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Civil szórólapból rendszeres újság 
Ez, amit a kezében tart a tisztelt olvasó, egy szolnoki lokálpatrióta, független havilap, melyet városvédő 
egyesületek jegyeznek. Eddig negyedévente osztogatott szórólapunkat váltja fel, mostantól nagy példány-
számban lesz terjesztve: a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásnak hála, közel minden második szolnoki 
lakásba fog eljutni. Első alkalommal (az utalás csúszása miatt) egyszerre az októberi és a novemberi szám. 

Miről is szól ez az újság? Arról, amire mi, városvédők felfigyelünk, és amire Önök felhívják majd a 
figyelmünket. A lapban szereplő tényeket közvetlenül a bőrünkön érezhetjük, tapasztalhatjuk nap mint nap. 
Sok olyan hírt közlünk majd, ami - látványosan, vagy kevésbé feltűnően - velünk történik, de nem mindig 
kap kellő sajtónyilvánosságot. Szó lesz most itt a hődíjról, a Damiról, a fizető parkolásról és egyebekről. 

Írják meg jó, s rossz tapasztalataikat, és küldjék el az impresszumban található címeink valamelyikére! A 
városvédelemről, városüzemeltetésről szóló közéleti írásaik - más cikkekkel együtt - minden hónapban sok-
sok ezer szolnoki újságolvasóhoz jutnak majd el. És természetesen Önhöz is. Reméljük, megszereti majd 
az újságot, és minden hónap második péntekjén várni fogja az új számot. Olvassa bizalommal!
 

Civil  együttműködések  Szolnokon 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület és a Szolnoki Városvédők 
és Városszépítők Egyesülete együtt két civil korporációban 
veszünk részt: Alapítói vagyunk a Civil Városmarketing 
Kerekasztalnak (CVK), mely a szolnokiak és vendégeik számára 
egy élhetőbb és élvezhetőbb Szolnok érdekében a városvédő és 
turisztikai egyesületeket egyesíti. Tartottunk már rendezvényt a 
strandokról, a belvárosról, kerékpárutakról, hidakról, víztornyokról, 
készítettünk város-fejlesztési projekteket.  

Másik korporációnkban célul tűztük ki az önkormányzatiság 
teljes jogú civil képviseletét, és ezt a választáson sikerre is 
vittük. Ígenis lehet civil kurázsival, pártpolitika- és gazdasági 
lobbi-mentesen, szavazati jogot szerezni, gyakorolni. És bár 
nem sokat nyom a latban (a közgyűlésben) egy szem listás 
szavazatunk, de legalább a véleményünk nyilvánosságra 
juthat. A szolnoki választópolgárok megismerhetik javas-
latainkat. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kérdések a távhő árképzéséről 

A kommunális távhő- és melegvíz szolgáltatásról szóló 
szolnoki rendelet nem tesz különbséget a közüzemben és a 
szabadpiacon vásárolt földgáz között. A rendeleti hődíj-
képletbe a földgáz közüzemi hatósági ára került. A 
földgázpiac négy éve liberalizált. A hőszolgáltató Alfa Nova 
Kft. a közüzemi árnál olcsóbb szabadpiaci áron szerzi be a 
földgázt, mi szolnokiak mégis ki vagyunk szolgáltatva a 
közüzemi gázár változásának, drágulásakor az Alfa Nova 
automatikusan hődíjat emel. E helytelen gyakorlat miatt 
átlagosan 7-9 %-kal magasabb hődíjat vagyunk kénytelenek 
fizetni. Meddig kívánja eltűrni ezt a helytelen árképzést a 
rendeletalkotó önkormányzat? 

Az elmúlt tíz évben, minden szolnoki fűtőműben kapcsolt hő- 

és villamosenergia termelő egységeket építettek be. E be-
ruházások hatására a termelt villamosenergia mennyisége… 

Folytatás a 2. oldalon 

 

 

A VÁVÉSZ-levele Bajnai Gordon 
fejlesztési- és gazdasági miniszterhez 

Tisztelt Miniszter úr! 

