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A  civilek  már  a  spájzban  vannak 
 

A tavaly őszi szolnoki önkormányzati választáson városvédőknek a kompenzációs listáról egy civil jelöltet sikerült 
bejuttatniuk a közgyűlésbe. Történelmi pillanat az alföldi városban, bár országosan nem egyedi. A Szolnokiak 
Szolnokért Egyesület és a Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete választási szövetsége “Városvédő 
Egyesületek” néven vált ismertté a kampányban. Azóta is heti ülésezéssel segítjük képviselőnk és bizottsági tagunk 
munkáját. Erről is szólnak a következő oldalak, de előbb még íme a kampány tanulságairól néhány gondolat. 
 

Hogyan összegeznénk a kampányunkat: 
 

Elég nehézkesen, késve indult. A pártok már javában 
gyűjtötték a kopogtató cédulákat, mi még arra vártunk, 
hogy visszaérkezzen szabadságáról a hivatal illetékese 
és tájékoztasson minket az indulás törvényi 
lehetőségeiről. Kiválasztottuk két egyesület nevét, holott 
jelöltjeink többet is képviselnek, de ennyi még belefért a 
rubrikára, és kellően jelezte a civil összefogást. A 
jelöltállítás a tizenhat körzetből csak 11-ben sikerült. De 
ez is elegendőnek bizonyult az egy listás mandátumra.  
 

Kampányunkat szinte fillérekből finanszíroztuk. Vass 
Lajos polgármester-jelöltről egy este levetített tévé-
reklámok többe kerültek, mint az egész kampányunk. A 
legszerényebb költségvetésű párt egy-egy jelöltjét több 
plakáton ragasztotta ki, mint mi magunkat együttvéve 
összesen. Aránytalanul sokba kerültek a helyi tévében a 
nyilvános viták, volt is olyan körzeti vita, ahol a hét 
indulóból csak a két nagypárt jelöltje vett részt. A helyi 
napilap csak megfizethetetlen tarifájú hirdetésként lett 
volna hajlandó tudósítani a kampányeseményeinkről.  
 

Hogyan sikerült mégis eljutnunk a választókhoz? Lejártuk 
a lábunkat. A cédulagyűjtés során, majd házilagosan 
elkészített szórólapokkal. Azokon már szerepelt a 
honlapunk linkje is. Jól sikerült a Civil Kavalkádos és a 
Gulyásfesztiválos szereplésünk, szerencsére épp a 
kampány időszakára esett mindkét nagyközönséget 
mozgósító civil rendezvény. A civil kavalkádon a 
városismereti totónkat több százan töltötték ki nagy 
kedvvel, a "gerinces gulyásból" is sokaknak jutott kóstoló. 
 

Hogyan tovább: 
 

Az önkormányzati munkában a szakmaiságra helyezzük 
a hangsúlyt. Hetente “ülésezik” az úgynevezett szakmai 
kabinetünk a bizottsági-, és a közgyűlési tagunk 
ténykedése támogatásaként. Választási programunknak 
megfelelően elsősorban városszépítő rendeletek, 
projektek megvalósítására teszünk majd javaslatot, e 
témában rendezünk fórumokat. Előbbit a csendrendelet, 
szemetelési bírság-rendelet, és hasonlóak, utóbbit új 
közösségi terek, többek között mobil műjégpályák, 
zagyvaparti szabad-strand és ártéri arborétum, a 
műemlék jellegű víztornyok és az új főtér jellemzik.  
 

És hogy mire számítunk négy év múlva? Mondhatnánk, a 
kampányt már most megkezdtük. Ez így túl rámenősen 
hangzik, de igaz. Négy évünk lesz rá, hogy legközelebb 
ne kelljen garasoskodnunk. Tervezzük egy "Civil 
Képviselet Alapítvány" vagy „Civil Egyesületek Választási 
Szövetsége” létrehozását, itt gyűjtjük majd a következő 
kampányra fordítható azon pénzbeni támogatásokat, 
amelyek már jelenleg is gyűlnek, egyelőre a Szolnokiak 
Szolnokért Egyesület kasszájában.  
 

