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Ezúttal, tavaly tavasz óta immár hatodik hírlevelünkben az elmúlt 3 hónap azon civil történéseiről tudósítunk, melyekben a Városvédő Egyesületek 
szervesen részt vettek, vagyis az elmúlt számban beharangozott Városi Civil Fórum, a kerekasztalok, a Civil Tanács és egyéb civilségek háza 
tájáról. A válogatás ezúttal is a városvédelmet és a civil érdekérvényesítést mutatja be javaslataink, indítványaink, leveleink, rendezvényeink 
sorsát követve. Ezentúl is minden megmozdulásunkkal azon leszünk, hogy a szolnoki civil kontroll, a civil érdekérvényesítés kiteljesedjen. 

Városi  Civil  Fórum 

2003 óta van Szolnoknak Civil Stratégiája, mely az autonóm civil szerveződéseknek hivatott anyagi és erkölcsi támogatást 
nyújtani. „Az évente egy alkalommal megrendezendő városi civil fórumon minden civil szervezet vélemény-nyilvánítása 
biztosított.”- így szól a Civil Stratégia egyik pontja. És mi minden évben élünk is ezzel a lehetőséggel. Idén április 29-én. 
 

Csak az időt rabló hozzászólások miatti szigorítást kell 
betartani (az észrevétel szorosan kapcsolódjon a Civilek – 
Városháza viszonyhoz, magához a Civil Stratégiához). Mi, 
városvédők négy reformjavaslattal készültünk, abból 
három ment át a szigorú rostán (de a biztonság kedvéért 
mind a négyet szórólapon kiosztottuk). Igazából ezek nem 
is reformjavaslatok, hanem a Civil Stratégia alkalmazásá-
nak részletezései voltak (-civilek bizottsági delegálási 
rendjének; -civil delegáltak részvételi jogainak; -és 
városfejlesztési ügyekben a valódi partneri együtt-
működés megvalósításának praktikus javaslatai). 

Még a polgármester is kénytelen volt ezekhez az „igen 
konstruktív és megfontolandó” javaslatokhoz jó képet 
vágni. És ezt mi még akkor is nagy sikernek, a valódi 
partneri együttműködés rögös útján megteendő fontos 
lépésnek tekintjük, ha utána mondott jócskán furcsákat is. 
Jelesül azt mondta jó polgármesterünk, hogy egész jól 
megvolna ő a kiránduló, piknikező, szoboravató, 

civilekkel, csak az a fránya öt százalékuk ne hőzöngne, 
ne akarná folyton elszámoltatni a városházát, és ne 
követelné a beleszólást a döntésekbe. Valami olyasmit is 
mondott, hogy ha egy kerekasztal jelöl öt főt, abból majd a 
városvezetés kiválasztja, kiszemezgeti azt a kettőt, akit a 
kerekasztal delegálhat. Jólneveltségünk okán csak halkan 
jegyezzük meg, bizonyára nem ártana a polgármester 
úrnak figyel-mesen áttanulmányozni és megfogadni mind 
a város, mind a kormányzat civil stratégiáit, ahol többször 
is szerepelnek a következő kifejezések: civil érdekkép-
viselet, civil kontroll, autonóm delegálás stb. 

Szóval mozgalmas és tanulságos volt ez a Városi Civil 
Fórum. És az, hogy a negyedik javaslatunk, mely a valódi 
civil kontrollra irányult volna (a városi tulajdonú cégek 
felügyelő bizottságaiba civileket delegáló javaslatról van 
szó), szóval, hogy ez nem kapott szabad utat, már nem is 
olyan nagy baj. Hiszen egyrészt a szórólapon úgyis 
elolvashatta minden érintett, másrészt holnap is lesz nap. 

