intézmény névbetűi 47. … Casillas, a spanyol Real Madrid és 22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk” NoMeghatározások
Péter kulturális magazinja a
a spanyol labdarúgó-válogatott első számú
világbajnok
kapusa
48.vörösmoszatból
Universal Technical
Institute,4.röviden
49.középkorivák
Vízszintes:
1. Duplán:
tengeri
nyert sűrítőanyag
Ráskai …,
kódexmásoló
fővárosból
majd non-stop zene
csütörtök
04:00-ig
Akasztófa
apáca 7. Volt cukorgyár városa Hajdú-Bihar megyében 11. Igen ellentéte 12. Stella …, népszerű görög
Függőleges: 1. Görbicz …, a világ legjobb
női kézilabda-játékosa
2005-ben
Top …,szabályozások
a BBC televízió
BAFTA
énekesnő
14. Apró 15. Hangos
gida! 16. 2.
Törvényi
összessége
18. Angol ounce (uncia)
Csütörtök
és Emmy-díj nyertes sorozata járművekről
3. Amerícium
vegyjele zenekar
4. Tó, olaszul
5. East Olaszország
Lancashire Railway,
rövidítése
19. Háromtagú
21. Község
Abruzzo harégiójában
23. Nemzeti
– 06:00
Kapcsolódjunk
gyományőrző vasútvonal Angliában, röviden
6. … röviden
iacta est,26.a kocka
van27.
vetve
8. Traktorbelső!
9. Számítógép
Alaptanterv,
Felirat el
fejfán
Új névvel
illet 29. Helyez
30. Elektromos04:00
töltésű
részecske
ismétlés
32. Almafajta
36. Az Egyesült
Államok
középnyugati
állama,
fővárosa13.
Des
Moines 38. Lao-.., kínai
szoftveres és hardveres része közötti interfész
10. Gyümölcsöt
szárítva
tartósít
12. Kiütés
a bokszban
Bo20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális
taoista bölcsszimmetrikus
39. Időbeosztásnégyszög,
iskolábana42.
Gépkarabély
típusa
43. jelentése
Mi?, oroszul 45.ésFelvigyázó
nyolítja, elvégzi 16. Segítő személy 17. Tengelyesen
rombusz
is ez 20.
Előtag,
művészeti46.
magazin
Hazai tudományos
intézmény
névbetűi28.
47.Dél-kínai
… Casillas,trópusi
a spanyol
Real Madrid
belső, közti 22. Nicolas …, dán természettudós
24. Csavaró
25. Szimbólum
gyümölcs
31. Aés a spanyol
22:00 – labdarúgó23:00 „Együtt-ható” családmagazin majd non-stop
válogatott
számú
48.madár
Universal
Institute, röviden 49.barát
Akasztófa
csokoládé alapanyaga 33. Kekszéről ismert
hevesielső
község
34.világbajnok
V-alakbankapusa
vonuló
35.Technical
Község Keszthelytől
zene péntek 04:00-ig
Függőleges:
1.
Görbicz
…,
a
világ
legjobb
női
kézilabda-játékosa
2005-ben
2.
Top
…,
a
BBC
televízió
8 kilométerre északra 37. A teljesítmény SI mértékegysége 40. Ritenuto, röviden 41. Férfi párja 44. Oersted, röviBAFTAkészítette.)
és Emmy-díj nyertes sorozata járművekről 3. Amerícium vegyjele 4. Tó, olaszul 5. East
den 46. Te és én. (A rejtvényt Mondok Anita
Péntek
Lancashire Railway, hagyományőrző vasútvonal Angliában, röviden 6. … iacta est, a kocka el van

Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: …milyen tiszta vagy. A Garden Hotel vasárnapi, 2 személyes, svédasztalos felajánlását nyerte: Katona János (Karczag L. u. 3. 8/68.), egyórás talpmasszást vehet igénybe Sipos Anita
reflexológusnál: Tóth Mihályné (Lovas István u. 11. fsz. 11.). Gratulálunk! Levélben értesítést küldünk, mely
igazolás a nyeremény felhasználásához. A megfejtéseket május 7-ig küldjék el. Várom levelüket, észrevételeiket
a Zöld Házban elhelyezett Panel-dobozba, vagy: Szolnok-Panel 5000 Karczag László u. 2. címre, illetve: panelszolnok@freemail.hu .

