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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 22. 2011. április 30 – V. évfolyam 2. szám 

Környezetvédelmi tematikus lappéldány 
Egyesületünk és sok más szervezet pályázott a Szolnoki Közgyűlés Városgazdálkodási Bizottsága által kiírt „Környezet-
védelmi Alap – 2010” pályázaton. Mindösszesen 12 millió Forint talált gazdára, maximum 700 ezer forintos támogatás 
formájában, szolnoki környezeti nevelési program, környezetvédelmi lakossági öntevékeny kezdeményezés címen. Mi arra 
nyertünk 100 ezer Ft-ot, hogy újságunk egyik lappéldányának 75 %-a környezetvédelmi témájú cikkekből készüljön. Íme: 
     

Szelektív hulladékgyűjtés 
Öt éve, első lappéldányunkban már tudósítottunk a szelektív hulladékgyűjtésről, annak kapcsán, hogy civilek egy 
csoportja bejáráson ismerkedett a begyűjtéssel és a válogatómű működésével. Elevenítsük fel az ismerteteket, és az eltelt 
évek tapasztalatait, fejlesztéseit Kohári István, a Remondis Szolnok Zrt. kommunikációs referensének kalauzolásával.  

Szolnokon a Remondis 113 db szelek-
tív gyűjtőszigetet alakított ki. Az edény-
összetétel 2/3-a négy frakciós (papír, 
műanyag, fehér üveg, színes üveg) a 
többi 1-2 frakciós (csak fehér és színes 
üveg, vagy papír és műanyag, vagy 
színes üveg és műanyag stb.), 
összesen több mint 300 konténer van a 
város forgalmas pontjain. Mind e mellett 
Szolnokon kettő (a Széchenyi lakótelepi 
fűtőműnél, és a Cora melletti) hulladék-
udvar várja a rendszeres hulladékgyűjtő 
járatokkal el nem szállítható egyedi 
hulladékokat, pl. nem bontott háztartási 
gépet, vegyi anyagot, stb. A hulladék-
udvarok jól megközelíthető, a hulladé-
kok ideiglenes, szakszerű és biztonsá-
gos tárolására szolgáló igényesen ki-
alakított létesítmények.  
 

A jól bevált szigetes hulladékgyűjtést a 
Remondis 2008-ban továbbfejlesztette. 
A kertes házas övezetekben élők szá-
mára bevezették a sárga és zöld 
zsákos szelektív gyűjtést. A szelektíven 
gyűjtött csomagolási hulladékok, (papír, 
fém: pl. sörös- és konzervdoboz, műa- 

anyag-hulladék: fólia, petpalack, és 
italos kartondobozok: rostos üdítős, 
tejes tégladobozok) kerülnek a sárga 
zsákokba, míg a zöld zsákokba a 
kertgondozásból származó hulladékok 
(pl. gallyak, fa nyesedékek, avar, lomb 
hulladék). A zsákokat kéthetente gyűjtik 
be, a sárgát egész évben, a zöldet 
márciustól októberig. A szelektíven 
gyűjtött hulladék a szolnoki Válogató-
műbe kerül továbbválogatásra, a zöld 
hulladék pedig aprítás után a kétpói 
hulladékdepóba komposztálásra. 
 

Néhány észrevétel, praktikus jó tanács 
és megnyugtató válasz riporteri kérdé-
sekre: A szelektív hulladékgyűjtés egy-
re népszerűbb, bár lehetne még jobb. 
Főleg a hulladékudvarok kihasználtsá-
ga nőhetne, ennek érdekében a nyitva-
tartás változott (hétfőn zárva, helyette 
csütörtökön tovább, és szombaton is 
nyitva), befogadják a veszélyes hulla-
dékot is, ha az nem ipari mennyiségű. 
Arra kérik a lakosságot, hogy a fehér 
üveges konténerbe ne dobjanak 
színeset. A fordított eset nem gond, de 

egyetlen színes üvegcserép is leminő-
síti a fehér üvegárut. Lehetőleg a pet-
palackokra tapossunk rá, több fér így a 
zsákba, és könnyebb bálázni. A váloga-
tómű termékeit tovább értékesítik ipari 
felhasználóknak, így az a kétpói hulla-
déklerakó kapacitását nem csökkenti, 
és az így keletkezett plusz árbevételt a 
cég elsősorban a környezettudatos 
nevelésre forgatja vissza. A közhiede-
lemmel ellentétben a gyűjtőkonténer-
ben nem keveredik a szelektív hulla-
dék, középen elválasztó lemezfal van, 
amint  azt  a  mellékelt  kép  is  igazolja. 

