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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 17. 2010. június 29 – IV. évfolyam 2. szám 

     

Gondolatok a sétányon 
A minap a homokzsákokkal tűzdelt Tisza-parton sétálva el-
gondolkoztam, „ment-é a befektetők és városvédők által a város 
elébb?” Ugye némi készpénz és pazar ígéretek ellenében a város 
több ékessége került privát befektetők kezére. Városvédő csapatunk 
próbálta civil kontroll alatt tartani ezen „ingatlanfejlesztéseket”. 
Számon kérni a határidőket, mindenről tájékoztatni a szolnokiakat. Pl. 
előző, márciusi lapszámunkban megígértük, hogy legközelebb is hírt 
adunk a Gólya parki víztoronyról, arról, hogy a tulaj M-OFFICE Kft. 
májusi közgyűlése hogyan dönt. Megindokolják-e, tudják-e feledtetni 
azt az immár harmadik éves késedelmet, amit a torony beígért 
felújítása elszenved. Azóta sem sikerült Balla Sándor ügyvezetőt 
szóra bírni. Egyszer elértük, ígérte, visszahív. Többször csúszott a 
lapzárta ez miatt. Nem hívott vissza, sebaj, hívogatjuk a mobilján, de 
vagy hiába, vagy másvalaki közli, sajnos Balla úr nincs a (mobil-
telefonja) közel(é)ben.  
 

  

A sétányon ballagva, a Dami pocsolyás hűlt helyén merengve belém 
hasít a félelem. Nehogy ugyanígy járjunk a víztoronnyal is! Érdemes 
egyáltalán firtatni, sürgetni a nemes terveket? Ha anno nem 
leveleztünk volna olyan vehemensen a jegyzői hivatallal, talán még 
mindig hinnék, hogy a „vevő” fizetni, építeni fog. De „miattunk” a 
város kénytelen volt felbontani a szerződést, és - jobb híján le-
rombolni az épületet. Nehogy hasonló történjen Szolnok Eiffel-
tornyával is! Igaz, a Dami csak 60 éves (lett volna), a Víztorony pedig 
éppen 100 éves. És nem volt a víztorony helyén park (amire a 
Daminál hivatkoznak, megjegyzem, a Dami-medencék helyén nem 
park, raktárépület volt). Szóval sem régi park,  sem semmi más nem 
indokolja a víztorony lebontását. Persze lehet, összedől magától is… 

Zuhanyhíradó 
Youtube: A Damjanich uszoda helyén "épül" az un. 
francia park. Hát lássuk, hogyan is áll 2010.május 
30.-án, kb 9 hónappal az uszoda lebontása után. A 
fákat már kivágták, (útban voltak?) a tavat már 
feltöttötték.(vagy nem is tó, pocsolya?) A virágokat 
már elültették. (vagy nem is rózsa; pipacs?) A kitett 
táblán már látható a park. (vagy nem is park?) 
Milyen is egy igazi park: lássuk hát!  
 

Index: Szerintem azért kellett földig rombolni a 
Damit, hogy elejét vegyék egy esetleges VCSM-
Damiüzemeltetés számszaki (könyvvizsgálói, 
APEH, AD-hoc bizottság, ÁSZ, ügyészség, stb) 
vizsgálatnak, számonkérésnek. De a törvény szerint 
az adóévet követő 5 naptári évig megőrzendőek a 
könyvelési adatok. Úgyhogy még vagy 3-4 évig 
megnézhetnénk… 
 

Szoljon: Mi a különbség Karthago és a Dami 
között?  Pontosan annyi, amennyi a só meg a rózsa 
között. :( 
 

Városmarketing szolnoki módra 
Az alábbi fotó a Városmarketing Koncepció SWOT-
analízisébe is bekerülhetne. Bal felén a turistákkal 
telve májusonként kétszer oda-vissza a város 
mellett elhaladó „Victor Hugo” francia üdülőhajó a 
„LEHETŐSÉGEK” rovatba, a jobb felőli (hol az 
apály, hol az áradás miatt) kikötésre alkalmatlan 
szolnoki kikötői pontonhíd pedig az „AKADÁLYOK” 
rovatba. 
 