Ezen kívül azon lobbizunk majd, hogy a hirdetési tarifák 
ne lehessenek oly drágák, a tévéviták ingyenesek 
legyenek, a napilapban pedig az önkormányzat béreljen 
kampányoldalakat. Igyekszünk gyarapítani a csapatunkat 
civil aktivistákkal. Tessék, lehet jelentkezni! Ha minden 
jól megy, sikerül mind a 16 körzetben jelöltet indítani és 
megduplázni az átlag voksot, akkor akár három, vagy 
négy mandátumot is szerezhetünk legközelebb. 

 
 

Civil  korporációk  Szolnokon 
Alapszabályban lefektetett városvédő elveinknek megfelelően a Szolnokiak 
Szolnokért Egyesület két civil korporációban vesz részt szervesen.  
 

Alapítói vagyunk a Civil Városmarketing Kerekasztalnak, melynek fő célja, a 
szolnokiak és vendégeik számára egy élhetőbb és élvezhetőbb Szolnok érdekében 
a városvédő és turisztikai egyesületek programjait összefogni, artikulálni. 
Tartottunk már rendezvényt a strandok helyzetéről, a Kossuth tér átépítéséről, és 
az Eötvös téri víztoronyról. A céljainkról, eddigi működésünkről szóló prezentációt 
a legutóbbi Civilházas rendezvényen a hallgatóság pozitívan fogadta.  
 

Másfelől egyesületünk tagja annak a civil szövetségnek, mely céljául tűzte ki az 
önkormányzatiság teljes jogú civil képviseletét, ezt a választásokon sikerre vitte, 
igenis lehet civil kurázsival, párpolitikai-és gazdasági lobbi-mentesen, civil 
képviselőként szavazati jogot szerezni, gyakorolni. Egy fecske nem csinál nyarat. 
Most még szavazatánál nagyobb az értéke képviselőnk véleményének 
nyilvánosságra jutása. 
 

Egyesületünk jó úton jár, e két korporációban. Úgy gondoljuk, szükség van további 
civil összefogásra. Méghozzá a Civil Házzal és a Civil Tanáccsal.  Felvettük a 
kapcsolatot velük. Folyamatos egyeztetéssel, céljaink és tevékenységünk 
összehangolásával nagy esély van Szolnok városában az eddiginél sokkal 
szélesebb civil érdekérvényesítésre. Ehhez kérjük minden civil, polgár, minden 
szolnoki lakos segítségét, támogató rokonszenvét.  

Kampányhonlapunk 
 

http//:szolnokivarosvedok.civilreg.hu.com  
 

Igaz, ez még csak kísérleti 
honlap, egy „demo”, mely a 
kampány óta nem frissült. De jó 
szívvel ajánljuk megtekintésre. 
A következő tematikus fel-
osztásban ismerhetnek meg 
minket az érdeklődők: 
 

1.Jelöltjeink bemutatkozása  
 

2.Főbb programpontjaink 
 

3.Rendezvényeink (tudósítások, 
nyilatkozatok) 
 

4.Civil városprojektjeink 
 

5.Civil ötlettár (internetes város-
fejlesztési javaslatok) 
 

6.Civil krónika (a választás előtti 
egy év szolnoki történései civil 
szemszögből)
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A  Szolnoki  civil városatya:  Tóth  Ferenc 
 

Húsz éve civil aktivista, fél éve tagja a közgyűlésnek. A város „lelkiismerete”, mondhatnánk. Nagy teher nehezedik a 
vállára. Sokat várnak tőle, egyesek talán túl sokat. Miközben ő a kampányában hangoztatott civil kurázsit szép csendben, 
szerényen igyekszik becsempészni a városházára. De halljuk, miként vélekedik minderről ő maga: 
 

Egyre nő a közös-
ségi ügyekbe bele-
szólás igénye,  mi-
közben a képvise-
leti demokrácia ki-
üresedik, a döntési 
szintek eltávolod-
nak az érintettek 
körétől. Egyre töb-

ben ismerik fel a többségi elvvel való 
visszaélés rossz példáit is.  