 

 

Déli Iparterület árvízvédelme 
A Tisza szolnoki szakaszán tervezett árvízvédelmi fővédvonali felújításról már kétszer írtunk lapunkban, de csak a bel-
városi sétány kapcsán. Ha nem is turisztikai, de környezetvédelmi szempontból óriási jelentőségű a déli iparterület 
árvízbiztosítása is. A KÖTI-KÖVIZIG projektfelelőse Csibrán Zoltán árvízvédelmi osztályvezető nyilatkozott lapunknak. 

Napjainkban gyakran alakul ki a mértékadó árvízszintet 
meghaladó tartós árhullám. A tervezett gáterősítés Szolnok 
ipartelepének árvízi biztonságát, és környezetvédelmét is 
szavatolja  majd,  hiszen egy esetleges  vízelöntés  számos, 
a  környezetre  ártalmas vegyi anyagot terítene a térségben. 

 

Ez a szakasz a Sasi kanyartól a Csáklya utcáig tart és az 
általános gáterősítés mellett három lényeges, egymástól 
jól elkülöníthető megoldást igényel:  

1. Délen a Vegyiművek szakasza öblös, hullám-
verésnek rendkívül kitett, mély fekvésű, mocsáros 
terület. Ide 70 m széles hullámvédő erdősávot is 
terveztek.  

2. A Paprika utca térségi kertvárosi jellegű hobbik 
szakaszán a gyakori szivattyúzást igénylő szivárgás 
miatt a vízoldali agyagék beépítését követően mentett 
oldali töltéslábnál 1,5 mély drénezett szivárgó épül, 3 
db gyűjtő-átemelő aknával.  

3. A szennyvíztelep – papírgyári szennyvízátemelő 
térségében új töltés épül. Az eddig gát elbontásra kerül, 
az új gát a szennyvíztisztító telep bevédését és mintegy 
18 hektár ipari hasznosításra alkalmas belterület árvíz-
mentesítését szolgálja. A töltéskoronán 3 méter széles 
aszfaltozott üzemi út épül. 
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Bizottsági beszámoló a szennyvíz-, és csapadékvíz-elvezetésről  
A 2010. szeptember 14-i Városgazdálkodási Bizottsági ülésen a hivatal és a VCSM munkatársai tájékoztatták a bizottság 
tagjait a Szolnok városában kiépített szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésekről, azok problémáiról, a fejlesztési 
lehetőségekről. Csikós Sándor műszaki osztályvezető összegzése szerint bár vannak gondok, de a hasonló nagyságrendű 
városokénál nem rosszabb a helyzet.    

 

A legfőbb problémát, mint sok más városban, Szolnokon is 
az okozza, hogy nagyobb részt egységes (egyesített) 
vezetékrendszeren ürül a szennyvíz és a csapadék is, és így 
száraz időben bűz, nagy esőzések esetén vízkiöntés 
áradhat a vezetékekből. A szennyvízcsatornától elkülönített 
csapadékelvezető hálózat csak a legutóbbi évtizedekben 
épült, a város kisebb részén. Valamint Szolnokon kettéoszlik 
a hálózat üzemeltetése. A zárt rendszert a Víz és 
Csatornaművek Zrt kezeli, a nyílt belvíz elvezetésű 
csatornarendszer pedig az önkormányzaté, és a lakók tartják 
karban.  