 

 

Még egy javaslat a civil kontroll kiszélesítésére 

Amint előző írásunkban utaltunk rá (és előző lapszámunkban részletesen 
is kifejtettük), egyik javaslatunk a civil kontroll kiszélesítéséről szólt volna, 
mégpedig a Civil stratégia 6.2.1. és 6.2.2. pontjait kiegészíteni egy 6.2.3-
as alponttal, a következő bontásban: 

- Civil szakértőkkel vizsgálatnak alávetni a közüzemi szolgáltatások költségeit, 
árképzését, nyereségtartalmát. 
- A közüzemi-közjóléti szolgáltatató cégek vezető és ellenőrző testületeiben 
helyet adni független civileknek. 
- A városban a közüzemi szolgáltatásokat nonprofit szervezetek végezzék, 
szigorú civil kontroll mellett. 

Hasonló szellemű, de sokkal konkrétabb önálló javaslattal állt elő Vass 
György a VÁVÉSZ elnöke a Civil fórumra: 

Tisztelt Cím!  

Így vagy úgy, a Szolnok TV az adófizetők pénzén működik. A lakosság 
objektív tájékoztatása végett el kell érni, hogy a városi tévé pártsemleges 
legyen, hogy egy önkormányzati választás után ne lehessen kisöpörni a 
tévé „szakmai vezetését” és olyan szerkesztőket, riportereket, ültetni be, 
akikről látszik, hogy melyik párthoz lojálisak.  

A Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete azt szeretné, hogy: 
1.) A Szolnok TV-t egy pártsemleges civil kuratórium felügyelje. 

2.) Működési költsége ne függjön a mindenkori önkormányzattól, csak a 
költségvetéstől, a mindenkori bevétel előre meghatározott %-át  kapja! 

Kérdésünk, hogy a városvezetés támogatja-e javaslatainkat? Ha igen,  
mikorra lehetne megvalósítani? Továbbá, bár nehezebb a profitorientált 
cégeknél érvényesíteni a civil kontrollt, ennek ellenére szeretnék azt 
szélesíteni, szervezettebbé tenni a városi érdekeltségű szolgáltatóknál is. 
(Pl. Remondis, VCSM.). Milyen lehetőséget látnak erre? 

A hivatal megkésett válasza dióhéjban: 

Felvetésük nem való a városi civil fórumra, arra egy későbbi, egyeztetett 
időpontban érdemes visszatérni. 

Úgy legyen! 

Még egy civil korporáció 
Együttműködési megállapodás a Szol-
noki Városvédők és Városszépítők Egye-
sülete (VÁVÉSZ), főpályázó, és a Szol-
nokiak Szolnokért Egyesület, (SZOLÉRT) 
együttműködő partner között: 

1. Felek kötelezettséget vállalnak a Nem-
zeti Civil Alap „NCA-CIV-08-E” kódjelű, 
„Civil nyomtatott sajtótermék kiadása” célú 
projektpályázat elkészítésére, a program 
megvalósítására.  

2. A pályázattól függetlenül is együtt-
működnek úgy, hogy a VÁVÉSZ a nyom-
tatott sajtótermék előállítását menedzseli, 
a SZOLÉRT pedig egy hasonló tartalmú 
internetes portálét (www.szolnokcity.hu). 

3. VÁVÉSZ benyújtja (a már meglévő hír-
levelek mintájára) a Szolnok City c. város-
védő civil hírlevélre irányuló pályázatot. 

4. A főpályázó (VÁVÉSZ) feladatai: a cik-
kek előállításához szükséges erőforrások 
biztosítása, folyamatos tárgyalás és 
elszámolás a cikkírókkal, szerkesztőkkel, 
a nyomdai előállítókkal és a terjesztőkkel, 
valamint a sajtótermék  reklámozása. 

5. Együttműködő partner (SZOLÉRT) fel-
adatai: részt vállal a cikkek előállításában, 
a témák felkutatásával, a cikkek meg-
írásával és beszerkesztésével, a sajtó-
termék anyagait folyamatosan egyezteti a 
honlapon megjelent anyagokkal.  

