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A Szalay Ferenc szolnoki polgármester kezdeményezésé re Stratégiai Városfejlesztési Koncepció címen meghi rdetett 
ötletbörzére számos briliáns javaslat érkezett a sz olnoki városházára. Kis csapatunk régebben is számo s javaslatot 
nyújtott be, felhívásra is, kéretlenül is. Többek k özött komplett projekteket a MÁV-strand és az Eötvö s téri víztorony 
megmentésére. Ezen kívül 800 milliós jégcsarnok hely ett néhány tízmilliós mobil m őjégpályákat javasoltunk minden 
városrészbe Tudjuk jól, ezen közösségi terek sorsa másképp fordult, de talán új javaslatainkat jobban megfogadja majd a 
városvezetés. Íme, bel ılük egy csokorra való: 
 
 
 

Javaslat Szolnok városi kerékpárút-hálózat koncepci ójának átgondolására 

A városban folyó építkezések – beruházások és tervezett 
beruházások – az ennek következtében kialakuló forgalmi 
rend változások a közlekedési szokásainkat jelentıs 
mértékben megváltoztatják. A javaslatban a lakossági 
fórumokon elhangzott vélemények és a felmerült igények 
kerültek feldolgozásra. 

A 185/2003. (VI..26.) sz. közgy őlési határozat  
felülvizsgálata és átdolgozása a szakemberek által is 
szükségszerő. A Civil Városmarketing Kerekasztal 
felvállalta a lakossági igények összefogását, és az erre a 
feladatra kialakított team elızetes megbeszélést folytatott 
a Mőszaki Igazgatóság szakembereivel. A megbeszélés 
eredményeképpen kialakítottuk véleményünket arról, 
hogy a város eddig megvalósult (illetve az idén 
megépülı) kerékpárút-hálózatát milyen irányban célszerő 
folytatni és milyen szempontokat nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a tervezés és az építés során. 

Rendezı elvek  

A koncepció átgondolása során felvetıdött, hogy milyen 
igényeket és célokat kell szolgálnia a kiépítendı 
kerékpárút-hálózatnak. A fenti szándék elısegítésére 
készült e javaslat. 

1. Az iskolák és közintézmények biztonságosan 
elérhetık legyenek kerékpárúton 

2. Az épített útvonalon a kerékpártartók (tárolók) az 
igényeknek megfelelı számban álljanak 
rendelkezésre. 

3. Az ırzött parkolók (kerékpártárolók) kialakításának 
biztosítása a forgalmasabb helyeken (pl.: piac és 
Tiszaliget területén). 

4. A gerinchálózat kiépítése szolgálja a városrészek 
megfelelı összeköttetését. 

5. A tervezés, építés és átvétel során a Mőszaki 
Igazgatóság a „jó gazda gondosságával” járjon el 
(minıségi követelmény rendszer). 

6. A meglévı és újonnan épülı kerékpárutak 
karbantartása legyen folyamatos. 

7. A gyalogos-kerékpáros átkelıhelyek nagyobb 
védettsége érdekében legyen kıtelezı a gépjármő 
forgalom részérıl az elsıbbség adás. 

8. Egyértelmő jelzések (felfestett jelek) legyenek 
elhelyezve, ha a gyalogos-kerékpáros közlekedés 
közvetlen egymás mellett helyezkednek el. 

A megnyíló pályázati lehetıséget az ısz folyamán 
elsısorban a következı útvonalakon kérjük érvényesíteni: 
 

 

Kossuth tér – Ságvári út – Várkonyi tér 

A Kossuth téren megépülı kerékpárúthoz egyszerően 
csatlakoztatható a Ságvári út – Várkonyi téri szakasz. 
Ezen az útvonalon a járda szélessége biztosítja a 
kerékpárút felfestéséhez a területet. Az Ady – Ságvári 
keresztezıdés kiépítése során gyalogos-kerékpáros 
átkelı helyét biztosítani kell. A késıbbiekben, a gyalogos-
kerékpáros hídhoz csatlakoztatható az útvonal folytatása 
a Tisza irányába., illetve az ott lévı iskolák 
megközelíthetısége válik valóra. Érdemes számolni ezzel 
a lehetıséggel a „Belvárosi rehabilitáció” kapcsán.  