 

Nemzeti összefogás Szolnokon

  

Az 1920-as trianoni országcsonkításra emlékez-
tünk. Az országgyűlés döntése nyomán immár 
nemzeti ünnep június 4-e: a nemzeti összefogás 
emléknapja. És Szolnokon még valamié. Az ész-
szerű együttműködés és beosztás legszebb 
példájaként, munkaidőben (déli 13:00-kor) a 
nyugdíjasok, kismamák és köztisztviselők 
számára a városvezetés szervezésében a Zounok 
Ispán szobornál zajlott műsoros megemlékezés. 
Munkaidő végeztével, (du. fél öttől) pedig az 
ellenzéki pártok ugyancsak verses-zenés műsoros 
koszorúzásán helyezhette el jelképes koszorúját a 
valamikori országzászló eredeti helyén, az Eötvös 
téren mindenki, aki ezt dologidőben nem tehette 
meg. Legyen ez az alkalom követendő szép példa 
a további harmonikus egymás mellett élésre. 
Üröm az örömben, hogy a Szolnok TV munka-
társai elfoglaltságuk okán a délutáni eseményről 
nem készíthettek tudósítást.      
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Szalay nagy plakátháborúja 
„Békés kampány” ezekkel a szavakkal nyitotta a JNK-Szolnok megyei 3-as körzet fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, 
Szalay Ferenc a 2010. ápr. 8-i Szolnok TV-ben zajló választási stúdióbeszélgetést. Sok szép dologról beszélt, amikkel 
minden jóérzésű város-, és honpolgár feltétel nélkül egyet tud érteni. Ámde a végén mindnyájunknak rossz lett a szája íze, 
mert egy kellemetlen intermezzóra terelődött a szó. Mégpedig arra, hogy „vadplakátolással” hogyan rúgta fel az egyik 
ellenzéki párt a városban dívó idillt. És hogy ez micsoda csúnya dolog, szégyellje magát az a fránya ellenzéki párt!  

Régóta hozzászokhattunk, hogy parlamenti-, és ön-
kormányzati választások idején a pártok, jelölőszervezetek 
össze-vissza, keresztbe-hosszába teleplakátolják a várost. 
Mi kivetnivalót talált ebben Szalay Ferenc? Szavaiból úgy 
tűnt, mintha valamelyik legutóbbi testületi ülésen meg-
alkotott önkormányzati rendelet szegetett volna meg. 
Szabadon idézve: ”Egy hónapja kiadtam egy közleményt, 
hogy a pártok legyenek szívesek nem teleragasztgatni a 
várost. És a Jobbikot kivéve ezt hellyel-
közzel be is tartották”. El lett tehát 
rendesen áztatva a tévében a Jobbik, 
tegyük hozzá, nem közszolgálati, hanem 
politikai reklámként a Fidesz által fizetett 
műsoridőben. Mind ezen túl, polgár-
mesteri verdiktre közhasznú takarító-
munkások valóban leszedtek minden 
„vadplakátot”. Illetve nem mindet, az egyik 
dolgozó megvallása szerint a Fideszét, 
mert volt olyan is, nem merték leszedni. 
És hogy valóban voltak fideszes 
„vadplakátok” is, arra frappáns bizonyítékkal, hadd ne 
mondjam elegáns válasszal élt Baráth Zsolt, a Jobbik 
jelöltje, április 23-án, a kampányfinis közszolgálati tévé-
vitaműsorában mikor, már hozzászólási ideje lejártával 
Szalay nem tudott érdemben reagálni. A vita legvégén, 
az utolsó szó jogán Szalay Ferencnek minden 
kommentár nélkül átnyújtott ezt igazoló fotókból egy 
csokorra valót. 

Pedig ennél sokkal többet is megtehetett volna. Például 
elmondja, hogy nem történt semmilyen „vadplakátolás” 
(nem véletlenül teszem ezt a kifejezést mindig idéző jelek 
közé), ugyanis a dolog teljesen törvényesen zajlott. 
Éppen ellenkezőleg, a plakátok leszedetése volt 
törvénytelen. Mert igaz ugyan, hogy Szolnok város egyik 
rendelete szigorúan tiltja a „vadplakátolást”, de a 
választási eljárásról szóló törvény ezt felülírja a választási 

kampány idejére. A törvény betűje szerint 
a jelölő szervezetek engedély nélkül 
készíthetnek plakátot, és a kampány idején 
azt néhány műemlékvédelmi kivételtől 
eltekintve korlátozás nélkül elhelyezhetik. 
A szolnoki rendelet pedig kimondja, hogy a 
szigorú helyi szabályozás nem terjed ki a 
választási kampány idejére. Hiába ítélte 
hát el, és szedette le a városképrondító 
plakátokat, hiába javasolta közleményében 
helyette fizetett hirdető helyek használatát, 
Szalay Ferenc esztétikai érzéke kevés a 