Legnagyobb teljesen belföldi folyónkat, a Zagyvát elődeink gátak közé 
szorították, így vízgyűjtőjén a tavaszi olvadás-esőzés után a víztömeg túl 
gyorsan vonul le, nem önti el a mélyebb részeket, a medencék nem töltődnek 
fel. Régen ezek a természetes víztározók pótolták itt a talaj-vízkészletet, és 
az eső-mentes nyári hónapok sem okoztak pusztító szárazságot. A felszín 
alatti szivárgások stabilabbá tették a folyó vízszintjét, a halak, emberek és 
növények életét. Ma a Zagyvamenti erdők senyvednek, mert a talajvíz szintje 
túl távol van a gyökérzónától. A néhány hetes árvizek után hirtelen csökken a 
folyó vízszintje. A szolnoki 2oo hektáros ártéri erdő hullámterén a tizenéves 
nyárfaerdők besárgulnak, leveleik hullanak a szárazságtól. Városvédő 
egyesületünk kidolgozott egy javaslatot a várost hosszan átszelő folyó és 
hullámterének szebbé, az árvizeknek ellenállóbbá tételére. A projekt főbb 
elemei:  

I. 2-3 db. duzzasztógát, mellyel állandó vízszint, és ezzel a vízi állatvilágnak, 
fáknak és a közelben élő 30 ezer szolnoki lakosnak jobb élet-körülmények 
biztosíthatók.  

II.) Fásítás. A 15 évente letarolt ipari erdő helyére változatos, 50-150 évet 
megélő fákkal borított ártéri erdő, arborétum telepítése.  

Folytatás a 3. oldalon 
 

Zárt kapuk előtt 

 
Városvédők város-napi koszorúzása a 

sorsára hagyott, romosodó Indóháznál. 

 
Szigorúan őrzött MÁV-strand bejárat: 

emlékmécsesek a bezárás évfordulóján. 
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Kérdések a távhő árképzéséről (folytatás az 1. oldalról) 

… a termelt villamosenergia mennyisége meghaladja a 
felhasznált mennyiséget, azaz ebből a hőszolgáltató 
önellátóvá vált. Ennek ellenére az elmúlt években 
jóváhagyott alapdíjemelések kalkulációiban, mind-
annyiszor szerepel a villamosenergia beszerzési 
költsége. Ez a költség évről-évre átlagosan 4-6 %-kal 
indokolatlanul növeli az alapdíjat. Honnan ez a villamos 
energia költség, és miért növekszik? 

Az Alfa Nova a megtermelt és felhasznált villamos-
energiát úgy állítja be a költségeibe, mintha azt az 
áramszolgáltatótól vásárolta volna. Valójában a saját 
többletét éppen ő értékesíti az áramszogáltatónak. 
Méghozzá haszonnal, aminek költségcsökkentő 
hatásúnak kéne lenni, ehelyett az alapdíjban elszámolt 
amortizáció és villamosenergia- költség, és ezzel az 
alapdíj is folyamatosan nő. Ha a villamosenergia-
önellátásnak költségcsökkentő hatása nincs – ahogy az 
alapdíj növelése ezt mutatja - miért volt szükségerre a 
költséges fejlesztésre? Olybá tűnik, hogy az Alfa Nova a 
megtermelt villamosenergia hasznát le-fölözi, miközben a 
fejlesztés költségeit a fogyasztókra hárítja. Kíván-e az 
önkormányzat, mint árhatóság, ez ügyben vizsgálatot indítani? 

A számlában az alapdíj hányada magas, átlagosan 42 %. 
(Elfogadhatóbb lenne a 30-35 % alapdíj, 65-70 % hődíj.) 
Magas alapdíj esetén a fogyasztó minden törekvése 

ellenére képtelen számottevő meg-takarításra. A számla 
végösszege több mint 40 %-ban fogyasztástól független 
tételtől függ.  Ez az eltorzított árszerkezet lehetetlenné 
teszi az energia-takarékosságra irányuló fogyasztói 
beruházások megtérülését (fokozott hőszigetelésű 
ablakok, épület utólagos hőszigetelése, panelhézag-
szigetelés, termo-sztatikus radiátorszelep beépítése, stb). 
A magas alapdíj a hőszolgáltatónak kedvez, mivel a 
fogyasz-tástól függetlenné teszi az árbevétel nagy részét, 
ezzel mintegy kivédve a fogyasztók tudatosan takarékos 
magatartásából eredő árbevétel kieséseket. Tervezi-e az 
önkormányzat, mint árhatóság, az alapdíj és a hődíj arányának 
vizsgálatát, valamint az erre vonatkozó önkormányzati rendelet 
módosítását annak érdekében, hogy a jövőben az alapdíj és a 
hődíj aránya elfogadható mértékű legyen? 
 