Eötvös tér - Baross út – Hısök tere – Hild tér 

Jelenleg a város tengelyét alkotó legforgalmasabb út 
részét képezi ez az útszakasz. Az Eötvös téri körforgalom 
kialakításakor már célszerő a kerékpárforgalom várható 
útvonalát is figyelembe venni illetve kialakítani – mint 
például a Várkonyi tér építése során történt. Az átépítés 
során a gépjármő forgalom jelentıs része átterelıdik az 
Ady-Thököly körforgalom irányába, így lehetıség nyílik 
ezen útszakaszon egy – egy forgalmi sáv lezárására és 
ezen a területen kerékpárút kialakítására.  

Várkonyi tér – Csokonai út 

Az újonnan épülı kerékpárutat célszerő összekötni a 
Várkonyi térrel, így újabb két iskola megközelítése válik 
biztonságosabbá. Az eddigi tervekben is szerepelt, igaz 
mint az Észak – déli kerékpárút része amely a Szántó krt. 
- Thököly út csomópontjából indul és ide csatlakozott 
volna a Széchényi krt. - Pozsonyi út – Szántó krt. útvonal. 
Részben ezt az útvonalat váltotta ki a Városmajor út – 
Csokonai út – Irgalmas út – Levente út – Mátyás kir. út – 
Vasútállomás.  

A Várkonyi tértıl a Kassai útig a meglévı járdaszakasz 
biztosítaná kisebb módosításokkal, míg a Kassai úttól a 
Pozsonyi útig a zöld területen kell kijelölni a nyomvonalat. 
A Pozsonyi út – Csokonai út között a járda szélesítése 
szükséges.  

Összegzés:  

Javaslataink elsı felében az általunk a kerékpáros 
közlekedés belvárosi fejlesztéséhez fontosnak tartott 
útvonalakat jelenítettük meg. A meglévı tapasztalatok és 
a jelzett igények alapján 185/2003. sz. közgyőlési 
határozat átdolgozását folytatjuk, hogy a szeptemberi 
közgyőlésre beterjeszthetı állapotba hozzuk. A Mőszaki 
Igazgatóság szakembereivel az egyeztetést folyamatosan 
végezzük, és figyelemmel kísérjük.  

Szolnok, 2007-07-16    
  Szabovik Zoltán  

Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) 
Szolnoki Honvéd Sportegyesület  
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Javaslat Szolnok város forgalomcsillapítására 
 

Jelenlegi helyzet: két híd a Tiszán 

Szolnok város forgalomterhelése a 
korábbi többszörösére növekedett. A  
várost átszelı négyes fıút a terhelést 
elviselhetetlenné tette. Megépült a kelet-
nyugat irányú elkerülı szakasz a Szt. 
István híddal.  De a híd a város északi 
(nagyobb) és déli felének összekötésére, 
valamint az észak-déli tranzitforgalom 
átbocsátására alkalmatlan.  

A városi forgalom továbbra is a régi 
belvárosi hídon zajlik, mert a Szt. István 
híd felıl 2,6 km-rel hosszabb az út, és  
mert az elkerülın jelentıs az országos 
forgalom és gyakori a baleset miatti 
torlódás.  

Tranzitforgalom 

A délrıl  északi irányt  (32-es út Jász-
berény – Jászladány – Miskolc felé) most 
fıként a városon keresztül közelítik meg. 
(városi Tisza híd – Pólya T. u. – Szántó 
krt. – Thököly út, vagy  Szt.István híd -l 
Tószegi út – József Attila út – Mátyás Kir. 
út – Thököly út, esetleg a József Attila út 
– Abonyi út – Nagysándor József út 
vonalán). Létezik még egy, a városrt 
elkerülı lehetıség, de az is irreális 
kerülı: a Szt. István híd után tovább a 4-
es fıúton az abonyi elágazásig, ott vissza 
a régi négyes bevezetı szakaszon a 
Nagysándor József útig.  

Ha azonban az abonyi leágazásnál  
megépülne egy kb. 5 kilométer hosszú 
szakasz a 32-es út felé, az azonnal 
legrövidebb, egyben leggyorsabb 
útvonallá válna minden tranzit irányból. 
Ennek a szakasznak a megépítése 
kiemelt fontosságú, függetlenül bármely 
híd, országos autóút vagy autópálya 
megépítésétıl.  