A civil érdekérvényesítés két modellje 
ismert: a "német modell"-ben a civilek 
megválasztott helyi képviselőként 
érvényesítik civil szándékaikat  Az 
"angol modell" civiljei a döntéshozatalt 
a politikára hagyják, de megbízásos 
partnerként komoly szerepet kapnak a 
döntés-előkészítésben és a végre-
hajtásban. Nálunk a rendszerváltás 
létrehozta a demokratikus intézmények 
makro-szintű kereteit. Mikro szinten is 
fejlődnünk kell, mégpedig a társadalom 
finomszövetének, a civilségnek. Ha 
erős a közösség érdekartikulációja, a 
hatalom teret hagy a közösségi 
érdekek érvényesítésének. Ezt azon-
ban nem kínálja magától egyetlen 
hatalom sem. Összefogni, érveket és 
érdekeket pontosan és érthetően 
megfogalmazva lehet ezt elérni. 
Kérdés, képesek leszünk-e megfelelő 
súllyal ebben részt venni? A részvételi 
demokrácia kiteljesítésében kell 
kijelölnünk a fő irányt.  

Nos, személyesen is kiveszi a részét a 
részvételi demokráciából? 

Igen, ezért fogadtam el Gedei Tibor 
barátom unszolására a jelöltséget a 
Városvédő Egyesületek választási 
listáján. Úgy tűnik, a gyakorlat minket 
igazol. És bár szerintünk, egyelőre 
fontosabb, és reálisabb egy-egy 
javaslatunk elfogadásánál az, hogy a 
közvélemény megismerje azt, immár 
teljes jogú testületi tagként az elmúlt fél 
évben számos apró eredményt sikerült 
elérni. Példának okáért az én 
javaslatomra sikerült a testülettel 
elfogadtatni, hogy a város által a 
civileknek kiírt pályázatok legalább 10 
%-a működési költség lehessen, sok 
esetben ez létkérdés a kis szervezetek 
számára. Egy másik javaslatunk 
alapján, ígéretet kaptunk arra, hogy 
lehetőleg minden pályázati projekt 
elkészítése előtt a hivatali szervezetek 
civil társpályázókat keresnek és 
fogadnak be. 

Tagja voltam továbbá annak a civil 
lobbi-delegációnak melynek Felsmann 
Balázs infrastruktúra-fejlesztési szak-
államtitkár megígérte, hogy támogatni 
fogja egy második belvárosi Tisza-híd 
megépítését. Valamint említhetném, 
hogy  a közgyűlésben nem többségben 
lévők vélemény-nyilvánítási jogát az 
eddiginél jobban biztosító, néhány új 
passzus bevezetésével, SZMSZ-
módosítás indítványozásával tervezzük 

szélesíteni a részvételi demokráciát. 

Nehéz részt venni a testület munkájában?  

A bizottsági (és a közgyűlési) ülések 
menetrendje nagyon feszes. Egy-egy  
témához csak akkor tud a képviselő  
érdemben hozzászólni, ha azt előzőleg 
szakértővel véleményezteti, változtatási 
javaslatait egyezteti a többi frakcióval. 
A képviselői munka sokkal idő-
igényesebb, semmint azt a kívülállók 
gondolnák, persze, csak ha valódi 
eredmény a cél. Néha a döntéshozás 
előtti pillanatok oly sűrítettek, hogy a 
legjobb javaslatok sem tudnak átmenni 
a pillanat szülte döntés szűrőjén. Ezért 
tűnhet úgy, hogy „már minden le van 
zsírozva”. 

