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Városvédők Szolnokon - Civilek az önkormányzatokban 
Nyolc település városvédői találkoztak november 15-én, 
szombaton a szolnoki Megyeháza Csányi-termében. 
Olyan egyesületek, melyek városukban bejuttattak civil 
képviselőket a helyi képviselő testületbe. A Városvédő 
Egyesületek szervezésében „Civilek a helyi önkormány-
zatokban” címmel zajlott konferencia. 

Elsőként előadás hangzott el a „civil politizálásról” és a 
választási szisztémák európai példáiról. Ezt követte egy, 
a résztvevők által előzetesen kitöltött kérdőívek alapján 
készült összegző elemzés. Ebből megtudhattuk, hogy a 
részvevők városaiban milyen a civil élet. Hányban van 
Civil ház, civil részvétel a városházi bizottságokban és a 
közszolgáltató cégek felügyelő bizottságaiban. Kapnak-e 
a civilek a várostól kellő erkölcsi és anyagi támogatást? 
Hogyan állják meg a helyüket a civil képviselők? A helyi 
sajtó kellően közszolgálati-e. És hasonlók. 

Ezután minden csapat bemutatkozott 15-20 percben. 
Ahány város, annyi szokás. Beszámoltak néhány, mások 
számára tanulságos fiaskóról, nehézségről: átpártolt kép-
viselőkről, elvesztett körzetekről, kisebbségi „kormány-
zásról”, a mérleg nyelve nehézségeiről, meghiúsított civil 
ellenőrzésekről, leszavazott indítványokról. 

De többségben volt a hasznosítható, érdekes tapasztalat. 
Például Bajáról a „Baja-csúcs”, az árnyékönkormányzat, 
és a helyi tévével dívó gyümölcsöző együttműködés 
említhető követendő példaként. Debrecenből az ügyféli 
jogállás, és az alapítványi szimbiózis, Érdről a civil piac, 
és a rész-önkormányzat, Szegedről a helyi ombudsmani 
iroda, Tatabányáról az emlékművek és műemlékek 
ápolása, és a helyi kórház „privatizációtól” megmentése. 
De nekünk, szolnokiaknak sem kellet szégyenkeznünk, 
városfejlesztő lobbi ténykedésünk, és demokratizáló 
SZMSZ-módosító javaslataink elnyerték vendégeink 
elismerését. Az érdekesebb tapasztalatok lapunk hasáb-
jain városonként külön-külön cikkben lesznek olvashatók. 

A végén kisebb vita kerekedett arról, hogyan kéne glo-
bálisan összefognunk. Néhányak egy országos szervezet 
megalakítását pártolnák, persze szigorúan pártmentes 
alapon, mások a „pártonkívüliek pártja” helyett valamiféle 
horizontális együttműködést szorgalmaznának. Abban 
sikerült megegyezni, hogy ezt a mai tapasztalatcserét 
folytatni kell. Jövőre meg kel ismételni a találkozót, 
méghozzá a következő összejövetel megrendezésére 
vállalkozó Érden. 

Közmeghallgatás a Városházán 
Ezúttal, nov. 27-én , talán a korai, 14:00 órás kezdés miatt, a 
tavalyinál jóval kevesebben jöttek el. Viszont több javaslat ér-
kezett írásban, köztük kettő a Városvédő Egyesületeké. Amire 
tavaly szóban nem kaptunk érdemi választ, most részletesen 
kidolgoztuk, bízva az írásos válaszadási kényszerben. És láss 
csodát! Javaslataink célba értek, a polgármester úr ott helyben 
megígérte, hogy mindkettőt érdemben tárgyalja majd a köz-
gyűlés. A Szolnok Tv egyenesben közvetítette a közmeg-
hallgatást, viszont „állítólag” a felvétel elromlott, így nem tudják 
az adást sem megismételni, sem az internetre feltölteni… 
(Aki kíváncsi indítványainkra, lapozzon egyet, ott megtalálja.) 