Szolnok, 2008.05.20 

 

http://www.szolnokcity.hu/
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Civil Városmarketing Kerekasztal  2008.05.14-i ülése  

A keltezés szerinti napon az öt alapító szervezet közül négy képviselői összeültek, hogy az egy év óta eltelt eseményeket 
összegezzék, és kijelöljék a következő egy év fő irányait. Jelen lévő tagok Csányi Sándor (Gulyásfesztivál Egyesület), 
Kádár Zoltán (Szolnoki Szalon), Vass György, Szurovecz Pál, Szabovik Zoltán (VÁVÉSZ), Gulyás Judit, Palotainé Fábián 
Aranka, Gedei Tibor (SZOLÉRT), vendégek Kállai Mária alpolgármester és Szarvák Aranka önkormányzati civil referense.  
 

Először megegyeztünk abban, hogy a 2006-os meg-
alakulás hagyománya szerinti májustól-májusig tartó év-
adot mostantól naptári évre változtatjuk, így most csak 
2008. decemberig tervezünk előre. Majd az elmúlt egy év 
eseményeinek egyenlegét vontuk meg. 2007 során a 
város (elsősorban kerékpáros) forgalmával kapcsolatban 
két fórumot is szerveztünk, kerékpárutak-ügyben a hivatal 
illetékeseivel folyamatosan egyeztettünk. A CVK egye-
sületei aktív részt vállaltak nyáron több (többségében 
közlekedéssel kapcsolatos) városfejlesztési projekt-
javaslat kidolgozásában, ősszel pedig a Dami meg-
mentésért indított aláírásgyűjtésben. Rendezvényeink 
sikeresek voltak a kitűzött célokat jól szolgálták, megfelelő 
sajtópublicitást kaptak. A 2007-ben betervezett, de csak 
részeiben megvalósult programjainkat tovább visszük és 
aktualizáljuk. 

A hivatal városmarketing felelőseivel 2008 második felére 
előkészítés alatt áll egy kerekasztal-beszélgetés, melyen 
a városmarketinget, és azon belül a VÁTI által készülő 
Városmarketing koncepciót fogjuk kitárgyalni. Tervezünk 
még ez évre egy újabb fórumot (ez lezajlott, lásd 
következő cikkünket)  a  belvárosi  rekonstrukciót  kővető 

forgalom-elterelések tapasztalatairól és az új belvárosi híd 
megvalósíthatósági tervtanulmányának jelenlegi állásáról. 
Majd egy kerekasztal-beszélgetést a szolnoki kulturális-, 
turisztikai rendezvények szervezőivel, a rendezvény-
szervezés felelőseivel többek között arról, hogyan lehetne 
egy egységes és hatékony rendezvénynaptárt létrehozni, 
valamint „digitális városkapu” címmel a városi honlap 
felvirágoztatásáért felelős, vagy abban tevékenyen részt 
vállalni képes hivatali és önkéntes erőket szeretnénk egy 
asztalhoz ültetni végre, a hatékony együttműködés és a 
megnyugtató végleges megoldás érdekében. 

Azt ezt követő hozzászólások során a tagok reményüket 
fejezték ki a hivatallal való konstruktívabb együtt-
működésre, amit a jelenlévő meghívott alpolgármester 
asszony és civil referens, kerekasztalunk eddigi 
eredményit nagyra értékelve megígértek. Ezután került 
sor a tisztújításra, Gedei Tibor elnöki tisztségéről 
lemondott, helyére a tagság Szabovik Zoltánt választotta 
meg, és Gedei Tibor lett az új alelnök. Felmerült még a 
kerekasztal nevének kiegészítése a Városvédő jelzővel is, 
amiről a tagság egyelőre nem hozott döntést, de a jövőre 

nézve megfontolásra érdemesnek talált. Szabovik Zoltán
 

CVK-közlekedésfórum  

A Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) és a szolnoki Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága közös szervezésében 
közlekedésfórumot tartottak június 12-én délután a Civil Házban. Többtucat érdeklődő, köztük számos városházi képviselő 
vett részt a találkozón, ahol Zeman László a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) képviseletében a második 
belvárosi híd tervtanulmányának állásáról tartott tájékoztatást, majd utána Takács Miklós, a Főmterv tervezője a belvárosi 
forgalomelterelések első tapasztalatait összegezte 
 