A Szajol - Besenyszög irányú átmenı 
forgalom elenyészı, és a középtávon 
megépülı, Szolnokot északról kerülı M4 
az ottani forgalmat képes lesz bekötni a 
város érintése nélkül.  

Vagyis a várost zavaró tranzit forgalom 
egy néhány kilométeres összekötı-
szakasszal, és az M4 megépülésével 
szinte teljes egészében megszőnik majd. 

A kettészelt város forgalma 

A városi és agglomerációs forgalom 
szinte teljesen a belvárosi régi Tisza 
hídon halad. A reggeli órákban a városba 
befelé (Szandaszılıs, 442-es út), délután 
pedig kifelé (Kossuth út, Pólya Tibor út), 
jelentıs forgalomtorlódással a híd elıtt. A 
forgalom jelentıs része hivatásforgalom a 
Kertváros, Szandaszılıs, és a környezı 
települések, és bevásárló forgalom a 
Szandai réti hipermarketek úticéllal, a 
jövıben növekvı forgalommal. Így a 
belvárosi híd átbocsátó képessége egyre 
elégtelenebbé válik, ezért szükséges a 
belvárosban, vagy ahhoz közel az átkelı 
kapacitás bıvítése.  

A tiszai átkelés fejlesztési lehet ıségei 

Lehetne a meglévı hidat bıvíteni. Jó 10 
éve a híd már átesett egy felújításon 
(úttest szélesítése, járdák konzolra 
helyezése). A híd további szélesítése 
csak pillérszélesítéssel, vagy ikerhíddal 
oldható meg.  Ez esetben a „százlábú” 
ártéri híd szélesítése és megduplázása, 
és a Zagyva torkolatnál lévı épületek 
kisajátítása és elbontása is szükséges. 
És bár ekkor megszőnne a híd szők 
keresztmetszet lenni, de a városon 
átmenı forgalom nem csökkenne semmit.  

Régi elképzelés egy keleti, a Mester út 
környékén építendı új Tisza híd. Jelentıs 
regionális forgalmat  tudna  lebonyolítani, 
de csak számottevı bekötı út építésével. 
Elvezethetné a forgalmat Besenyszög és 
Jászberény-Jászladány felé. Elıbbi irány 
csekély forgalmú, és kiváltható a 
megépülı M4-gyel, az utóbbi pedig 
érintené a város északi szélét (Sebestény 
krt.–Szántó krt.–Pozsonyi –Széchenyi 
krt.). Martfő felıl még kerülı is lenne. De 
fıképpen nem enyhítené a városba 
Szanda irányából tartó, városi belsı 
forgalmat, mivel éppolyan nagy kerülı  az 
autósoknak, mint a déli Szent István híd. 

Ezen túlmenıen mivel a Sebestény-
Szántó körutak csúcsidıben már most is  
túlterheltek, a híd kikényszerítené még 
egy északi, külsı körút építését is,  a 
vasúti töltés egyik oldalán, egy újabb  
Zagyva-híddal, a Pozsonyin, vagy a 
Széchenyi körúton keresztül csatlakozva 
a Thököly felüljáróhoz. A keleti híd  
útfejlesztéseket igényelne Alcsi szigeten 
is Szandaszılıs felé (még egy HoltTisza-
híddal). Az árterület a város ezen a 
szakaszán a legszélesebb, és a Tisza 
mindkét partján kellene hosszú ártéri híd. 

 
Elképzelt új híd és a hozzá tartozó új 
úthálózat a várostól keletre.  

Új nyugati híd 

Szerintünk a belvárostól (dél)nyugatra 
megépülı híd mindezeknél egyszerőbb, 
és olcsóbb lenne A mostani belvárosi 
Tisza-híd a város geometriai, és 
népességi  súlypontjától keletre van. A 
belváros forgalomcsillapítására egyetlen 
megoldás, ha a város közepétıl jobbra és 
balra is lenne egy-egy híd. E helyett most  

reggelente a forgalom nagy része a 
belvárosból nyugatra tart (nyugati ipari 
területek, vasút, stb). A bevásárló 
központokat is egyszerőbb lenne keletrıl 
és nyugatról megközelíteni a belvárostól 
keletre és nyugatra lévı útvonalon, mint 
egy keletre és még keletebbre lévın.  