törvény felülírásához. A választási törvény a Fidesznél 
sokkal elnézőbb a hirdetni nem tudó, kellő anyagi 
lehetőségekkel nem rendelkező pártokkal szemben. A 
demokrácia érdekében időlegesen el kell viselnünk a 
plakátáradatot. A dolog nem tanulság nélküli. Nyakunkon 
az őszi önkormányzati választás. Időben szólunk, nehogy 
megismétlődjön az álszent hadjárat a pénztelen kis-
pártok, jelölőszervezetek plakátjai ellen! 
      

 

Áldás, vagy átok? - Még egyszer a kötvényről 
Előző lapszámunkban, a szolnoki köz-
gyűlésben zajló „politikai pengeváltás” 
kapcsán megígértük, hogy vissza-
térünk a svájci frank alapú kötvényre. 
Polgármesterünk szerint az MSZP-
sek ellenezték. Megszavazását direkt 
károkozási céllal obstruálták. De a 
közgyűlési vitában nem csak az el-
lenzéket, a közvéleményt sem sikerült 
meggyőzni. Mert 2006-ban, még ellen-
zékből a Fidesz kampányretorikája a 
„fejlesztési hitelek működésre herdá-
lásáról, túlzott eladósodásról” szólt.   

Aztán ciklusváltás-pálfordulás: „Nem 
baj, ha ötmilliárdos adósságunk nő 
még nyolccal. De jó, hogy a kötvényt 
lehet fejlesztésre és működésre is 
költeni!” Rendben van, kell a város-
fejlesztéshez, meg az uniós pályázatok 
önerejéhez likvid forrás, de nem 
ártana az előző városvezetést meg-
követni, valahogy így: „Eddig szidtuk 
Botkánét, hogy eladósítja a várost, 
de most belátjuk, hogy nincs más 
lehetőség a fenntartásra és a 
fejlődésre, mint még több adósság”. 
És hogy miért kötvény, és nem hitel, 
amint azt az MSZP javasolta?  

Egyrészt azért, mert a svájci frank 
alapú kötvény kamata csak negyede 
a forinthitelének (kb 2,5 %, 10 % 
helyett, így egy bizonyos árfolyam-
változásig jobban járunk). Másrészt a 
kötvényt 25 évre adják, a hitelt pedig 
csak 12-re, és csak mint beruházási 
hitel, azaz előre kellett volna tételes 
projekteket készítgetni, módosítgatni.  

A város 2006-os költségvetése eleve 
2 milliárdos mínusszal zárt. Ezt a 
sikeres takarékossági intézkedésekkel 
sem lehetett kigazdálkodni (intézmény-
összevonások, kistérségiesítés, lét-
számcsökkentés), így a kötvény első 
kétmilliárdja a büdzsére kellett. Valamint 
kb. egymilliárd a Kossuth téri komp-
lexum EU-s fejlesztésének önerejére. 
A többi pénz a „Szolnok Befektetési 
Alap”-ban várta a további fejlesz-
téseket. És amíg várt, annak egy része 
értő befektetői kezek által határidős 
devizaügyletekben gyarapodott. Még-
hozzá szépen, néhány százmillióval, 
büszke is volt rá a városvezetés. Pedig 
bizony mondom, akármilyen értő kezek 
forgatták azt a pénzt, az nem volt 
egyéb spekulációnál, és tulajdonképp 

óriási szerencsénk volt, de elsülhetett 
volna fordítva is.  
Közben (20-50 %-os önerő gyanánt) 
további kétmilliárd ment el útfel-
újításokra. És mire jövőre elkészül a 
gyaloghíd, a szandai meg a „Tisza-
főváros” pályázatban szereplő belvárosi 
rehabilitáció (tiszaligeti sportpályák, 
Verseghy gimnázium felújítása), éppen 
a végére érünk a pénznek, onnantól 
már csak a visszafizetés hálás feladata 
van hátra, további húsz évig. Miközben 
jelenlegi állás szerint a forintgyengülés 
miatt a nyolc és fél milliárd már bőven 
tíz milliárd fölött van. De ha a forint újra 
erősödik, akkor nincs vész. 