Zeman László elmondása szerint a második belvárosi híd 
helyének kijelöléséről még nem született végleges 
döntés, azt a megbízott tervezőiroda június végére ígéri. 
Az előadó szerint a nyár során kiírják a tervpályázatot, 
majd ősz végén lesz városi szinten a kiértékelés. Akkorra 
időzítve összközlekedési konferenciát terveznek 
Szolnokra. Azonban annyit elmondott, hogy az ő 
személyes véleménye az, hogy nehezen tudna a Csáklya 
utcánál jobb megoldást elképzelni, minden más lehetőség 
sokkal előnytelenebb lenne. Szerinte a lakosságot 
mindenképpen be kell vonni a döntésbe, például úgy, 
hogy a tényleges kivitelezésre kiírt tervpályá-zaton legyen 
közönségdíj.  

Egyébként a híd elkészítése legjobb esetben is 7-10, de 
inkább 15-20 évet vesz igénybe, a bekerülés pedig a 
nemrég épült hidakból kiindulva 10-20 milliárd között 
lehet. Nem tudni, mikorra lesz ennyi pénz, de kell a terv, 
hogy bármikor le lehessen venni a polcról. Kérdésre 
felelve kiemelte még, hogy ez a belvárosi híd nem 
alternatívája sem a gyaloghídnak, sem a tiszapüspöki 
M4-es hídnak.  

Takács Miklós előadta, hogy milyen változtatásokat 
javasoltak anno a belvárosi rehabilitációs tervben (pl. a 
Thököly úti körforgalmat). Elemző tanulmánya június 
végére készül el És most várja a lakossági észre-
vételeket. Meg is kapta. Leginkább a zöld hullámról, a 
közlekedési lám-pákról, zebrákról, a hidakon esetleges 3 
sáv létrehozásáról, és hasonlókról esett szó. Takács 
Miklós egyes észre-vételekre azonnal érdemben reagált: 

hogy mit miért lehet, és mit miért nem lehet, és több 
dologra reagált úgy, hogy köszöni az észrevételt, majd 
megvizsgálják a lehetőséget. Több-ször dicsérte a zöld 
hullámot, de nem tagadta el, hogy az csúcsforgalomban 
ritkán kellően hatékony.  

Az előadások utáni egy órás hozzá-szólások és 
reagálások során el-hangzott néhány jószándékú, de naiv 
javaslat (például: baleseti hely-színelés meggyorsítása, a 
Szabadság téri balra-kanyaros lámpafázis meg-
szüntetése, keskeny utak körforgal-mába surranó sávok 
létesítése, reggel Szandáról munkába járókat ingyen 
busszal vinni a belvárosba, és hasonlók). 

Volt néhány igen karakteres (megtapsolt) hozzászólás, 
lokál-patrióta állásfoglalás. Például arról, hogy ne 
nyugodjunk bele abba, hogy a híd majd 10-20 évig épül, 
igenis követeljük ki, hogy hamarabb kész legyen, meg 
arról, hogy mondjuk ki bátran: Szolnoknak a belvárosi híd 
fontosabb a tiszapüspöki sztráda-hídnál. A fő cél, hogy 
egy kész tervhez mindig könnyebb forrást találni, mint 
vágyálmokhoz. Többször szóba került a 
tömegközlekedés. Egyetértettünk abban, hogy jó tömeg-
közlekedéssel csökkenthető a csúcs-forgalom, de jó 
tömegközlekedéssel is nagyon nehéz az autósokat mód-
váltásra késztetni. A végén Szabovik Zoltán CVK-elnök 
az előadóknak a Kerekasztal szerény ajándékát, egy-egy 
emléklap-díszoklevelet és Copy Con Szolnok City című 
CD-t adott. 