Füzes Tamás okl. energetikai szakmérnök 
 

A szeptemberi közgyűlésen az Alfa Nova vezetője vígan 
győzködte a testület tagjait a rendszer helyességéről: 
"Az, hogy némely esetben százalékosan túl magas az 
alapdíj (48-52 %), csak azért van, mert a fogyasztók 
megtakarítást értek el, vagy támogatást kapnak. … Az 
alapdíjnak három dolgot kell fedeznie: a működést, a 
karbantartást és a fejlesztést ..." 
 

 

Az Eötvös téri 98 éves víztorony legújabb kori kalandjai 
 

Már régesrég lekapcsolták a városi 
vízhálózatról, azóta vár jobb sor-
sára, próbál ellenállni a pusztító 
időnek. Talán még nem késő, hogy 
közelgő 100 éves születésnapjára 
újjászülessen.  

2007 márciusában Víztorony-ankétot 
rendeztünk, fókuszban vén vasbeton 
víztornyunk megmentésével. Iker-
párját Szegeden városi össze-
fogással sikerült felújítani, volt tehát 
a követendő jó példa. Ám a szolnoki 
városvezetés eladta a tornyot, egy 
OFFICE-M nevű pesti Kft-nek.  

A jegyzői hivataltól utóbb szerzett 
tájékoztató szerint „vevő megveszi a 
173 m2 alapterületű víztornyot a 
VCSM-től 6,5 millió Ft + ÁFÁ-ért, az 
összeget a VCSM az önkormányzat 
javaslata szerint költi el. További 7,5 

millió + ÁFA összeget fizet az önkor-
mányzatnak a torony körüli 28 x 30 
m-es terület szolgalmi jogáért.  

Az egyezség szerint ha az önkor-
mányzat még 2007-ben a telek be-
sorolását átminősíti vegyes építési 
zónává, akkor a vevő ott Szolnokhoz 
méltó éttermet és szállodát épít 
2010. év végéig, azt üzemelteti, és 
vállalja a Gólya-park gondozását is. 
A testület a besorolási átminősítést 
még tavaly teljesítette, de a vevő  
azóta sem nyújtotta be azt az 
üdvözítő engedély-kérelmet.  

Közben egy Szolnokról elszármazó 
fiatal pesti építész kezdeményezte a 
torony műemlékké nyilvánítását. De 
a Műemlékvédő Hivatallal sincs sze-
rencsénk, ott vezetőváltás miatt egy 
éve a fű sem nő.  

Még van szűk másfél évünk a cente-
náriumig! Addig az új tulaj újítsa fel a 
víztornyot! Méghozzá úgy, hogy 
megmaradjon a műemlék jellege!  

 

Városvédők a 2008-as Civil kavalkádon 
A szolnoki civil szervezetek bemutatkozó fesztiválja 2008. 
aug. 31-én szombaton immár hatodszor zajlott. Száz 
méteren belül három színpad ontotta az egymásra, és a 
civilekre is zavaró decibeleket. A Városvédők standja 
megszokott színvonalával (és dupla méretével) tűnt ki a 
többi közül, a sor elején. Kitettük kék-sárga „Szolnokiak 
Szolnokért” feliratú molinónkat: a zsákbamacska-készlet 
feltöltve várta a nagyérdeműt. A város-ismereti totó 
kitöltésére vállalkozó száz-egynéhány látogatónk kis 
tasakban helyi szuvenírt kapott. Vagy valamilyen ritkaságot 
(MTE-pálya salakját, potya-strand homokját, bezárt iskola 
utolsó krétáját), vagy valami jellemző szolnoki tömegcikket 
(elhajigált csikket, parkoló-cédulát, parlagfüvet, utcai 

kátyúdarab-kát, stb). A hibátlanul kitöltők (egész nap 
mindössze négyen) kaptak egy-egy üvegcse eredeti Dami-
cseppet is (a bezárt Damjanich uszoda vízét). Kitettünk 
képeskönyveket: a Szolnokiak Szolnokról c. kötetet, a 
Múltlapozgatót, és a Szolnoki etűdök-et. Kikészítettük a 
nyilvánosság jegyében a koncessziós és szolgáltatói 
szerződéseket is (VCSM, Alfa-nova, Remondis), valamint a 
Gólya víztorony és a Dami újra-hasznosításáról szóló 
terveket, a Szolnoki helyi építészeti védettségről szóló 
rendeletet. Emellett a kerékpár-utakat népszerűsítő 
anyagokat és egy  parlagfű-térkép tervezetét mutogattuk, 
miközben az esetleges parkolás- ingyenesítésről szóló 
népszavazáshoz aláírásgyűjtő önkénteseket toboroztunk.