Folytatás a 2. oldalon 

Új szabályozási terv a Dami telkén 
Az eladott Damjanich uszoda telkéért járó vételár ki-
fizetésének és az új építkezés indulásának elenged-
hetetlen feltétele a területre új szabályozási terv el-
fogadása. Az új rendezési elvek a telken az eddiginél 
több és magasabb épületet is lehetővé tennének. Az 
engedélyezés hónapok óta folyik, november 17-én került 
sor személyes szakhatósági egyezetésre és lakossági 
fórumra. És bár a városházi kommunikáció szerint a 
dolog sínen van, akik részt vettek ezen a két találkozón, 
azok mást tapasztaltak. Vannak még vitatott kérdések, 
nincs még véglegesen megpecsételve a Dami sorsa… 

Folytatás a 3. oldalon 
 

 

VÁVÉSZ-felhívás: „Fogadj örökbe egy fát!” 

Egyesületünk a Zagyvánál a vasúti töltéstől a Mini-golf pályáig, és a közúti 
hídtól az artézi kútig 50 db. facsemetét ültetett, a Zagyva-projekt részeként 
(duzzasztás, horgászparadicsom, vízi sport, napozópart, régi gőzhajók, stb.). 
Az elültetett fafajták a katalógus szerint bírják az időszakos elárasztást. A 
facsemeték maguktól is megnőnek majd, de a gondozást meghálálják. Ezért 
kérjük a szolnokiakat, hogy fogadjanak örökbe egy-egy Fát. Elsősorban a 
folyótól 200 méteren belül lakókra számítunk. 

A Fák azt várják örökbe-fogadóiktól, hogy száraz időben hetente néhány 
vödör vízzel locsolják meg, és évente 2-3 alkalommal kapálják meg 50 cm 
sugarú körben. Aki úgy dönt, hogy örökbe fogad egy Fát, féltenyérnyi karton-
papírra, vagy műanyaglapra írja fel a nevét vagy monogramját, kódot, 
fantázianevet, telefonszámát, címét és e-mail címét, és kösse a Fa törzsére. 
Egyesületünk nyilvántartja majd, hogy melyik fát ki fogadta örökbe.  

Eddig gondozóra talált az artézi kútnál a 30-ból 5 db. szomorú fűzfa, valamint 
8 db. egyéb fa a Mini-golf pályánál, itt még 22 db várja örökbe fogadóját. 
Kérdéseivel, javaslataival hívja a 20/5856143-as mobilt, vagy írjon a 
civilszolnok@gmail.com e-mailcímre! UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK!  

SZOLNOKI VÁROSVÉDŐK és VÁROSSZÉPÍTŐK EGYESÜLETE  
Vass György elnök 

Kutyagumi-tároló 

 
Fotó: Füzes Tamás 

A zagyvaparti sétányon már európai 
körülmények között sétálhatnak gazdik 

és kedvenc négylábúik. Ha elpottyan 

valami, van hová üríteni. 

http://www.szolnokinaplo.hu/node/3704#comment-1180
mailto:civilszolnok@gmail.com
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Közmeghallgatás a városházán (folytatás az 1. oldalról) 

Következzék két olyan, írásban beadott javaslatunk, melyek immár harmadszor szerepelnek civil újságunkban. Először a 
tavalyi közmeghallgatással egy időben megjelenő, majd másodszor az idei Városi Civil Fórumra áprilisban elkészített 
lapszámunkban. Közben persze tökéletesítgettük, az írásos indítványok eleget tesznek egy közgyűlésbeli előterjesztés 
minden formai követelményének. Így igazából hálával tartozunk a hivatalnak az időhúzásért, volt időnk felnőni a feladathoz. 
 