Gedei Tibor 



Civil Tanács hírei 

szolnokiakszolnokert@externet.hu                                         2008.07.15.                                                    http://www.szolnokcity.hu  

A CT ápr. 24-i felkérésére a civil delegáltak beszámoltak bizottsági tevékenységükről 
 

Pintér László kerekasztal-delegált: 

Az elmúlt 2 évben a Városgazdálkodási és Környezet-
védelmi Kerekasztalt képviseltem a Városgazdálkodási 
Bizottságban, 2007. novemberétől szavazati joggal. A 
településrendezési tervek vitáiban kiálltam a környezet-
védelmi, zöldfelület megőrzési és levegőtisztasági 
szempontok mellett. Élesen bíráltam a Verseghy út 
szélesség-szabályozását és a Tüdőkórház-park beépítési 
tervét. Véleményeztem a Hosszú távú Városfejlesztési 
Koncepciót. Rámutattam, hogy a Tisza hajózhatóvá 
tételével teljesedhet ki Szolnok közlekedési csomópont 
szerepe. Véleményeztem az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát is. Felhívtam a figyelmet a Stratégia és a 
Koncepció összehangolására, és arra, hogy a Csongrádi 
vízlépcső megépítéséhez a Tiszamenti települések 
szövetségére, közös lobbi-tevékenységre lenne szükség. 
A Tisza vízszint-szabályozása árvízvédelmi szempont is. 

Bíráltam a Damjanich Uszoda eladását, és a beépítési 
tervet. Rámutattam arra, hogy a Szolnok, a Tisza fő-
városa projektet szolgálná a hajózható Tisza, a teher-
forgalmi kikötő és a második városi Tisza híd. Ez utóbbi a 
tiszaligeti létesítmények és a szandai réti bevásárló-
központok megközelíthetősége és a városi forgalom 
eloszlásának érdekében egyaránt kiemelt jelentőségű.  

Felhívtam a figyelmet az Ipari Park környezetvédelmi 
követelményeire, és arra, hogy a gyalogoshídnak korláto-
zott szerepe van a Tiszaliget tömeges megközelíthető-
ségében. Bíráltam az épülő és megépült kerékpárutak (pl. 
Zagyvaparti sétány) hiányosságait, a kerékpárőrzők köz-
intézmények előtti hiányát. Szót emeltem a Kossuth téri 
tömegközlekedés kétirányú visszaállításáért. Javaslatom-
ra tartott bizottsági beszámolót az Építéshatósági Osztály. 
Felhívtam a figyelmet a tervezett új Nyitvatartási rendelet 
kockázataira, sikerült elérni, hogy 2 fordulóban tárgyalják. 

Gedei Tibor Városvédő Egyesületek delegáltja:  

2006. októberétől 2007. októberéig voltam a Város-
gazdálkodási Bizottság szavazati joggal bíró tagja. A 
bizottsági üléseken hiánytalanul részt vettem, és az írásos 
előterjesztések áttanulmányozásával minden ülésre 
lelkiismeretesen felkészültem. Nem szokványos módon, 
számos előterjesztésre bátorkodtam „nem”-mel szavazni 
(- parkolódíj-emelésre magas mértéke miatt; - Eötvös téri 
víztorony „privatizálása” ellen; - nem szabadna lezárni a 
Kossuth teret, amíg nincs új belvárosi híd, a Pólya-Ady 
kevés a mai forgalomhoz; - VCSM-koncessziós szerző-
désből a Damit csak a VCSM elszámoltatása után vonják 
ki; - Tiszaligetbe nem kell sportuszoda, stb). 