Sziasztok!
Itt a húsvét! És a tavaszi szünet! Remélem, hasznosan tudjátok eltölteni szabadidőtöket. A könyvtár érdekes programokkal vár, nézzétek honlapunkat, (www.hildvk.hu), érdeklődjetek a könyvtárban! Márciusi
rejtvényem nyertesei: Török Bianka, Pataki Nina, Debreceni Réka. A jutalmat átvehetitek a könyvtárban!
Április, akkor tavaszi szünet és húsvéti rejtvény!
a. Melyik növényi festéket használják tojásfestésre?
1.szárított pipacsvirág — 2. szárított tulipánvirág — 3. vöröshagymahéj
b. Melyik a húsvéti étel?
1. rántott hal — 2. főtt sonka — 3. sült kacsa
c. Mikor ér véget a negyvennapos böjt?
1. nagycsütörtök — 2. nagykedd — 3. nagyszombat
A megfejtéseket a gyermekkönyvtárban található ládikámba dobjátok!
Jó pihenést kíván Leó!
Május 10-én 8.30-14.00 óra között sport és egészségnap a Széchenyi gimnázium környékén!
Ünnepélyes megnyitó: 8.30-kor a műfüves pályán. Programok: labdajáték, tájékozódási futás, hagyományőrzők bemutatója, kisállat-gondozási tanácsadás, mozgásszínház, szűrővizsgálatok.
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04:00 – 06:00 Kultusz ismétlés
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro
Show” ismétlés majd non-stop
zene szombat 05:00-ig

Szombat:
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00 - 18:00 „Amadeus Weekend” élő zenés műsor. Benne:
14:00 - 18:00 „A Boros Mega Voga”
– Boros Lajos és Voga Proces�szor műsora majd non-stop zene
vasárnap 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” gasztronómiai magazin Kis Katával
15:00 - 16:00 „Világjáró” utazási
magazinműsor
16:00 – 18:00 „Luxfunk – Retro
Show” Klamancsek Krisztiánnal
18.00 – 22:00 „Amadeus” – zenei
műsor majd non-stop zene hétfő
05:00-ig

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

7. oldal

Vetélkedő a Széchenyi pirosban

Széchenyi István életéről és koráról mérte össze tudását
a város és vonzáskörzetének iskoláiból 30 csapat 90 tanulója. Az első helyezett a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata lett, melynek tagjai Subicz Angéla, Szécsi Virág és Korsós Blanka voltak.
Szabóné Rácz Erika, versenyszervező

A győztes csapatnak Patay István, a zsűri elnöke gratulál.

Új évad – új előadások

Balázs Péter sajtótájékoztatón ismertette a 2014/2015-ös
évad 6 előadásból álló bérletes bemutatóit. Ezek a következők:
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Breffort-Monnot:
Irma, te édes, Várkonyi Mátyás-Miklós Tibor: Sztárcsinálók,
A.P.Csehov: Cseresznyéskert, Georges Feydeau: A női szabó.
Bemutatásra kerül bérleten kívül Kertész Marcella főszereplésével a MARCELLA SHOW. A Szín-Mű-Helyben az Öt nő az
esőben című előadást láthatják a nézők.
Ifjúsági bérlet keretében három előadást láthatnak a fiatalok: Csizmás Kandúr, Óz, Csongor és Tünde
A bérlettulajdonosok megszokott helyeiket 2014. június
02-től július 4-ig és 2014. augusztus 04-től augusztus 19-ig ,
valamint augusztus 25-én vásárolhatják meg. A felszabaduló
helyek megvásárlására 2014. augusztus 27-től szeptember 19ig nyílik lehetőség.
“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát
mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet
beszélnék a hatalom szeretetéről és többet a szeretet hatalmáról.” (Diane Loomans, amerikai szerző)

Minden édesanyának, nagymamának szeretettel
kívánunk egészséget és boldogságot!