Az a probléma, hogy bár a kötvény sok 
városszépítő fejlesztést hozott, de az 
eredeti nemes szándék ellenére éppen 
olyan értékteremtő beruházásokat 
viszont nem, melyek (iparűzési adó-) 
bevételt termelnének. Mert bár 
bízhatunk a városba települt multik 
(Stadler, Segura, stb) jótéteményében, 
de ahhoz, vagyis a szolnoki Ipari Park 
fejlesztéséhez további 2 milliárdnyi 
kötvényre volt szükségünk. De az már 
egy másik történet.  
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Graffiti a város ellen 
Tavaly augusztusi lapszámunkban írtunk egy fiatalember különös hobbijáról: graffitiket fest, a szolnoki járdákra az egykor 
ott állt épületeket, mintegy mementónak. Most a graffiti-„művészet” árnyas oldaláról tudósítunk: házfalakat, buszvárókat, 
rongáltak az írás erejével. Graffitisek szállták meg a várost, és belerondítottak minden szegletbe. De már nem tehetik, 
hál’istennek lebuktak. Lakat alatt vannak a főbűnösök, „csintalan” suhancok. A rendőrség operatív eszközöket is bevetett.  
 

A sikeres akcióban nem kis érdeme van egy 
szerénységből neve elhallgatását kérő város-
szerető helyi buszsofőr állhatatosságának és 
leleményességnek, aki kitartó mód-
szerességgel rögzítette a fal-, és busz-
firkálók tevékenységét, feljegyezte vonulási 
útvonalukat, grafológiailag elemezte a firkák 
milyenségét, (festék szín, stb.), és azt, hogy 
esetlegesen mikor, hol lehet őket fülön 
csípni. Majd az így levont következtetéseket 
levélben küldte el a polgármesteri hivatalnak 
és a rendőrségnek.  

És lőn! A rendőrfőkapitány által „operatív 
eszközök bevetésének” nevezett módszerrel 
hamarosan több fiatal került a nyomozók 
látókörébe, egyiküknél házkutatás során 
döntő bizonyítékokat (eszközöket, kliséket, 
szerzői névlistákat) találtak: A leleplezést 
beismerés követte. A fiatalok több tízmillió 
forintos károkozásért fognak jogerősen 
felelni. A városszerető polgárok pedig, jogos 
felháborodásuk csillapultán, nyugodtan 
dőlhetnek hátra a buszok újonnan meg-
tisztított támlájára. 

 

Még egyszer a hidakról 
Városvédő újságunk előző lapzártája után egy héttel, még a választások előtt, március 30-án röppent fel a hír, hogy bár 
elkészült a tervtanulmány, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) nem járult hozzá a Szolnok Csáklya utcai, második 
belvárosi híd megépítéséhez. 
A szolnoki polgármester ehhez fűzött kommentárját több 
helyi sajtó tévesen tálalta, miszerint „ha nyer a 
választáson a Fidesz, a megoldás érdekében azonnal 
beindítja a Tiszapüspöki elkerülő híd építését”. Utóbb a 
szoljon.hu-n ezt úgy korrigáltak, hogy Szalay Ferenc 
természetesen mindkét hídra értette a dolgot. Így kissé 
megnyugodhatunk, hiszen sovány vigasz lenne nekünk, 
szolnokiaknak a püspöki híd. Viszont azóta egyik, a 
Szolnok tévé közvetítette közszereplésén Szalay Ferenc 
azon aggályának adott hangot, hogy a városi Tisza hídra 
kizárt dolog, hogy belátható időn belül legyen országos 
pénz. Ott vagyunk, ahol a part szakad.  

Pedig szerintünk, városvédők szerint pofon egyszerű a 
megoldás, hogy honnan lehet arra pénzt találni. Ahelyett, 
hogy jó drágán megépítenék a Szolnokot észak felől 
elkerülő 6-sávos M4-est a hozzátartozó Tiszapüspöki 
sztrádahíddal, inkább válasszák a takarékosabb 
megoldást! Vagyis a félig kész déli elkerülő és kétsávos 
Szt.István híd négysávosítását! Hiszen nekünk édes 
mindegy hogy melyik égtáj felől kerüli majd meg az új 
sztráda Szolnokot. Sőt nem is kell sztráda, csak legyen 
négysávos! Az így megspórolt milliárdokból bőven fog 
telleni a Csáklya utcai hídra. Még marad is belőle, 
biztosak vagyunk benne. 

 
Nyitni kék – ideiglenes parkavató 

A környezetvédelmi világnap alkalmából június 5-én egy napra a nagyközönségnek is megnyitották a felújítás alatt lévő 
„Tüdőkórház parkot”. Reggeltől napestig tartalmas programok mutatták, mi minden jóra lehetne használni a város tüdejét. 