A civil szervezetek képviselőinek több 
energiával, újféle kommunikációval kell 
működni, semmint csupán átolvasni 
egy anyagot, megjelenni az ülésen, és 
azt véleményezve ott felszólalni. Erre 
ad lehetőséget a Civil Stratégia szerinti 
„hümmögési joggal” járó delegálással 
szemben a Választási törvény szerint 
állampolgári jogon járó, döntéshozó 

képviselővé választhatóság. Nem 
véletlen, hogy Magyarországon 2006-
ban a 2002-es 12%-kal szemben 
immár a helyi képviselők 25%-a civil 
háttérrel jutott be a közgyűlésekbe. Ez 
a járható út a részvételi demokrácia 
kiszélesítéséhez, a civilek minél 
nagyobb részvételére a döntésekben.

 

Küldötteink  eddigi megítélése  - válogatás internetes fórumok hozzászólásaiból 
 

Gedei Tiborról (Városgazdálkodási bizottság): 
 

- „Ő autonóm ember, egy civil szervet képviselője, nem 
pedig pártkatona.  Ezért a modora ellenére is, nagyon 
szorítok neki, így lehet eredményes. Akik megszokták a 
mézes-mázosságot 17 éven át, bizonyára nem tetsző 
számukra. Nem függ senkitől, így új szín a városházán, ez 
sokak szemében szálka. A bizalmat tőlünk kapta, és nem a 
bizottságokban ücsörgő bólogatóktól!” 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

- „Gedei egyedül is sokaknak fejfájást okoz a testületben és 
a hivatalban. Az alakuló bizottsági ülésen egyik tag már 
obstrukcióval vádolta, ügyrendi és egyéb megjegyzései 
miatt. Mások IS ELÉG IDEGESEK VOLTAK....” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- "… sokaknak fejfájást okoz a testületben és a hivatalban - 
Remélem ez folyamatosan így is lesz :)) És nem sikerül 
kiebrudalni a bizottságból, a többiekhez képest üdítő színfolt 
már azzal is, hogy felkészül a bizottság üléseire.” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- „Előterjesztő: „Nevezett objektum az ilyen és ilyen 
korm.rendelet követelményeit csak többtízmillió Ft-os be-
ruházásssal elégítené ki”. Tibcsi: „Konkrétan a korm. 
rendelet mely pontjai és miben?” S miután erre az illető csak 
hebegett, Tibcsi tételesen sorolva a rendelet vonatkozó 
pontjait bebizonyította, hogy a „többtízmillió” Ft-nak már egy-
két százaléka is elegendő a probléma megoldására.” 

Tóth Ferencről (Közgyűlés, Eü.-Szoc.- Sportbizottság): 
 

- „Eddigi közgyűlésbeli tevékenysége várakozáson felüli a 
közvélemény szemében, körülbelül 65-70 %-os a civilek 
elvárásai és 55-60 %-os az én elvárásaim szerint, vagyis 
minden tekintetben pozitív, nem egy rossz arány.” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- „Ma alkalmam volt megnézni a közgyűlést a TV-ben. 
Városunk szempontjából nagyon fontos, hogy civil 
szakember is bekerült a közgyűlésbe. Tóth Ferencről van 
szó, aki reméljük a következő választások után már nem 
lesz egyedül. Teljesen új színt hozott be a testületbe, mert 
látása nem pártpolitikában testesül meg, hanem a szakmát 

képviseli, és bennünket civileket, lakosokat.” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- „Döntése két dologgal nem ütközhet: a lelkiismeretével, és 
az őt delegáló csapat többségi véleményével (ennek 
köszönhetően sikerült megoldania az ominózus „bizottsági 
tag-leváltási” ügyet). És ha a kettő mégis ütközne, akkor 
levonja a következtetést.” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- „Feri minden közgyűlésen üde színfolt. Decemberben a 
távhődíj-képzés anomáliáit firtatta tételesen, januárban a 
víztorony-vitában mutatott példát felelős lokálpatriotiz-
musból, februárban  a „közérdekű adatok nyilvánosságáról” 
szóló törvényt citálva ostorozta a zárt ülések helytelen 
gyakorlatát. Kíváncsi vagyok, legközelebb mivel áll elő?”
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Kerekasztalbeszélgetés  a  Belvárosi  rekonstrukcióról 
 