8. oldal 					

Kevesebbet fizetünk

Kiemelt kormányzati cél,
hogy a 20 százalékos rezsicsökkentés minden háztartásban
érvényesüljön.
Februárban fogadta el az Országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt,
amely értelmében a gáz ára
április 1-jétől 6,5 százalékkal csökkent. A februárban
hozott rezsicsökkentési és
fogyasztóvédelmi törvénycsomagban az áll, hogy az
alapdíj és a fogyasztott gáz
mennyisége alapján számított összeg április 1-jétől nem
lehet több a 2013. november
1-jén alkalmazott díjak 93,5
százalékánál, melyet azonos
hőmennyiségre és azonos
kedvezményekkel kell számolni. Tavaly év eleje óta ez
a harmadik gázár-csökkentés, a 2012-es árakhoz képest.
Ősszel az áram és a távhő is
olcsóbb lesz, 5,7 illetve 3,3
százalékkal. A rezsicsökken-

tés tavaly januárban kezdődött. Akkor a gáz, az áram és
a távhő ára mérséklődött 10
százalékkal, az előző évihez
képest. Még júliusban csökkentették a víz- és csatornadíjat, a szennyvízszippantás
és a szemétszállítás árát. De
olcsóbb lett a palackos gáz
valamint a kéményseprés is.
Novemberben újra a gáz, az
áram és a távhő ára csökkent,
további 11,1 százalékkal, így
ezek egy év alatt összesen
több mint 20 százalékkal
lettek olcsóbbak. Ezzel az öt
évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az árak. A Statisztikai
Hivatal legfrissebb adatai
szerint tavaly kevesebbet
költöttek a családok rezsire,
mint 2012-ben.

Különélő szülőknek
A március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv és benne az új
Családjogi könyv alapvető
változásokat hozott a szülői
felügyeleti jogok szabályozásában. A bíróságoknak
nem kell többé arról rendelkezniük, hogy a gyermeket
melyik szülőnél helyezik el.
Azt kell eldönteni, hogy melyik szülő gyakorolja a szülői
felügyeleti jogokat. Ha a bíróság úgy rendelkezik, hogy
az egyik szülő gyakorolja, az
együttdöntési jog továbbra is
megmarad: névváltozás, huzamos ideig vagy letelepedés
miatti külföldi tartózkodási
hely kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és
iskolájának, életpályájának
megválasztása kérdéseiben.
A különváló szülők továbbra is megállapodhatnak
abban, hogy közösen gyakorolják felügyeleti jogaikat, de
nem kell többé kimondaniuk,
hogy a gyermek melyiküknél
lesz elhelyezve. Ehelyett arról kell rendelkezniük, hol
lesz a gyermek lakhelye, amit
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akár mindkét szülőnél is kijelölhetnek. Ez utóbbi esetnél részletezni kell, hogy mi
módon fog megvalósulni a
szülők közti együttműködés,
viszont nem kell szabályozni
a kapcsolattartást. Ha a szülők nem tudnak megegyezni
a közös felügyeleti jog kikötésében, kérelemre, a bíróság
dönthet úgy, hogy a szülői
felügyeleti jogokat az anya
és az apa közt megosztja. Az
új Polgári törvénykönyv szerint ezentúl a különélő szülő
is elviheti külföldi üdülésre a gyermekét, ehhez nem
szükséges a másik szülő beleegyezése. A szülők kötelesek
tájékoztatni egymást minden
olyan kérdésben, amiben a
szülői felügyeleti jogukat a
másik nélkül gyakorolták.
Ha a különélő szülők a közösen gyakorolt felügyeleti
jogok körében nem tudnak
megegyezni, minden esetben
a gyámhivatalhoz fordulhatnak vitájuk eldöntése érdekében, és nem a bírósághoz,
mint korábban.
(ügyvédvilág)
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