Egy sor önálló indítványt nyújtottam be (- várostérképet 
kötelezően az ülésekre; - rendkívüli bizottsági ülést a 
Dami-vízforgató hiánya miatt; - gyaloghíd helyének mó-
dosítását előzze meg az OM-mel kötött támogatási szer-
ződés módosítása; - az Önkormányzat a MÖSZ-ön kívül 
csatlakozzon a TÖOSZ-hoz is; - a tiszaligeti pályázat 
fedett uszoda nélkül kerüljön benyújtásra; - a tiszaligeti 
fejlesztéseket előzze meg közvélemény-kutatás a szabad-
idős területek iránti lakossági elvárásokról; - Csáklya utcai 
híd tanulmányterv megrendelése; - VCSM-fürdőágazat 
tételes ellenőrzése független ellenőrök által).  

Mind „NEM" szavazataimat, mind a benyújtott indít-
ványokat igyekeztem kellő meggyőzéssel és közérthetően 
indokolni. Feltett kérdéseim, aggályaim is hasznosak 
voltak, az előterjesztők is kifejezetten hálásak voltak 
rávezető, pontosító kérdéseimért. Nagyobbrészt az én 
érdemem azon SZMSZ-módosítási indítvány meg-
születése, mely többek között a kerekasztal-delegáltaknak 
kért több jogot. Bár a civil kerekasztalokkal jó előre külön 
egyeztettünk erről, a civil delegáltak közül rajtam kívül 
senki nem érvelt az ügy mellett a bizottsági viták során.

 

 

Választ a Civil Tanács 
Április 14-én példátlan módon, a leköszönő elnök indítványára („az elnökválasztás személyi dolgokat is érinthet" 
címszóval) az ügyrendileg nyilvános  Civil Tanács-ülést zárt ajtók mögött tartották meg. A tanácstagok többsége ezt 
megszavazta, a megjelent érdeklődő civilek és hivatalosságok pedig meghökkenve hagyták el a termet. Hogy az ülésről 
most mégis tudósítani bátorkodunk, annak tudható be, hogy a zárt elnökjelölő ülésen végül is semmilyen konkrét 
személyi javaslat nem hangzott el. 
 

Kőváriné Mariann expozéjában el-mondta, hogy bár 
igyekezett tisztét lelkiismeretesen ellátni, egyre kevés-bé 
tudja elnöki teendőit összeegyez-tetni egyéb civil 
elfoglaltságaival, és hát, el is fáradt rendesen, ezért át-
adja a stafétát. (Meg aztán, a CT ügy-rendje szerint is 
lejárt a mandátuma, bár az további egy évre a tagok 
egyetértésével meghosszabbítható). Reméli, hogy 
utódjának sikerülni fog a rendkívül heterogén civil 
érdekeket összefogni, további sikerre vinni.  

Hozzászólók köszönték-méltatták az elnökasszony 
érdemeit. Majd meg-állapíttatott, hogy az ügyrend szerint 
a Civil Tanács tagjai válaszhatnak elnököt maguk közül, 
valamint, hogy a legcélravezetőbbnek az tűnik, ha most 
létrejön egy jelölőbizottság, mely a tagokat egyenként és 
titkosan ki-kérdezve teszi majd meg jelölését az 
elnökválasztó konventen.  

Különvéleményként elhangzott, hogy mivel az utóbbi 
hónapok „kerekasztal-megújító” lázban égtek, talán 
indokolt lenne az elnök megújítása előtt magát az egész 
Civil Tanácsot megújítani, a „megújult kerekasztalok” 
által új CT-tagokat delegálni, legitimálni. Mert felmerül a 

kérdés: Mennyire legitim ma maga a Civil Tanács? 
Hiszen bár ügyrendje szerint a delegáltakat a Civil 
Tanácsba (egyúttal a városházi bizottságokba) a 
kerekasztalok küldik, jelenleg van olyan kerekasztal, 
amely-nek nincs delegáltja, és van olyan CT-tag, akit 
egyik kerekasztal sem dele-gált. Ezeket kéne helyretenni, 
itt a jó alkalom! 