Lakossági fórumot kezdeményezett 2006. november 29-
én a Civil Városmarketing Kerekasztal, melyre azokat a 
lakókat invitálták meg, akik kíváncsiak a Kossuth tér 
tervezett átalakítására. A szervezők képviseletében 
Gedei Tibor azt erősítette meg, hogy a civil szervezet 
nem megakadályozni, hanem ellenkezőleg, segíteni 
szeretné a Kossuth tér átalakításának megvalósítását. A 
fórumot is azért kezdeményezték, hogy a szerintük 
hiányos információkat a legilletékesebbektől hallhassák a 
város lakói.  
 

 

Pataki Ferenc városi főépítész próbálta érzékeltetni a tér 
majdani arculatát. Elmondta, hogy a rekonstrukció már 
1999-ben felvetődött és az azóta eltelt idő alatt 
elkészültek a kiviteli tervek, illetve azok engedélyezése is 
megtörtént. Mindezt azonban széleskörű tájékoztatás 
előzte meg. Az akkor elkészült maketteket több hétig a 
VMZK-ban be is mutatták.  
 

A tervek tehát elkészültek és azokon - a közben 
megkötött szerződések miatt - nincs mód változtatni – 
hangsúlyozta a főépítész. A kivitelezési határidő 2007. 
december 31-e. Amennyiben a lakosság jelenlegitől 
eltérő elképzeléseket kívánna megvalósíttatni, azok 
megterveztetése és engedélyeztetése már nem lenne 
teljesíthető a jövő év végéig. Javaslatokat ugyan várnak a 
város lakóitól, de ezeket, már csak rekonstrukció 
továbbfejlesztésénél tudják figyelembe venni. 

 

Sajnos a szervezőktől független okokból sem a 
forgalomelterelés számítógépes animációját, sem 
méretes látványterveket nem láthattak az érdeklődők. A 
decemberi közgyűlésen a civil képviselő napirend előtti 
kérdésére válaszolva polgármesterünk megígérte, hogy 
egy később megismétlendő civil rendezvényre a hivatal 
biztosítani fogja az elmaradt szemléltető eszközöket. 
 

 

Sajtónyilatkozat  a  Belváros  forgalomkorlátozásáról 
Külön kell választani a teret mint 
közösségi főterünket, és mint a város 
főútvonalát 
 

A főtér hangulata idézze vissza a 
régit! Macskakővel, Szentháromság 
szoborral, Ivókúttal, régies homlok-
zatú házakkal, korzózó, beszélgető, 
sziesztázó emberekkel. Ezért a mos-
tani tervekből csak az épületfelújítást 
támogatjuk, a térelemek (futurisztikus 
betonszökőkutak) helyett a maradék 
pénzt jobb lenne a többi homlokzat 
renoválására költeni, ez jobban 
igazodna a tér eklektikus épületeihez.  
 

A Kossuth tér lezárása esetén az Ady 
Endre úton a duplája fölé nőne a 
járműsűrűség. A belváros átmenő 
forgalmát nem szabad korlátozni, 
amíg meg nem oldódik a szűk 
keresztmetszet Tisza híd problémája. 

Ezt pedig sem a létező déli Szent 
István híd, sem a tervezett keleti 
Mester úti híd nem képes megoldani, 
mivel mindkettő túl nagy kerülő a 
Szandára és vissza igyekvő 
autósoknak.  
 

Egy új belvárosi híd kell a 
Tiszaliget csücskébe, a Vágó-
hídnál, egyenesen a Corához. Ezen 
a hídon járna át Szandára a fél 
város, így a mostani Tisza híd és a 
főtér terhelése megfeleződne. 
Ekkor lehet majd ezt a fél forgalmat a 
Kossuth térről átterelni az Ady Endre 
útra, addig nem.  
 