Ha a vágóhídnál visszük át a forgalmat a 
Tiszán a Csáklya utca környékén, akkor 
nagyjából összeér a városi körgyőrő,. 
hasonlóan, mint Szegeden a Nagykörút 
az új híddal. A Csáklya utcai hídon járna 
át Szandára és a Szandai rétre a 
Széchenyi lakótelep, a Pletykafalu, és a 
város Pozsonyi-Petıfi utaktól az állomás 
felé esı része, vagyis a város fele. 
Szanda és a kertváros felıl reggel a 
Pozsonyi út vonalától nyugatra munkába  
tartóknak is rövidebb  lenne erre. 

 
Javasolt új híd a Csáklya utcánál  

A József Attila út – Temetı út 2x2 sávos, 
nyugaton a 4-es – 32-es összekötı útral 
vezetett tranzitforgalom nélkül szerintünk 
alkalmas jelentıs forgalom elvezetésére. 
Relatíve kevés kisajátítással és út-
építéssel oldható meg a forgalom 
rávezetése az új hídra, és csak a Tisza 
bal partján kell ártéri (százlábú) hidat 
építeni (a városi jobbparton nincs ártér). 

A Szandai réten valahol el kell vezetni, 
bekötni a forgalmat a 442-esbe, amitıl 
annak forgalma nem fog csökkenni. Van 
egy elképzelés Szandaszılıs teher-
mentesítésére, a régi árvízvédelmi 
töltésen. Ezt az utat meg kell építeni, a 
Kertész út kapacitását növelni kell a 
négyes út csomópontján túl is (kb. 1 km-
es szakasz), ott kell leágaztatni a Felsı 
Szandai réten a bevásárlóközpontok elıtti 
szervízútra. Onnan terelhetı rá a 
forgalom az új hídra mind a 4-es, mind a 
442-es útról.  

A nyugati híd egyéb  hatásai 

Azon túl, hogy lényegesen olcsóbb, 
lenne, szükségtelenné tenné még egy, a 
vasút és a város közé beerıszakolt külsı 
körút, plusz Zagyva és Holt-Tisza híd 
megépítését. Mivel az ezt igénybe vevı 
forgalom nagy részét eleve a város túlsó 
végén, célállomásához közelebb vinné át 
a Tiszán. 

Lapozz!
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Folytatás az el ızı oldalról  

Ez esetben nyugodtan le lehet zárni a 
fıteret, mivel a Csáklya utcai híd miatt 
radikálisan csökkenı (megfelezıdı) 
forgalom elvezetésére a jelenlegi utak 
elegendıek. Nem merülne föl többé az a 
kérdés sem, hogy a Tiszaparti sétányból 
legyen-e rakpart, mert felesleges. A 
Baross úton is lehetıvé válik 
forgalomcsillapítás, úttestszőkítés, 
járdaszélesítés, gyalogos, és kerékpáros 
funkció erısítése. Lehetıség lenne kis 
többletberuházással az új hídról a 
Tiszaliget délnyugati végét is bekötni a 
gyalogos-kerékpáros forgalomba.  

Fenti javaslatunkat célszerő forgalom-
szimulációs tanulmánnyal, és forgalom-
számlálással alátámasztani. Ha jól 
megválasztjuk a híd helyét, és jóll 
kiépítjük a szükséges csomópontokat, egy 
"Csáklya út felé kerülne-e?" kérdésre a 
válasz evidens lenne. Javasoljuk tehát a 
jelenlegi 4-es út és a 32-es út közötti 
összekötı út mihamarabbi megépítését, 
akár a város anyagi ráfordításával is. 
Javasoljuk továbbá egy új Tisza híd 
megépítését a Csáklya utca környékén. 

Szolnok, 2007. július 15. 
Kádár Zoltán   

CVK - Szolnoki Szalon Netegyesület 

Vészhelyzet!  
Egy áprilisi egyeztetésen a városvezetés 
ígértet tett arra, hogy még a végleges 
döntés el ıtt megrendelünk egy forgalom-
szimulációs szakért ıi hatástanulmányt a 
Mester utcai és Csáklya utcai híd-verziók 
összevetésére, és „gy ızzön a jobbik”. 