De a többsége nem kívánt élni az alkalommal, így az 
indítványt le-szavazták, egyúttal megválasztották a 
háromtagú  jelölőbizottságot. Ezzel az elnökleköszönő 
Civil Tanács-ülésnek vége is lett, de a történet folytatódik 
mindaddig, amíg nem lesz új CT/elnökünk. Az azóta eltelt 
negyed-év során a jelölő-bizottság a tagokat kikérdezte, 
és kész felfedni a megszavazandó új jelölt nevét. 

Ám a szavazás bokros teendőink mi-att egyre csúszik 
(városi fórum, köz-gyűlések, koszorúzások, ballagások, 
nyaralások, unokázás, stb.) Még szerencse, hogy addig 
sem áll le a világ, addig is számíthatunk régi jó 
elnökünkre, aki lám, még a nyárvégi Civil Kavalkád 
szervezési terheit is képes a vállára venni. Köszönet érte! 

 



Levelezéseink 
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Fontos-e  a városnak  a saját pénze? 

Tisztelt Jegyző asszony!   

A 264/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat szerint 
2008. május 31-ig a közgyűlésnek jóvá kellett volna 
hagynia a volt Damjanich uszoda telkére vonatkozó (az 
új tulajdonos kívánsága szerinti, az adásvételi 
szerződésben a birtokba-vétel és az engedélyezési 
eljárás elindításának feltételeként szabott) rendezési terv 
módosítását, ami feltétele annak is, hogy az új 
tulajdonos, a Nívó Generál Kft a 413 millió Ft-os 
vételárhátralékot kiegyenlítse.  

Mivel a 2008. május 29-i közgyűlés meghívójában erre 
vonatkozó napirendi pontot nem találtunk, ezúton kérünk 
tájékoztatást arról, mi a helyzet ez ügyben? Volt-e 
valójában napirenden a rendezési tervmódosítás 
elfogadása, azt elfogadták-e? (Sajtóhírek szerint a 
városvezetés szerződés-módosításra készül.)  

Kérünk tehát tájékoztatást arról, hogy a határidő be lett-e 
tartva. Amennyiben igen, az a további súlyos 
kamatveszteségek elkerülése folytán örvendetes. Ha 
mégsem, annak milyen, a város érdekeit törvényesen 
szolgáló, ésszerű indoka van? 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy választási vállalásunknak 
megfelelően a közvagyont illetve a közéletiséget érintő 
kérdésekben a város lakosságát folyamatosan 
tájékoztatni kötelességünknek tartjuk, ehhez kérjük az 
Önök megértését és hathatós segítségét. 

Szolnok, 2008.06.04 

Tisztelettel:  
Gedei Tibor, a Szolnokiak Szolnokért Egyesület elnöke 

Parlagfű:  irtás  helyett  telepítés? 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

A kerékpár utak és sávok létesítése és építése fontos 
feladat a város fejlesztése és a biztonságos közlekedése 
érdekében. A közlekedésben résztvevő személyeknek  
elemi érdekük, hogy a minőségi előkészítő munkánk után 
széleskörű tájékoztatást kapjanak. Jelen levelemmel is a 
kölcsönös tájékoztatást kívánom erősíteni. Szabó István 
alpolgármester úrnak telefonon jeleztem pénteken az 
alábbi problémát. 

A 2007-ben a MÉTER 96 Kft által megépített kerékpárút 
mentén a feltöltésre használt föld jelentős mennyiségű 
parlagfűvel szennyezett és az elmúlt időszak időjárási 
viszonyai kedvező feltételt biztosítottak e gyom-
nővényeknek. A legutóbbi fűnyírás a megjelenésüket 
csak felerősítette illetve láthatóbbá tette. Az irtásukat 
néhányan megkezdtük, de a teljes parlagfű-
mentesítéshez a Polgármesteri Hivatal közreműködése is 
szükséges.  