 
Láthatósági mellényes, kitűzős Kht-
közmunkások tessékelnek a kórház fő-
bejáratától a hátsóhoz. A regiszt-
rációs asztal elállja az egyenesen a 
VIP-sátorhoz vezető betonozott fő-
utat, épp a polgármestert látom arra 
ballagni. Nekünk marad a kerülő út, 
az „erdei ösvény”. Bokáig merülünk a 
tájidegen „tengerparti” kavicsban, de 
legalább a sárdagasztást megússzuk. 
A lombok közül kihelyezett papírmasé 
figurák lesik utunkat (fülesbagoly, borz, 
sün, menyét, cinege, stb.) A parkban 
honos állatokat örvendezve ismerem 
fel az imént kitöltött totóról, este 
enyém lehet a főnyeremény.  

A volt teniszpálya (most rendezvény-
tér) széli dexion-salgó színpadra épp 
most sorolnak fel a VIP-vendégek.     
Juhász Gyuláné a „Munkalehetőség a 
jövőért” Kht. vezetőjének megnyitójából 
megtudjuk, hogy a „Norvég alap” 
pályázati segítségével eddig 23 millió 
forintot költöttek a 23 ezer négyzet-
méterre. Reméljük lesz több, a pénz 
is, a terület is, lesz gazdája a telek-
szomszéd kórházépület-környéknek is. 

Addig a parkerdő is csak részlegesen, 
előzetes csoportos bejelentkezésre 
látogatható. Pedig a Tallinn városrész 
építkező új lakói szívesen sétáltatnák 
itt csemetéiket. Sok szolnoki, köztük 
magam is, szívesen térnénk be ide 
kéz a kézben andalogni, árnyas fák 
alatti padon megpihenni. Szolnok 
Centrál parkja lehetne. A park védett-
ségét öt éve kezdeményező Tisza 
Klub állítólag tüntetőleg maradt távol 
a rendezvényről. Pedig ott voltak, sőt. 
A megnyitó előtt ők kezdeményezték, 
hogy a biciklitárolók és padok menti 
sarat szórják fel fakéreg-aprítékkal.     

Jól mutat, akár a kavics helyén is 
lehetne, Urbán Sándor idegenvezető 
ornitológus szerint is. Erdőkerülő 
túránk során útba ejtjük a park 
látványosságait. A bozóttól meg-
tisztított, ősi fákat, bokrokat, és a 
környezettudatra nevelő élmény-
sátrakat egyaránt. Van itt minden: 
tudós tábor, zöld-zug, Szín-folt, Minta 
Mókus, PET-palack zsugorító, KUK-
art, energia-központ. Valamint a ki-
kapcsolódást szolgálja az apa-fia 
játszósarok, és a mászófal a kötél-
csúszdával. Sőt, este lesz csillag-
vizsgálás, éjjeli etetés és gyertyás lufi 
eregetése is. 
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Szolnok élhetőbb jövőjéért ismerd meg múltját! 
(http://cid-96a0800b0f66a438.office.live.com/self.aspx/szolnokguid) 

Tavaly novemberi számunkban hírt 
adtunk az Auriga SSK „Tízezer lépés 
Szolnokon” című, városnéző túra-
sorozatáról. A tavalyi siker nyomán 
idén még magasabbra tették a lécet. 
Az egyesület a Civil Városmarketing 
Kerekasztal (CVK) új tagjaként, annak 
égisze alatt, önkormányzati pályázati 
támogatással „Házunk tája” címmel 
szolnoki városismereti és városnéző 
rendezvénysorozatba kezdett. A 
program lényege, hogy míg tavaly 
csak a városnéző túra közben folyt 
az idegenvezetés, most magát a túrát 
megelőzi egy felkért szakértő által 
tartott, vetítéssel, prezentációval 
kísért előadás. Csak ezt követően, 
pár nappal később járjuk be az 
előadáson megismert városrészt: 
utcákat, tereket, épületeket - vagy 
hűlt helyüket. Mert például bár érdek-
feszítő, a történelmi múltba varázsoló 
előadást hallgattunk róla, magát a 
szolnoki várat ma hiába keresnénk… 
 