Néhány városrészben, úgy mint a Kaán Károly úton, vagy a 
Téglagyári úton esőzés után gyakran kritikus a helyzet, és 
felettébb érdekes az Alcsi Holt-Tisza paradox helyzete: 
jelenleg, mint üdülőövezet nem pályázhat csatornázásra, 
ahhoz viszont, hogy belterületté nyilváníttassék, előbb 
csatornázni kellene,  és Szolnoknak nincs erre pénze. E 
téma egyébként minden évben napirendre kerül, mikor az 
Alcsi Holt Tisza alapítvány éves beszámolóját tartja.  

De vajon mennyibe kerülne a szenny-és csapadékvíz 
elvezetés 100 %-os különválasztása, és pazarlás-e, avagy 
sem, a szennyvíztisztító kapacitásán a csapadékvizet is 
keresztülengedni.  Az biztos, hogy a csapadék egy része a 
szennyvízcsatornákon át a szennyvíztisztítóba kerül. Nagy 
esőzéskor, mivel a szennyvíztisztító kapacitása nem győzné, 
a csapadékvizet nem engedik bele a tisztítóba, kellően 
esővízzel hígított olyankor a szennyvíz, és a Gábor Áron téri 
záportározón keresztül tisztítatlanul engedik a Tiszába. 

Készült 2003-ban egy műszaki tanulmány, ebben meg-
vizsgálták a 100 %-ban elkülönített csapadékrendszer meg-
valósíthatóságát. Ez közel 20 milliárd forintba kerülne, vagyis 
csak szakaszosan, és pályázatok esetén váltható valóra. 
Apropó költségek, az Alcsi csatornázása mindössze fél-
milliárdba kerülne, nem pedig néhányba, ahogy a fáma tartja, 
bár valószínű, hogy a nagyobb összegbe nem csak a 
csatornázás, hanem egyéb közművesítés is bele tartozna. 
Egyelőre azonban annak is örülhetünk, ha a Kaán Károly úti 
csapadékcsatornára sikerülne pénzt szerezni. Mintegy 150 
millióba kerülne, fedett betonárkok formájában. Kész vannak az 
engedélyes tervek, és ugrásra készen várjuk az ÉÁOP-pályázat 
megnyitását, amire állítólag hamarosan sor kerül.  

 
 

 

Egészséges környezetünk védelme a dohányzás szigorításával 
Lapunkban többször tudósítottunk már arról, hogyan lobbizott egyesületünk az elmúlt évek közmeghallgatásain a közterületi 
szemetelés és dohányzás ellen. Arról is hírt adtunk „Csak csikk” című cikkünkben, hogy ha kis mértékben is, de javaslatunk 
meghallgatásra talált, aminek bár örültünk, de nem voltunk vele megelégedve. Most egy törvényjavaslatnak elébe menve, még 
tovább lépett a szolnoki közgyűlés, újabb kis szeletét teljesítve javaslatainknak-követeléseinknek. 
 

Szolnok Megyei Jogú Város márciusi 
közgyűlése szigorított a dohányzás 
feltételein. Érdekes módon épp egy 
dohányos képviselő, Balla György 
alpolgármester előterjesztésében 
tervezték a játszótéri dohánystopot 
kibővíteni egyéb közösségi terekre, 
nevezetesen a buszmegállókra is. Az 
eredeti előterjesztés szerint 20 méteres 
körzetben lett volna érvényes a tilalom, 
ami azért érdekes, mert így bármely 
széles út túloldalán, a járdán sétáló 
járókelők is „vétkezheznek”. Végül is 
összhangban a készülő országos 
törvénnyel, a tilalmi övezetet a megálló 
táblától 10 méteres körzetben határozták 
meg. És bár az előterjesztés és a 
rendelet is számol tilalmi táblák 
beszerzésével, ennek ellenére az 
előterjesztés hatásvizsgálata szerint az 
intézkedésnek nincs sem személyi, sem 
költségvetési-pénzügyi vonzata. Pedig 
nem csak a felszólító-tiltó táblákat, 
hanem attól kellő távolságra kijelölt 
dohányzó helyeket: hamutartók, füst-
terelő paravánok telepítését is meg kell 
finanszírozni. Ahogy a polgármester 

mondta a vita során, „a meghatározott 
körön kívül kell elhelyezni a dohányzás 
kulturált lehetőségét biztosító csikktartót”. 