A felvetett probléma másik vetülete: a MÉTER 96 Kft 
ugyan honnan szállította a parlagfűvel szennyezett földet 
illetve a város mely területein végzett hasonló terep-
rendezést a szennyezett földdel? 

Kérem segítségét és intézkedését a kialakult helyzet 
megnyugtató megoldásához. A levelet tájékoztatásul 
megküldtem a PH Műszaki Igazgató és az ÁNTSZ 
Szolnoki Kistérségi Intézete részére. 

Szolnok, 2008.junius 30. 

Tisztelettel  
Szabovik Zoltán a Városvédő Egyesületek tagja 

 

 

Meghívó  kerekasztalba 

Szolnok és Térsége  
Turizmusáért Egyesület  részére 

Tisztelt  új egyesület! 

Örömmel értesültünk a sajtóból új egyesületük létre-
jöttéről. Gratulálunk, és kívánunk sok sikert Szolnok 
turizmusáért tenni akarásukhoz. Egyben tájékoztatjuk 
Önöket, hogy Szolnokon a városvédő és turisztikai civil 
egyesületek 2006-ban létrehozták CIVIL VÁROSMARKETING 

KEREKASZTALT (CVK) melynek fő célja, hogy Szolnok 
lakossága és vendégei/turistái számára fontos szabad-
idős-, kulturális-, pihenő- és egyéb ügyekben, a 
lakhatóbb, látogathatóbb (élhetőbb és élvezhetőbb) 
Szolnok érdekében tenni akaró egyesületek jobbító 
próbálkozásait fogja össze.  

Eddig megtartott rendezvényeink: Fürdőfórum, Új 
Kossuth tér, Víztorony ankét, Kerékpárutak jövője, Új 
belvárosi híd.  

Tervezett rendezvényeink: Szezonnyitó- rendezvény-
naptár, találkozó a PH városmarketingeseivel, Digitális 
városkapu-szolnok.hu, stb  

Felkérjük Önöket, ha céljainkkal és elveinkkel egyet-
értenek csatlakozzanak kerekasztalunkhoz! Ehhez 
mellékeljük az alapító okiratot, kérjük, figyelmesen 
tanulmányozzák át, és jelentkezzenek a Civil Házban!  

CVK elnöke: Szabovik Zoltán  

Szolnok, 2008. június 30.    

  

Városvédők  honlapja 

Örömmel tudatjuk a szolnokszerető polgárokkal, hogy a 
Városvédő Egyesületek (SZOLÉRT és VÁVÉSZ) közös 
honlapjának első, (egyelőre kezdetleges, de informatív) 
verziója július 7-től fellelhető a következő linken: 

http://www.szolnokcity.hu 

Köszönet mindazoknak, akik ennek létrehozásában 
közreműködtek, mindenekelőtt Tóth Ferenc (volt város-
védő, jelenleg független) képviselőnek, aki a civilreges 
honlapunk januári önkényes megszüntetésével egyszer-
smind kikényszerítette, hogy lépjünk tovább. Köszönet a 
Nemzeti Civil Alap pénzügyi támogatásának, az Externet 
Zrt tárhely-szolgáltatásának, és köszönet Erdei Péternek, 
aki a honlap szerkesztésében, fejlesztésében segít. 

A honlap jelenleg még elég kezdetleges, (pl. fotók még 
nincsenek), de jelenlegi formájában is már több anyag 
van rajta, mint volt a Tóth 
Ferenc féle civilreges 
honlapon. Nézegessétek, 
és ajánlgassátok ismerő-
seiteknek is! 

Így a Tóth Ferenc (ön)-
kényszerű kiválásával 
felmerült két problémánk 
közül az egyik (pr-deficit) 
megoldódott, már csak a 
másik vár megoldásra, 
de az nehezebb dió lesz. 
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