Addig is csökkenthetők a belvárosi 
dugók, ha (a Volánbuszok kivéte-
lével) a Tisza hídra a felhajtást csak 
a Kossuth tér felől, a Tisza hídról a 
lehajtást csak a Pólya Tibor út felé 

engedélyeznék, kettéosztva a fő 
irányt. Ez esetben a Kossuth téren 
ugyan alig csökken, az Ady Endre 
úton nem nő a járműterhelés, 
viszont a Szabadság téren és a 
Tisza hídon folyamatos lehet a 
haladás, így a főtéren sem 
alakulhat ki torlódás.  
 

Egyébként sincs szükség a Mester 
úti hídra. Az észak-déli tranzit 
teherforgalom mehet a Szent István 
híd - 4-es felé,és az- Abonyi el-
kerülőnél kell megépíteni a 32-esig 
egy 4 km-es összekötő utat. Így a 
József Attila - Mátyás kir. - Thököly, 
de a Bajcsy - Abonyi út is meg-
szabadulhat az átmenő tranzit 
forgalomtól. 
 

Városvédő Egyesületek

 

Jön:  Ankétsorozat  a  Civil  Érdekérvényesítésről 
 

A Civil Regionális Társulás a Civil Városmarketing Kerekasztallal partnerségben megpályázta az NCA Szakmai kollégiuma 

által kiírt "A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése" című projektet, és így többfordulós 

vitafórumot rendez hamarosan, meghívott előadókkal Szolnok és Kunszentmárton térségi központokkal. Áprilisi kezdéssel 

hat előadást-fórumot tartunk a következő témákban: 
 

-1. Jogok védelme. Nincs demokrácia, amíg egyes 

befolyásos polgárok kivételezettek a törvény előtt.  

-2. Átlátható működés. Az önkormányzati működés 

információi legyenek hozzáférhetőek és közérthetőek!  

-3. Responzív önkormányzat. Vagyis az önkormányzat 

legyen érzékeny a választói igényekre, napi döntéseikkel 

is őket szolgálják ki! 

-4. Választók képviselete. Egyes csoportok hangja 

társadalmi kizárás miatt nem jut el a megfelelő helyekre. 

-5. Demokratikus civil társadalom. Horizontálisan 

szervezett csoportok közvetítik a társadalmi igényeket. 

-6. Nyilvánosság. A média és a civilek szimbiózisa 

biztosíthatja a döntéshozók ellenőrzését és a különböző 

csoportok egyenlőségét.   

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, figyeljék híradásainkat, érdeklődjenek a láblécben magadott e-mail címen!
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Víztorony  ankét  Szolnokon 
 

Jó volt március 2-
án egész nap 
szolnokinak és 
magyarnak lenni. 
A Civil Városmar-
keting Kerekasz-
tal szervezésé-
ben víztornyos 
napot tartottunk. 

Szegedről és Budapestről fogadtunk víztoronybarátokat, 
meglátogattuk velük először a MÁV Járműjavító területén 
található víztornyot, bepillantottunk a MÁV-strandra, 
ellátogattunk az Indóházhoz, felmentünk az Eötvös-téri 
víztoronyba, majd a víztorony melletti Gépipari 
Szakközépiskola tanácstermében meghallgattunk egy 

négyrészes előadást a vasbeton víztornyok történelméről, 
jelenéről és jövőjéről. A szegedi Szt. István téri víztorony 
felújításának tapasztalatairól és a szolnoki Eötvös téri 
víztorony hasznosítási lehetőségeiről. Most már van némi 
elképzelésünk arról, mi mindent tehetünk a toronyért, és 
meg is fogjuk tenni. 
 

Jó volt szolnokinak lenni, mert a Járműjavító, a MÁV-SE, 
a VCSM, és a Gépipari szakközépiskola munkatársai 
egyaránt kedvesen, segítőkészen fogadták-kalauzolták 
kis városvédő csapatunkat. És jó volt magyarnak lenni, 
mert mind a szegedi, mind a pesti vendégek oly 
természetességgel érdeklődtek Szolnok nevezetességei 
iránt, és oly természetesen meséltek az ország más 
nevezettességeiről, öröm volt nézni, hallgatni őket. 