Kevéssé érthetünk egyet továbbá az 
előterjesztés és a rendelet azon 
passzusával, mely szerint az eddigi 

maximum 30 ezer forintos bírságot 50 
ezer forintra emelik. Ugyanis szerintünk 
sem egyik, sem másik összeg nem éri el 
a kitűzött célokat: nem behajtható, és így 
nem is igazán ösztönöz a rendelet 
betartására. Szerintünk a tilosban 
parkolással, buszon blicceléssel egyen-
értékű 5-6 ezer forintos bírság bőven 
elegendő, sőt, első alkalommal  utca-
seprő közmunkával kiváltható kellene 
legyen. Mindazonáltal örvendetes tény, 
hogy néhány hónappal a fővárosi BKV 
után, és az országos törvényt pár héttel 
megelőzve végre városunkban is polgár-
jogot nyert a dohányzás tilalma az egyik 
legforgalmasabb közösségi téren, 
nevezetesen a buszmegállókban. Igaz, a 
rendelet továbbra sem konkretizálja a 
csikkel és egyéb eldobandó holmival  
való szemetelés szankcionálását, de 
reméljük, hogy ami késik, nem múlik. 
Szintén üdvözlendő polgármesterünk 
azon megnyilatkozása, mely szerint „egy 
kommunikációs kampány elindítása  a  
cél városi szinten,  amelyben  a  
dohányzás  ellen  a fiatalok ötleteit is 
felhasználják majd”. 
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Környezetileg roncsolt területek Szolnok nyugati peremén 
A Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület még 2004-ben helyszíni bejárással, adatfelvétellel Szolnok város perem-
részein található, környezetvédelmileg roncsolt területein végzett felmérést, környezetállapot jellemzést, és készített tájrendezési, 
rehabilitálási fejlesztési javaslatokat. Azóta sem sikerült ezekre a fejlesztésekre igazán forrást találni, mindössze annyit, hogy 2010-ben 
az egyesület, közösen a Térinformatika az Önkormányzatokért Alapítvánnyal nyert némi összeget a „Környezettudatos nevelés és a 
fenntarthatóság pedagógiája" című Norvég pályázaton, és ebből immár középiskolásokkal ismételték meg a bejárást „Az Ifjúsági, nem 
iskolarendszerű környezettudatos szemléletformálás, tájbejárás szervezése, környezeti adatfelvétellel, térinformatikai megjelenítéssel 
Szolnok város területére” projekt keretén belül. Ezen kívül mindössze annyi történt, hogy a Nagysándor Józef úti Ipari park fejlesztése 
kapcsán épült egy bekötőút a Volán mögött, annak környékéről elhordták a szemetet-törmeléket.  Lássuk hát, mi a helyzet és a további 
teendő ezen területek környezeti rehabilitációja érdekében! 

1-es sz. terület: volt téglagyár utolsó agyagbányája, 
rekultiváció nélkül hátrahagyott 7-8 hektáros bányagödör. Az 
átlagosan 1,5-2,5 méter mély anyaglelőhely nagy része 
egész évben vízzel borított, náddal, gyékénnyel benőtt. Itt 
mocsárim körülmények uralkodnak, mely sem vízminőség-
védelmi, sem tájesztétikai szempontból nem kívánatos. A 
rovarkártételeket illetően a terület az egyik legnagyobb 
Szolnok környéki vizes rovar élőhely, a 
szúnyoglárvák fejlődésének kedvez. 
Jelentős környezeti károk észlelhetők a 
bányagödör déli oldalán, ahol tucatnyi 
vadlerakó található (a mai napig!) 
Kommunális építési és termelési 
hulladékok, valamint a közeli volt városi 
hulladéklerakóból a szél által kisodort, 
szétszórt papír és műanyag hulladék.  