Ehelyett a július 12-i közgy őlésen zárt 
ülésen megszavazták több szandai réti, 
köztük annak a tiszaparti 17 hektáros 
teleknek is az eladását, amelyik éppen 
szemben van a túloldali Csáklya utcával. 
Hogyan tudnánk megakadályozni ezt, amíg 
ki nem derül, hátha szüksége lesz rá az új 
híd nyomvonalához? 

 

  

Javaslat a városi tömegközlekedés fejlesztésére 
 

Mindkét javaslatunk alapvetıen arra irányul, hogy a potenciális 
utasokat arra ösztönözzük, hogy a városban ne személy-
gépkocsival, hanem menetrend szerinti helyi autóbusszal 
közlekedjenek. Ezáltal csökkenne a belváros gépjármő-
terhelése, és tömegközlekedés rentábilisabb lehetne. 

1. Buszmegállók s őrítése 

Ha az utazókat rá akarjuk venni, hogy autójukat hagyják otthon, 
az kell, hogy a busz megállóhelyétıl úti céljukig a gyaloglási 
távolság  (rágyaloglás”) ne legyen nagyobb, mint az lenne az 
autó parkolóhelyétıl/ig. Egy svájci kisvárosban amint a 
buszmegállók sőrítésével az átlagos rágyaloglást 7 percrıl 2 
percre csökkentették, a közforgalmi közlekedésben utazók 
száma megduplázódott. Szolnoki szakemberek azzal is 
megelégednének, ha az utas-szám nem csökkenne tovább.  

Hová és hogyan érdemes egyáltalán megállót építeni.  
- A lehetı legtöbb keresztutcának legyen megállója (ne 

kelljen többet gyalogolni két megálló közti távolságnál). 
- A megálló a keresztezıdés (piros lámpa) után legyen (ha a 

megálló a keresztezıdés elıtt van, a szabad jelzésnél  
nehezebb az öbölbıl a belsı sávba besorolni, mint fordítva. 

- A „megállópár” legyen összhangban egymással, úgy, hogy 
a buszöblök egymással átellenben átlósan legyenek, közöttük 
legyen a gyalogátkelı, mégpedig a buszöblök hátsó végében 
így átkeléskor a busz nem akadályozza a kilátást. 

- A buszmegállókat ne lakóház, hanem középület elé 
telepítsük Egyrészt ne zavarjuk a házban lakókat, másrészt az 
utasokat orientáljuk a középületekhez (üzlet, vendéglı, stb.). 
Bemutatunk néhány konkrét példát a megálló-hiányokra (ezek 
mintájára lehet az egész várost szisztematikusan elemezve-
felmérve meghatározni a pótlólag megépítendı megállókat. 

- Eötvös téren a Bajcsy felıl érkezve nincs megálló. pedig 
az Eötvös tér fontos csomópont. Szintúgy nincs megállója az 
Eötvös térnek az Ady-Thököly utca vonalán sem (a Mc 
Donalds után a következı megálló a Kápolnánál van, mindkét 
oldalon). 

- Az Adyn a fıiskola után egészen a Szolnok Ispán körúti 
végállomásig nincs megálló, holott ezt mind a távolság, mind a 
CBA mint középület szükségessé tenné. 

- A Szolnok Ispán körút teljes hosszán csak egy megálló 
van, pedig többezren lakják. Lehetne egy-kétmegállót beiktatni 
(az ideiglenes buszpályaudvarra részben már megépítették). 

- Vörösmezı út hiányosságai, legalább 3-3 plusz megálló 
kell a Sport utca, a Szinnyei Merse Pál u., és a Veres Péter-
Mészöly Géza utcák magasságába.    

Érdemes megvizsgálni néhány új vonal és azon új 
buszmegállók kialakítását. Elsısorban egy kiskörút, majd az új 
délnyugati (Csáklya utcai) Tisza híd megépülése után egy 
nagykörút jöhet szóba, elıbbi a Vasútállomás – Nagy Imre krt. – 
József A. u. – Rákóczi út – Petıfi u. – Baross u. – Ságvári krt. – 

Ady E. u. – Szolnok Ispán Krt. – Szántó krt. – Kassai út – 
Egyetértés u. – Ifjúság u. – Csokonai u. – Szántó krt. – Mátyás 
kir. u., utóbbi ugyanez kiegészülve a Temetı u. – Mártírok útja – 
Csáklya u. – Szandai rét – Kertész u. – Pólya T. u. kitérıvel.   