 

 

 

Sajtóközlemény  a  „Vízközmű-beruházások” c.  napirend  titkosságáról 

Jogos elvárás a közgyűlésről a közvéleményt korrektül tájékoztatni. Aggályos, ha a testület indokolatlan esetben is 
zárt ülést tart. Ez történt legutóbb februárban a „halaszthatatlan vízközmű-beruházások a koncessziós díj terhére” c. 
napirend esetében: A tiszaligeti nagymedence fejlesztéséről, zárt ülésen folyt a vita, sokadszor értelmezve félre a 
„helyi önkormányzatokról”, és a „közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló törvényeket, valamint a PTK. üzleti titokra 
vonatkozó passzusát. Melyek szerint minden közvagyon-hasznosítás kötelezően nyilvános, kivéve az üzleti titkot, de 
csak technológiai adat minősülhet üzleti titoknak. Márpedig a tervezett új öltöző-szauna komplexumban a WC-k, 
nyugágyak száma, vagy a sátor fesztávolsága, nem technológiai titok 

A fejlesztést a Damjanich uszoda bezárása ürügyén javasolja az előterjesztő VCSM Zrt. Az úszókat a Tiszaligeti 
strandra költöztetnék. S bár üdvözlendő a félig kész élménystrand továbbfejlesztése, a „Damiból az úszókat a ligetbe!” 
koncepció alapjaiban hibás. A sport-, és hobbiúszóknak az élménystrand törzsközönségével egy medencében való 
összeeresztése örök konfliktust okozna. A Városvédőknek jobb javaslatuk van. Sérelmes, hogy előterjesztésünket, és 
annak diszkusszióját a zárt napirend miatt a közvélemény nem kísérhette figyelemmel a televízión keresztül.  

Szerintünk az úszást máshol, a bezárt MÁV-strandon kellene megoldani. Abból a bruttó 330 millióból, melynek forrása 
a VCSM által hitelből megelőlegezett koncessziós díj, a ligetbe tervezett luxusöltöző és luxus-szauna helyett, meg 
lehetne szerezni a MÁV-strand tulajdonjogát, annak nagymedencéjét vízforgatóval ellátni. Így lehetne a szükségből 
erényt kovácsolva egy füst alatt nem csak megmenteni a MÁV-strandot, de külön uszodát-medencét biztosítani a 
Dami-felújítás idejére az úszóknak, sportolóknak. 

 A döntések gyakran zárt ülésen születnek, sértve a demokrácia gyakorlásának elvét, teret engedve titkos 
háttéralkukra utaló feltételezéseknek. Minden képviselőnek érdeke, nem adni alaptalan gyanúsításra okot. A 
Városvédő Egyesületek számára fontos a közügyek nyilvánossága, ebben számítunk a képviselő testület és a 
közvélemény támogatására. Városvédő Egyesületek 

 

Szemétbejárás 
 
A Tisztasági hét keretében a Városvédő Egyesületek és a Remondis 
Zrt tanulmányutat szervez civil aktivisták számára. A rendezvény 
célja: megismerni a szelektív hulladékgyűjtést és feldolgozást a 
helyszínen. 
 
Indulás: 2007. április 6-án pénteken 13:00-kor Midi busszal a 
Remondis központi telepétől a gyűjtőkocsi nyomában. Megtekintjük a 
begyűjtést, majd: 
 
Irány a válogató-átrakó telep, ahol a Remondis Zrt munkatársainak 
kalauzolásával, kifaggatásával kísérhetjük figyelemmel a válogatást, 
feldolgozást, tömörítést. A program kb. 16:00-ig tart. 
 
A rendezvény iránt érdeklődők jelentkezzenek a 30/55546445-ös 
mobilon, vagy a szolnokiakszolnokert@externet.hu mailcímen, ápr. 4-
ig. 
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