2-es sz. terület: Vasúti gurító pálya 
töltés északi oldalán 1,5 hektáros volt 
téglagyári agyaggödör. Mely később 
szippantott szennyvíz leürítő hely, majd 
az idők folyamán kisebb útfenntartási, 
bontási anyagok lerakóhelyévé vált. A  
szennyvíziszappal építési törmelékkel feltöltött mélyterület 
felszíbeóne máig rendezetlen, gödrök, depóniák váltogatják 
egymást. A szabályozatlanul lerakott építési-bontási 
hulladékok között található kommunális és állattartási, 
mezőgazdasági eredetű vadlerakás is. Jelentős talaj- és 
talajvízszennyezéssel lehet számolni vertikális és 
horizontális kiterjedéssel a szomszédos területek irányában. 

3-as sz. terület: A vasúti gurító pálya déli oldalán a töltés és 
a használtcikk-piac közötti 2,5 hektáros terület, korábbi 
téglagyári bányagödör: Egy részét feltöltötték, terep-
rendezték és újrahasznosították, más része roncsolt terület, 
jelenleg is feltöltés alatt áll. A felhagyott bányagödörben volt 
Szolnok város egyik legjelentősebb hulladéklerakója 1940-
től a 60-as évekig. A kommunális hulladékon túl feltehetőleg 

tö9bb ezer köbméter veszélyes 
hulladék és göngyöleg is elhelyezésre 
került itt a háború idején és az 
újraépítés során. Kiterjedt talaj-, és 
talajvízszennyezéssel lehet számolni a 
térségben. 

Mindhárom terület tulajdonosa, üzemel-
tetője Szolnok város Önkormányzata. 
Elsődleges fontosságú feladat mind-
három területen a tereprendezés el-
végzése és az illegális, szabályozatlan 
hulladéklerakás megszűntetése. A leg-
szennyezettebb talajú területeken a 
rétegvizek védelmében figyelő kutak 
létesítése, a kutakból vett vízminták 

évente laboratóriumi bevizsgálása a határérték feletti szeny-
nyezések kimutatására, feltérképezésére.  Soron kívül meg 
kell oldani a területek szakszerű rekultivációját, utó-
hasznosítását és a környezetvédelmi monitoring kiépítését. 
A volt hulladéklerakó izolálni résfal beépítésével, mely meg-
akadályozná a további talajvízszennyezés kijutását a 
térségből. 

 

A Környezetvédelmi Alap legsikeresebb környezeti-nevelési pályázata 
A „Szolnok város közigazgatási területén megvalósuló környezeti nevelési programok, vagy környezetvédelmi lakossági öntevékeny 
programok támogatására” több mint negyven pályázat érkezett tavaly júniusban társadalmi szervezetektől, elsősorban városvédő 
egyesületektől, bölcsödei, óvodai és iskolai alapítványoktól. A 800 ezer forintos felső határt egyetlen pályázó sem kapta meg, de 
egyikük 700 ezer forinttal megközelítette. Az Összefogás Szolnokért Városszépítő Egyesület elnökét, Dr. Gábori Józsefet kérdeztük e 
siker hátteréről, és arról mire költötték az elmúlt egy év során az elnyert támogatást. 

Az egyesület két éve alakult, ki-
mondottan politikamentes városszépítő 
tevékenységre. Tagjai tanult város-
szerető, Szolnok szépítéséért tenni 
akaró polgárok. A pályázati projekt 
keretein belül három fő csapásirányt 
céloztak meg, a város három igen el-
hanyagolt területének rendbetételét. 
Elsődlegesen a Sárközi család sír-
emlékét gondozzák. Tudvalevő, hogy a 
mai francia köztársasági elnök nagy-
apja a harmincas években Szolnok 
alpolgármestere volt, Nicolas Sarkozy 
édesapjának első látogatásakor még 
sajnos nagyon elhanyagolt állapotban 
volt a sír és környéke, a nemrég 
lezajlott, könyvbemutatóval egybekötött 
második látogatásakor hála a 
támogatásnak, már egy rendezettebb 
sírt  látogathatott meg Sárközi Pál. 