Az Európai Uniós pályázati kiírások tartalmaznak közösségi 
közlekedésfejlesztést is, van tehát lehetıség a megállóhelyi 
fejlesztéseket nagyobb részt pályázati forrásból megvalósítani. 
Egy komplex elemzés eredményeképpen a városban 20-30 (40) 
új megállóra lehet igény, és mivel egy-egy buszmegálló 
(buszöböl) megépítése 0,5-1 millió Ft nagyságrendő, a teljes 
projekt mindössze néhány tízmillió Ft-ba kerülne. Ennél sokkal 
több lehet a hozadéka azzal, hogy a belvárosban csökken a 
gépjármő-terhelés és rentábilisabbá válhat a tömegközlekedés. 

2. Belváros széli P+R rendszer 

Második javaslatunk az agglomerációból Szolnokra utazókat 
célozná meg. Nyugaton sem a városszéli gyárak, sem a 
belvárosi üzletek mellé nem építenek elegendı parkolót, így 
kényszerítve az utasokat a tömegközlekedésre. Viszont  
szervezett autóbuszjáratok biztosítják az eljutást. Meddig is? A 
belváros széli parkolóhoz. Ez az úgynevezett P+R rendszer egy 
sajátos esete. Parkolókra nem a belvárosban van szükség (az 
odajutás szintén terheli a belvárost), hanem a belváros szélén, 
lehetıleg bevásárló központok szomszédságában. 

Szolnokon ezek a belváros széli megaparkolók maguktól 
megépültek anélkül, hogy erre P+R okból tudatosan készültünk 
volna. Törökszentmiklós és Martfő felıl a Cora parkoló, Abony 
felıl a Tesco parkpoló, Tószeg és Újszász felıl az Interspar és 
a Lidl parkolók. A bevásárlóközpontok maguk is érdekeltek 
abban, hogy míg  az emberek ügyeiket intézik a városban, az 
autóik ott pihenjenek, majd hazafelé térıben bevásárlás után 
megrakodva induljanak haza. A városnak egy kampány 
beindítása során könnyő lenne megegyezni a hipermarketekkel. 
Ezután már csak rá kell venni az autósokat, hogy autóikat 
hagyják a parkolóban. 

Sőrő buszjáratok induljanak a városba (és vissza), és megérje 
buszra szállni. Ez marketing és üzlet-politikai lépéseket igényel. 
Erre fel kell rá hívni a figyelmet, csökkenteni a belvárosban a 
parkolási lehetıséget. Volán-menetrend, kedvezményes 
buszjegy, vásárlási kedvezmény, a hipermarket parkoló-cédula 
felmutatása esetén kedvezményes belépı a belvárosi helyekre 
(moziba, múzeumba, stb). Kellı kampány és szervezés után az 
autósok tömege szállna át a hipermarket parkolójában 
autóbuszra, hogy a belvárosban moziba, könyvtárba, 
múzeumba,  okmány-irodába, egyéb hivatalba menjen, majd 
bevásárlókocsival megrakodva térjen vissza gépkocsijához. 

Szolnok, 2007. 07.15.  

Gedei Tibor, CVK – Szolnokiak Szolnokért Egyesület
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„…és a Zagyvapart lesz a Szajnapart!...” 
 

 

A Szolnoki Zagyva ártéri arborétum és vízi park valamint a 
folyó-völgyi települések környezetvédelmi és turisztikai 
fejlesztésérıl szóló, tíz elembıl álló javaslatunk egyaránt 
támogatásra talált a KÖTIKÖVIZIG, a Tisza Klub, a  Közép-
Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Szolnok, az 
Evezıs Egylet, és a Közép-Tisza-vidéki Környezet-védelmi és 
Vízügyi Felügyelıség részérıl.  

Három, viszonylag alacsony (meder közepénél 2-3 méter 
magas) hangulatos, ívesen kanyargó duzzasztó gátakat 
építenénk terméskıbıl, a Tisza torkolattól a vasúti hídon túlig. 
Így a víz szélessége 40-60 méterre nıne és néhol még  
szélesebre A gát kialakítása természetes hatású, középkori 
várfalakra emlékeztetne. A nagyobb vízfelület eleve szebbé 
tenné a meder látványát. Vízfüggönyök, mini zuhatagok, 
csobogások fokoznák a látványt, éjszaka rejtett világítások 
gyönyörködtetnék az embereket. 