http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=474825
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VÁVÉSZ-levél Bajnai Gordon fejlesztési- és gazdasági miniszterhez (folytatás az 1. oldalról) 

III.) A folyó városi szakaszán a föld-
gátak megerősítése esztétikus ter-
méskő támfalakkal és lépcsőkkel. (A 
tavaszonta a lakosságra is veszélyes 
árvíz elleni homokzsákos gáterősítés 
igen költségpazarló.) Projektünk 
további apró elemeit anyagi lehető-
ségeink függvényében fokozatosan 
valósítanánk meg. (Projektleírás és 
támogató levelek az 1-7. 
mellékletekben.)  

Javaslatunkat több szervezethez is 
eljuttattuk. Sajnos a városvezetés 
inkább a lakóövezetektől távolabbi 
Tiszaligetet preferálja, a központi 

fekvésű Zagyva és hullámtere nekik 
„mostohagyermek”. A kezelő KÖTI-
KÖVIZIG-nek nincs pénze gondozni. 

Kérjük miniszter urat, hogy pályázat 
kiírásával, céltámogatással segítse 
elő, hogy más szervezetekkel együtt 
(KÖTIKÖVIZIG, NEFAG, Zagyva 
menti települések önkormányzatai, 
stb.) megváltoztathassuk a helyzetet, 
csökkenthessük elődeink beavat-
kozásának és a globális fel-
melegedésnek a hátrányos hatásait, 
használhatóvá, élvezhetőbbé tegyük 
a területet a városlakók és az 
idelátogatók számára. Fontos, hogy a 

félkész Jászsági főcsatorna végre 
megépüljön, és a Tiszából is 
vízpótlás érkezzen a Zagyvába. 
Egyesületünk eddig 634 ezer forint 
lakossági „adó-egy százalékot” gyűj-
tött, ebből szomorú fűzfa sort ültetünk 
többszáz méter hosszan, és egy duz-
zasztógátat terveztetünk meg. Az 
ország közepén peremre szorult 
Szolnokra, az itt lakókra nagyon 
ráférne a fejlődés és az árvízi 
biztonság. Ehhez kérjük a segítségét. 

Tisztelettel:  
Vass  György elnök, 

Gál Tivadar vezetőségi tag  

 
Civil együttműködések Szolnokon (folytatás az 1. oldalról) 

Hogy jó úton járunk e korporációkban, igazolja, hogy egyre 
termékenyebb az együttműködésünk másokkal. A kezdeti 
idegenkedést félretéve a Civil Tanács tagjai egy embereként 
álltak ki mellettünk a Dami-aláírásgyűjtés, és a civil 
delegáltaknak több jogot javasló SZMSZ-módosító javaslat 
bizottsági vitái során.  

Többször is egyeztettünk a polgármesterrel, aki maximális 
támogatásáról biztosította csapatunkat. Kijelentette, hogy a 
legmesszebbmenőkig fogadókész jobbító javaslatai iránt, 
azokat havi rendszerességgel a témafelelős alpolgár-

mestereknek tegyük meg. Szintén havi rendszerességgel 
ígért megjelenési lehetőséget a Grátisz nevű hetilapban. 

Töretlen az együttműködés a jegyzővel is. Az üvegzseb- és 
az adatnyilvánossági törvényeknek megfelelően minden 
általunk igényelt adatot (határozatot, szerződést, jegyző-
könyvet) határidőre és előírásszerűen megküldenek nekünk. 
Lehetőségünk van így a város ügyeiben egyfajta civil kontroll 
gyakorlására: az információkat továbbadni a nagy-közönség 
felé, a történéseket figyelemmel kísérni, jobbító, pontosító 
észrevételeinket megtenni 

.

 

SZOLÉRT-sajtótájékoztató a Dami-eladásról 
 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
2007 őszén más városvédőkkel kö-
zösen aláírásokat gyűjtött a szolnoki 
Damjanich uszoda eladása ellen. 
Nem gyűlt össze elegendő aláírás, 
így belenyugodván az eladásba, be-
jelentettük, hogy a Dami-hasznosítás 
minden további mozzanatát szigorú 
civil kontroll alatt fogjuk tartani. (2008 
nyarán ez ügyben több levélváltás és 
szóbeli egyezetés történt a hivatallal.) 