Második akció a Szolnoki Művésztelep 
utcafrontjának, kerítés és környe rend-
betétele volt. Ez a közelmúltban, április 
elején zajlott le, a Szolnok tévé is 
tudósított róla. Mintegy 25 egyesületi 
aktivista, és még egyszer annyi 
csatlakozó támogató, köztük művész-
telepi lakók segítségével. Összesen 
mintegy 200 munkaórával sikerült a 
kerítést lefesteni, a környékét fel-
tisztítani, és cserjéket a tövében el-
ültetni. A harmadik program, még csak 
most kezdődik, igaz, a hozzávaló 
anyagokat már jó előre beszerezték. 
Nevezetesen az Indóház úton található 
ószolnoki pályaudvar rendbetételéről 
van szó. Április 29-én pénteken 14:00 
órakor kezdődik az első munka, cél az 
épület környékének gyomtalanítása, 
valamint a kerítés és a kapu lefestése.      

Ha elegen megjelennek ott, lehet, nem 
lesz szükség további munkanapokat 
kijelölni, de ha mégis, akkor a munká-
latok folytatódnak majd május hónap-
ban is. Szívesen látnak bárkit a segítők 
között, hiszen a cél a város szépítése 
és az önkéntesség. Csak és kizárólag 
festékre, cserjékre költik a támogatási 
összeget. És bár igaz, hogy a 
környezeti nevelési célú támogatás 
jobb helyen is landolhatott volna, 
például fiatalokat, iskolásokat össze-
fogó, környezetszennyezéseket fel-
mérő bejárások megszervezésére, 
vagy például a város környezetvédelmi 
tevékenységeit és gondjait bemutató 
sajtókiadvány nagy példányszámú 
terjesztésére. De sebaj, a sírgondozás, 
a kerítésfestés, cserjeültetés is nagyon 
nemes, városszépítő tevékenységek. 



Szolnok CÉL 

SZOLNOK CÉL =  Szolnok Civilebb, Élvezhetőbb, Lakhatóbb 

ÉLETVIRÁG általános iskola indul Szolnokon 
Miért is van szükség egy új típusú iskolára? Mi okozza azt a válságot, amivel ma a legjobb szándékú iskola is küzd? Mi az 
új, amit a szülők keresnek? Mennyire kell egy iskolának a szülői igényt kielégítenie? Kérdések, amik nap, mint nap 
szembejönnek azokkal, akiket komolyan foglalkoztat a felnövekvő nemzedék jelene és jövője. Íme minderre egy jó válasz:  

Az általános iskolák nem fektetnek hangsúlyt a gyerekek lelki, 
érzelmi, erkölcsi fejlődésére, nem is tudják, hogy hatékonyan, 
mit lehetne e téren tenni. Reformok jönnek-mennek, nincs 
minőségi áttörés az oktatás színvonalában. Az alternatív 
pedagógiák azok, ahol ki lehetne törni ebből a körből, ezen 
iskoláknak azonban sokkal kevesebb pénzből kell megoldani 
a színvonalas oktatást, a szülőkre nagyobb anyagi teher 
hárul, ezért bármennyire is szeretnék, kevesen választhatják 
ezt. A minőségi oktatás nem olcsó, és csak hosszú távon térül 
meg, de megtérül! Ma nem tudjuk, hogy mi az az intellektuális 
tudás, ami majd biztos megélhetést biztosít. 

A hagyományos iskolák az intellektuális nevelést preferálják, 
ezzel teljesen egyoldalúvá, unalmassá teszik az oktatást. A 
sikeres élethez kiművelt képességek kellenek, ezek 
fejlesztésének megvan a maga optimális ideje. Később csak 
nehezen fejleszthető, míg az intellektuális lemaradás bármikor 
behozható. Az Életvirág Iskola pedagógiája, négy alappilléren 
nyugszik: Krisztus tanításának követése, nemzeti el-
kötelezettség, a legújabb kutatások szerinti fejlődéslélektani 
ismeretek alkalmazása, és intenzív művészeti nevelés. 

Hiszünk abban, hogy a természetben minden szép és jó és 
igaz. A pici gyermek még nagyon nyitott ezekre az 
igazságokra, és nekünk ezt a nyitottságát kell megőriznünk. 
Az iskolába lépő gyermekben még él az utánzás, nemcsak a 
cselekedeteink, de lelki állapotaink iránt is. Olyan világot kell 
felépíteni körülötte, ami igaz, szép és jó. Így épülnek be 
lelkébe a Világrend törvényeinek alapjai. A világot a tanító 
közvetíti. A jót és az igazat úgy kell be-mutatni számára, hogy 
azt mint szépet élje át. A lélek a belé ültetett normák és 
szabályok hatására fejlődik. Szó nincs liberalizmusról. A 
formák, szabályok ritmusok ápo-lása harmóniát ad, közvetíti, 
hogy az élet rendezett. 