1.) Terméskı támfalakkal, teraszokkal szabad strandot, 
homokos napozó partot tervezünk a Zagyva jobb oldalán a 
gyalogos híd és a Sebestyén körúti híd közé. Strand- 
zuhanynak az itteni artézi kút langyos vizét használnánk. 

2.) Csónak és kajakkikötı lenne a gyalogoshídnál, a homokos 
terasz 30-40 méterén. Evezıs vízi turisták innen tudnának az 
üzletekbe, piacra, belvárosba menni. 

3.) A Zagyva partjain lévı ipari erdısávok helyett 2 km hosszon 
változatos ligeteket alakítanánk ki, olyan fákkal, cserjékkel, 
amelyek 150 évig is elélnek ott. Vizet kedvelı és tőrı növények 
arborétumát hoznánk létre. 

4.) A közúti híd és a vasúti híd közé romantikus vízi park  
kerülne, látvány vízimalommal. (régen három malom volt a 
szolnoki Zagyvánál). Horgászok paradicsoma lenne itt,  és a 
nyugalmat keresı embereké. 
5.) A vasúti híd felett, a harmadik vízfrissítı duzzasztó-gáton túl  

vízisport paradicsom épülne. Drótköteles vízisípályával, és az 
evezısök, kajak-kenusok számára edzı- és versenypályával. A 
vasúti töltés és a víztorony közötti elhagyott területen pedig 
gépkocsi parkoló.  

6.) Esztétikus, mőemlék jellegő állóhajók termelnének 
elektromos áramot a folyóvíz energiájából. A generátorok a 
hajók gyomrában, fedélzetükön kávézó, étterem és szociális 
helyiségek a strandolóknak, így WC-fülkék nem rondítanák a 
partot. 

7.) (Este kivilágított) vízfrissítı és látványkeltı „szökı-kutakat” 
üzemeltetnénk a folyó kis sodrású részén, hogy még nagy 
melegben se romoljon meg a pangó víz. 

8.) A zagyvaparti hullámtéren, a mini golf pályától a gyalogos 
hídig egy szomorú főzfa sort telepítenénk. 

9.) Lépcsıfeljárók lennének 150-200 méterenként, hogy a 
lakosok, turisták megközelíthessék a gát tetején lévı sétányt. A 
feljáróknál kapu jellegő terméskı boltívek épülnének azok 
díszítése, kiemelése miatt.  

10.) Víziszínpad épülne az álló hajók téli kikötıje között a 
Zagyva bal oldalán, átellenben a napozó parttal.  

+1.) A projekt része lehet a „Csónakkal Bécsbıl Szolnokig” 
program (öt kilométer van a váci Dunába ömlı Gombás patak 
és a Zagyvába ömlı Galga patak között).  

A belterületi 60 hektár, 10 ezer szolnoki lakos közvetlen 
környezete így nyerhetne méltó helyet Szolnok jövıjében. A 
tervezéshez kb. 20 millió forint, a közel egymilliárdos 
megvalósításhoz néhány százmillió Ft saját erı kellene. 
 

CVK - Szolnoki Városvéd ık és Városszépít ık Egyesülete 
Vass Görgy elnök, Pintér László alelnök 

(A képek illusztrációk)
 

              
 
 

Fáklyás MÁV-strand sirató 
 
2007. augusztus 24-én lesz a négy éves évfordulója annak, hogy a 
MÁV-strand bezárt. Bizony, ennek már sajna négy éve! És mint 
mindig, az utóbbi 3 évben, most is megemlékezünk errıl. 
MEMENTO! 
 

Gyertek el augusztus 24-én, pénteken du. 18:00-ra  a MÁV-
strand bejáratához, ahol a városvédı egyesületek (Szolnokiak 
Szolnokért Egyesület és a Szolnoki Városvédık és Városszépítık 
Egyesülete) szervezésében csendes demonstrációt tartunk a 
bezárt szolnoki strandokért. Gyertyát hozz magaddal! 

SZOLNOKSZOLNOK

CCÉÉL!L!
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