A 2008. május 29-i közgyűlés dec. 
31-re napolta az építési előírások 
módosításának megszavazását, ez-
zel a vételár kifizetése átcsúszott 
volna a jövő évre. Az eljárás ellen a 
jegyzőnél tiltakoztunk. A jegyző 
szerint a vevő újabb módosítási 
kérelme miatt nem állt módjukban 
megszavazni, másfelől így a vevő 
pluszban vállalta a Kellner Gy. utca 
felújítását is, és ez így a város 
érdekét is szolgálja. Nem látunk 
összefüggést a Kellner u. felújítása 
és az építési előírások módosítá-
sának elhalasztása között. A Kellner 
Gy. u. felújítása nem plusz-vállalás, 
hanem elemi kötelezettség, mivel az 
építkezés során a munkagépek 
tönkre teszik az utcát. 

A jún. 19-i közgyűlésen meghozták a 
döntést, vagyis onnantól számítva 8 

nap kiszámlázás + 15 nap fizetési 
határidővel, legkésőbb júl. 12-re ki 
kellett volna fizetni a 414 milliós 
vételárat (minden hónap késedelem 
2-3 millió Ft kamatveszteség). A hiva-
tal 40 nap késéssel, július 30-án 
küldte csak el a számlát. Augusztus 
15. óta a vevő késedelemben van, 
azóta hetente egy fizetési felszólítást 
kap (késedelmi kamatfelszámítással 
együtt). Az eladási szerződés 3.3.1 
pontja szerint, ha a vevő a vételár 
megfizetésével késik, 30 nap múlva 
eladónak jogában áll a szerződéstől 
elállni, az 50 milliós bánatpénz meg-
tartáséval.  

Javasoljuk, hogy a város bontsa fel a 
szerződést. Ezt szeptember 15. óta 
megtehetjük. A vevő eddigi viselke-
dése alapján nem különb a rossz 
emlékű Jégpályaépítő Kft-nél, ott is 
sokszáz milliós telekeladás, szabad-
idős beruházásról volt, és 2006. ápri-
liában felbontottuk vele a szerződést. 
Pedig akkor az áfa-különbözeten 
bukott a város sokmilliót, most meg-
nyernénk 50 millió bánatpénzt, ami 
elegendő az eddigi károkra (kamat-
veszteség, őrzési díj, állagromlás).  

A város újítsa fel a Damit! Erre ott a 
sokmilliárdos kötvénypénz, melyből 
polgármesterünk kész bármikor 

egymilliárdot fedett uszodára a 
Tiszaligetben elkölteni. Éppúgy el 
lehet költeni azt a Damira is. (Az 
EAOP 600 milliós támogatási 
lehetőséget a testület elvetette). 

Egyébként sem igaz, hogy a Dami 
felújítása sokmilliárdba kerülne, a 
Damival azonos kapacitású Gyön-
gyösi strandot 800 millióból újították 
fel (50 méteres nyitott + 33 méteres 
fedett medencék csempézése + 
vízforgatóval ellátása, élmény-
medence, öltöző-felújítás). 

Miért nem tett meg mindent a város-
vezetés a vételár mielőbbi behajtása 
érdekében? Miért ne bontanánk fel a 
szerződést? KÉRJÜK A PÁRT- 
FRAKCIÓKAT ILYEN IRÁNYÚ 
ELŐTERJESZTÉS KÖZGYŰLÉSRE 
VITELÉRE, MEGSZAVAZÁSÁRA. 

  

A szeptemberi közgyűlésen napi-
rend előtti kérdésként volt szó a 
Dami-vevő nemfizetéséről. Polgár-
mesterünk továbbra is töretlenül 
hisz a vevő komoly szándékában.  

Pedig ha nem fizet, nem fog fizetni 
késedelmi kamatot sem. És nem a 
gazdasági válság miatt nem fizetett 
egész nyáron, hiszen a válság csak 
októberben indult. 
 



Szolnok CÉL – múlt és jelen 

    

 

Kalandtúra Szolnokon 
A Kulturális Örökség Napján, 2008. szeptember 20-án a szolnoki Damjanich Múzeum egy különleges városi 
sétát, játékos vetélkedőt szervezett Kalandtúra Szolnokon… Avagy izgalmas település-felfedezés vállalkozó 
kedvű versenyzők részére címmel. Felfedezésre, hagyományteremtő játékos városismereti „tekergésre” hívta 
azokat a 3-5 fős csapatokat, akik Szolnok városát jobban is szerették volna megismerni.   
 