Javaslat szemetelési bírság bevezetésére 

A Közterületek tisztántartásáról szóló helyi rendelet csak az 
ingatlantulajdonosok és a rendezvények megtartóinak 
kötelezettségeiről rendelkezik, a járókelőkéről nem.  Az utcai 
szemetelés összevethető a közterületen italozással, tilosban 
parkolással és a buszon blicceléssel, ezeket is bírsággal 
sújtjuk. Javasoljuk, hogy Szolnokon is kerüljön be-
vezetésre a „szemetelési bírság”. Fontos, hogy az 
betartható, számonkérhető és nevelő hatású legyen. 
Ezért nem javaslunk drákói 30-50 ezer Ft-os bírságokat, a 
bírság nagyságrendje igazodjon a "buszon bliccelés"-ért és 
a "tilosban parkolás"-ért járó bírság nagyságrendjéhez. Az 
utcai szemetelés tilalmát kövesse akcióprogram a végre-
hajthatóság és eredményesség elősegítésére. Készüljön 
külön program a közterület-felügyelők felkészítésére, 
jogosítványaik kiszélesítésére, ha szükséges, létszámuk 
növelésére.  

Az utcai szemetelés tiltása mellett fontosnak tartjuk, hogy az 
utcai szemeteseket és az azoktól jól elkülönülő 
csikktartó-dohányzó helyeket minél nagyobb számban 
tegyünk ki. Egy későbbi szigorítás érdekében szükséges 
már most kijelölni a továbblépést: a kihelyezett "csikktartók-
dohányzó helyek" orientálják arra a dohányosokat, hogy ne 
zavarják a többi járókelőt, buszmegállóktól, boltbejáratoktól 
legyenek távol (minimum 10 méterre). Később, ha a 
dohányosok ezt megszokják, lehet továbblépni az utcai 
dohányzás teljes megszüntetésére. Hadd jegyezzük meg, 
hogy ez nem végrehajthatatlan, hiszen például a budapesti 
metrók területén évtizedek óta elfogadott a dohányzás teljes 
tilalma. 

Városvédő Egyesületek, Molnár János 

Javaslat a Civil delegáltak jogainak szélesítésére 

A képviselő testület bizottságaiba a delegálás szokásrendje nem 
tükrözi kellőképpen az Önkormányzati törvény (Ötv.) azon 
ajánlásait, hogy a döntés-előkészítés szélesebb társadalmi 
alapokon nyugodjék. A bizottságok civil küldöttjeinek szűk 
jogkörét a 2003 novembere óta hatályos Civil Stratégia nevű 
közgyűlési határozatban lefektetett elvek ellenére máig nem 
sikerült szélesíteni. A Városvédő Egyesületek választási 
szövetsége a 2007. szeptemberi közgyűlésre módosító 
indítványt nyújtott be arról, hogy minden bizottságban egy civil 
küldött kapjon teljes jogú tagságot. Ez azonban alapjaiban 
forgatná fel az Ötv. azon előírását, hogy a bizottsági tagok több 
mint fele képviselő kell legyen, ezért a testület leszavazta. 
Megfogadtuk, hogy a javaslatot átdolgozva fogjuk újra a 
közgyűlés elé tárni. Nos, új javaslatunk a következő: 

Legalább azt engedjük meg a civil küldötteknek, hogy a 
bizottsági ülések zárt napirendjein is részt vehessenek, hiszen ott 
is fontos lehet a civilek véleménye. Ez javaslatunk lényege. Ezt 
azonban nem csak az SZMSZ-ben, de az Ötv.-ben is elő kell 
írni, azaz törvénymódosítás szükséges hozzá. Ez könnyen 
megoldható. Volt már erre példa, éppen a szolnoki 
képviselőtestület és a szolnoki országgyűlési képviselők 
indítványára sikerült nemrég a törvénybe azt a módosító 
passzust belevetetni, hogy a kisebbségi önkormányzatok vezetői 
részt vehessenek a közgyűlés zárt ülésén. Ugyanilyen lobbi-
tevékenységre, törvénymódosító indítványra van szükség 
ahhoz, hogy a bizottsági zárt ülésekre a civil kerekasztalok 
delegáltjai törvényileg meghívást kaphassanak. Egy ilyen 
indítvány benyújtására ezennel az illetékeseket tisztelettel 
felkérjük.  
 