El tudunk jutni a gondolkozás felébresztéséhez, és ahhoz, 
hogy a gondolkozás moralitással legyen áthatva és a lélek  

hordozza a felelősséget. Az akarat nevelése pedig nem más, 
mint az ösztönök, vágyak, szenvedélyek áthatása a jó, a szép 
és az igaz eszményével. 

Az embernek gyökérre van szüksége, fontos az, hogy 
ismerjük nemzeti múltunkat, gazdag népmese, népdal és 
néptánc kincsünket. Az összetartozás érzése hassa át 
szívünket, ismerjük a magyar nép szellemi értékeit, 
történelmünk nagy, alakjait, a tudomány és a művészetek 
kiemelkedő egyéniségeit. Támaszkodunk  Pap Gábor, Szántai 
Lajos, Bakay Kornél, Kiszely István és más tudósok 
kutatásaira, tanításaira. A gondolkodás fejlődését ápolni kell, 
pl. az írás- olvasás tanításánál nem az absztrakt jelből 
indulunk ki, hanem a képből, amit egy bölcsességgel teli 
történetből, magyar népmeséből emelünk ki. Az emberek 
többsége így tanult meg írni.  

Meg kell még említenünk a művészeti nevelést, ami igen 
mostoha állapotban van a jelen oktatási rendszerben, pedig 
ma már a tudomány is használja a lélek gyógyítására. Minden 
művészeti tevékenység erős hatással van a gondolkodásra, 
az akaratra és az érzésvilágunkra. Iskolánkban a rendszeres 
és magas óraszámú művészeti neveléssel is hozzájárulunk, 
hogy a felnövekvő nemzedék biztos lábakon állva, szociális és 
morális érzékkel, felelős gondolkodással léphessen ki a 
világba, és a világ kihívásaival szemben megállja a helyét, a 
nehézségek erősítsék ne pedig összeroppantsák 

Munkánkhoz erős hitünk, lelkesedésünk és a több évtizedes 
tapasztalatunk és tanulmányaink adják az alapot. Szeretettel 
várunk minden olyan érdeklődőt, aki mást szeretne 
gyermekének és van bátorsága kilépni a megszokásokból, 
konvenciókból, és hozzánk hasonlóan gondolkodik a 
gyermeknevelésről, a világról. 

Csomor Emese   
csomiemi@freemail.hu 

www.eletviragkor.eoldal.hu 

 

Civil rendezvények képekben 
 

 

Magyarok Vására ápr. 10-én a 
Művésztelepen, a Magyarok Szövetsége 

szervezésében 

 

Belvárosi kerékpártúra ápr. 22-én a Föld 
napján a Városmarketing Kerekasztal 

szervezésében 

 

Régi  hagyomány: Kolompolás - Húsvéti 
Jézuskakeresés  a Tabánért Egyesület 

szervezésében

 
 

 

 III. JÁSZKUN SZALA Napisten (június) hava 4. 

napján szombaton 8 órától éjfélig Kétpón a Szebeni réten  

MAGYAROK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  TALÁLKOZÓJA 

A Szala olyan ősi hagyományon alapuló gyűlés 
amelyen „egyenlők közt az elsők találkoztak”. 

A magyarok nemzetségei minden évben összegyűlt a pusztán, 
hogy törvény üljenek, de az évszázadok viharai elszakítottak 

hagyományainktól. Most megmutathatjuk, hogy a magyar 
ember összetartásban, vigasságban erős, bátor és tiszta. 

További információ: www.jaszkunszala.neobase.hu  

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
városvédő újság 
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Az újság  
Szolnok Megyei 

Jogú Város 
Környezetvédelmi 

alapja által kiírt 
pályázati 

támogatásból készült 
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