 

A múzeum díszudvaráról induló 10 
csapatnak rejtvényes feladatok 
megoldásával kellett eljutni előre 
megjelölt helyszínekre. Útba kellet 
ejteniük a városháza, a Tünde 
cukrászda, a Nemzeti szálló, a 
Galéria, a Verseghy gimnázium, a 
színház, és a Tisza szálló épületét, 
valamint a Verseghy parkot, a 
Tabánt és a Művésztelepet. Illett 
tudniuk, avagy akár az ott található 
emlék-táblákat, akár helyi tudorokat 
kifaggatva ki kellett deríteniük az 
adott épület múltját (születés, 
alkotó, stílus, stb.) és jelenét. 

A helyes megfejtők sok érdekes-
séget megtudtak városunkról. Azt, 
hogy szolnoki cukrász találta fel a 
habos ischlert, hogy a mártírhalált 
halt Zounok volt Szolnok vármegye 
első ispánja, hogy Nyári Lőrinc hős 
várvédőit a törökök bántatlanul 
hagyták elvonulni 1552-ben, meg-
ismerték a szolnoki termálvíz 
gyógyhatását, és hasonlókat. 
Jövőre még okosabbak lehetünk, 
mert várnak majd ránk új 
állomások, új feladványok és 
megoldásaik - szolnoki legendák. 

 Pató Mária múzeumi munkatárs 

 
 

Autómentes nap 
A kerékpároké volt a főszerep szeptember 22-én, a nemzetközi autómentes 
napon. E jeles nap tiszteletére a városvezetés lezárta a főteret, „aszfalt-
rajzoló verseny” okán. Még az egyébként autómentesség szempontjából 
prioritást élvező helyi buszjáratoknak is kerülniük kellett. Pedig ezúttal talán 
néhány tucat utassal többen zötykölődtek rajtuk, hiszen érvényes forgalmi 
igazolvánnyal (vagyis azt igazolván, hogy az autó a garázsban maradt), 
bérlet, vagy jegy nélkül is lehetett utazni a buszokon. 

Lehetett volna még néhány, a biciklis- és tömegközlekedést népszerűsítő 
kampányfogással élni, amiket a városvédők javasoltak. Például a Ságvári 
körút piaccal szembeni széles járdáján felfesteni ideiglenes kerékpársávot. 
Valamint a belvárosban kijelölni néhány ideiglenes buszmegállót, vaj’h ha 
sűrűbben áll meg a busz (kisebb a rágyaloglás), többen utaznak-é rajta. 
Sajnos e lelkes ötletek a kezdeti nekibuzdulás után útközben mind elhaltak.  

Így csak két kerékpártúrában teljesedett ki a város autómentes lelkesedése. 
Délután 3-tól a Gördögök SE rendezésében egy nagyobb kört tettünk meg, 
érintve a külvárosi Horog és Gyökér utcákat, valamint a Tiszaparti sétányt a 
papírgyártól egészen a Zagyva-torkolatig. Majd 17 órától az AURIGA és a 
Városvédő Egyesületek hagyományos Belvárosi kerékpártúrája zajlott le. 
Hej, legendás idők, mikor ez még csak a Várkonyi téri körforgalomban 
körbe-karikába kerózást jelentette! Jelentem, ma már a belvárosban és 
annak szélén zavartalanul kétkerekezhettünk a Kossuth Lajos, a Mátyás 
király, a Csokonai utcák és a Zagyvaparti sétány kerékpárútjain is. 

 
 

 
 

 
 

 

A Szolnoki Városvédők és 
Városszépítők Egyesülete 

(adószáma: 18827398-1-16) az 
állampolgárok SZJA- 1%-ából 

összegyűlt felajánlásokat  
(634 ezer Ft) ezúton köszöni. 

 

Az összeget a Zagyva szolnoki 
városi szakaszához faültetésre 
és duzzasztógát terveztetésére 

fordítjuk folyamatosan. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
Városszerető polgárok figyelem!   

A Városháza dísztermében nov. 27-én, 
csütörtökön 14:00 órától kerül sor az éves 

közmeghallgatásra, ahol a város-lakók 
közérdekű észrevételeiket egyen- ként 

3-3 percben mondhatják el.  

1. Jöjjön el Ön is! Éljen ezzel az évente 
egyszeri kivételes állampolgári jogával! 

2. Ha nem tud eljönni, észrevételét írás-

ban juttassa el a városháza jegyzőjének. 

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
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