Neves, felkészült városszerető elő-
adókkal vesszük sorra a történelmi 
kerületeket,. Eddig az első hármon 
vagyunk túl a tízből. Magáról a várról 
Dr Kertész Róbert muzeológus tartott 
történelmi visszatekintést. Az egykori 
vár területét, a Seftsik telepet és 
Alcsit magába foglaló első, a Tabánt 
és Katonavárost (Ispán krt-Ságvári-
Kossuth tér) tartalmazó második és 
Kassai-Csokonai-Baross háromszög 
harmadik kerületeket Szurovecz Pál 
műkedvelő helytörténész  mutatta be. 
Sajnos nagyon esetleges a 
rendezvények média-megjelenése, 
ezért azt javasoljuk és ígérjük, aki 
küld e-mailt a főszervező Szabovik 
Zoltánnak (zolfut@gmail.com), az felkerül 
arra az email címlistára, akik időben 
meghívást kapnak a következő 
programra. Jelen cikk alcímében 
megadott linken pedig meg lehet 
tekinteni az előadásokon felhasznált 
prezentációk rövidített változatait. 

 
 
 
 

 

 
 

Olvasói  levelek  a  szolnokcel@freemail.hu  postaládájából
Kedves Szerkesző Úr! Örömmel olvastam a 
lap márc. 29-én megjelent számában az új 
Szolnoki Országzászlóról. … Mind én, mind 
sokan mások az 1934-es Országzászló 
visszaállítását láttuk volna szívesen! Ezért 
jeleztem, hogy annak az emlékét (az eredeti 
helyen, illetve annak közvetlen közelében) 
megőrzendő - pl. egy bronz domborművön 
ábrázolva, egy emlékkőre helyezve cél-
szerűnek tartanám az Eötvös téren! ... 
Szerkesztő Úr! Kérem, hogy a lapotokon 
keresztül is biztassátok a civil szervezeteket, 
hogy a szavakon, kritikákon túl minél 
szélesebb körben fejtsék ki tettekben is 
készségüket a város értékeinek gyarapítása 
érdekében! Üdvözlettel: 
Szalóki István, az új Országzászló-állítást 
kezdeményező Szolnokért Egyesület elnöke 

Tisztelt Szolnok CÉL! Legutóbbi lapszámukban, a „Vitakultúra a szolnoki 
közgyűlésben” című cikk utolsó mondatát nem értem. Mire fel mondta azt 
Csák László, Szalay Ferencnek hogy „az SZMSZ-t jó lenne betartani”? 

 

Szolnok város Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 20., 21. 
és 31. paragrafusai szerint a napirend előtti kérdést max. 3 percben 
lehet ismertetni, amire a kérdezett max. 3 percben válaszolhat, majd a 
kérdező max. 1 percben reagálhat, ezt követően „ügyrendi hozzá-
szólás” kivételével további hozzászólásra nincs lehetőség.  
 

Ügyrendi hozzászólásában az ellenzéki képviselő minden bizonnyal 
ezen szabályokra hivatkozott. Vagyis Csák László, amint azt már egy 
előző közgyűlésen is frakcióvezetői kérdésként megfogalmazta, jelen 
esetben is arra utalt, hogy polgármesterünk, ha magával ragadja a 
vita heve, és mivel az ülés levezető elnökeként megteheti, igen 
gyakran él viszontreagálással olyankor is, amikor nem illenék neki, 
vagyis az SZMSZ ügyrendi szabályai szerint nincs hozzá joga. 
 

SZOLNOKSZOLNOK

CCÉÉL!L!
 

Szolnok Civilebb, 
                 Élhetőbb,  
                    Látogathatóbb! 
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ÉPÍTŐTÁBOR  AZ  ÁRVÍZI  KÁROK  ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE 

A Kárpátok-Tisza Szövetség árvízi építőtábori mozgalmat indított a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei árvíz sújtotta településeken az újjáépítés segítésére.  
 

Az első szervezett brigádok a szolnoki Pálfy Szakközépiskolából, 
Törökszentmiklósról és Szajolból jelentkeztek. Jelentkezz te is! 

 

Weblap, amelyen az információk olvashatók, és a  jelentkezési lap letölthető: 
www.epitotabor.com 

 

A honlapon kívül információért lehet fordulni közvetlenül  
Egri Sándor főszervezőhöz: 30-2791419, vagy jaszkun@externet.hu 

Kárpátok-Tisza Szövetség 
(székhely Tokaj, irodája: Szolnok, elnöke: Egri Sándor) 

 

Következő lapszámunkban az építőtáborokról részletesen tudósítunk. 