Városvédő Egyesületek, Palotainé Fábián Aranka 
 

Szolnok a Tisza fővárosa – hidak a jövőbe 
Sikeresen pályázott uniós forrásokra 
Szolnok. Sajtóhírek szerint 1,4 milliárd 
támogatást kaptunk a „Tisza Fővárosa” 
kétmilliárdos belvárosi rehabilitációra. 
Ebből új gyaloghíd, tiszaligeti műfüves 
focipálya, öltözők felújítása, nyilvános 
WC-k és jegypénztárak rekonstrukció-
ja, a Verseghy Gimnázium homlokzat-
felújítása, külső nyílászárók cseréje, 
és a gimnázium melletti Csomor-ház 
átalakítása valósulhat meg. Szalay 
Ferenc polgármester szerint nagy 
eredmény a pályázati siker, hatalmas 
változások indulhatnak el Szolnokon. 
HURRÁ! 

                   

Sokkal többre számított a városvezetés: 
a másfél milliárdos gyaloghídon túl a 
Tiszaligeti strandon négy milliárdért 
wellness centrumra és fedett uszodára. 
Hónapokig folyt a huzavona, hogy a 
kormány megítéli-e a támogatást vagy 
sem. Polgármesterünk be is jelentette: 
ha nem nyerünk, akkor is lesz a Tisza-
ligetben „Tiszafőváros”, ha másképp 
nem, a kötvénypénzből. Hát, nyertünk 
is, meg nem is. Úgy tűnik, vajúdtak a 
hegyek és egeret szültek. Fedett 
uszoda helyett vécé meg jegypénztár, 
wellness centrum helyett nyílászárók 
és gondnoki lakás. 

De ne legyünk telhetetlenek! Örven-
dezzünk polgármesterünk örömének, 
és szurkoljunk, nehogy eszébe jusson 
fenyegetését beváltva a kötvénypénzt 
tényleg egy presztízs-strandra költeni. 
Viszont a gyaloghíd nagyon jó lesz! 
Bár sokak szerint a Csáklya utcai 
közúti hídra nagyobb szükség lenne. 
Na de az tízszer többe kerül, ezért nem 
lehet a gyaloghíddal összevetni!  

 

Jó ez a gyaloghíd, de nem minden áron! 
100 millióból megúszhattuk volna, ha 
az önerő csak 20 %, és annak nagyobb 
részét a kampusz okán az Oktatási 
Minisztérium állja. De abból az ígéret-
ből nem lett semmi, az önerőnk pedig 
felkúszott 30 %-ra. Így most kb. 450 
millióba kerülne nekünk, de ha a ki-
vitelezés csúszik, a végösszeg lehet 

akár 700-800 millió is (a Főtéren is túl-
lépték jócskán a keretet a végére). 

Viszont a Csáklya utcai belvárosi híd 
megér nekünk akár egymilliárd feletti 
önerőt is, a többit meg lobbizzuk ki, de 
sürgősen, akár Brüsszelben is! Nem 
keseregni, hogy "úgysem sikerülhet", 
stb. Ha lehetett ebben az országban a 
szekszárdi, dunavecsei rétekre vezető 
Duna-hidakra százvalahány milliárdot 
költeni, lehet a szandai rétre vezető 
Tisza-hídra is tizenvalahány milliárdot! 
 

 

Melyik hidat? 

A hídvita során Szalay Ferenc több-
ször példálózott azzal, hogy Pesten  
nekiszegezték a kérdést: „Döntsük már 
el mi, szolnokiak, hogy tiszapüspöki 
elkerülő hidat akarunk, vagy szolnoki 
belvárosi hidat.” És ez úgy hangzik 
ilyenkor, mintha ez egy meggyőző érv 
lenne a püspöki elkerülő híd mellett, a 
szolnoki ellenében. Pedig mi elvárnánk 
polgármesterünktől, hogy ilyenkor jó 
lokálpatriótaként álljon a sarkára, és 
mondja ki nekik (és nekünk is): „Inkább 
szolnoki belvárosi hidat ide, de 
tüstént!" 
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Új szabályozási terv a Dami telkén 
 

 

Nagy csata volt a szakhatósági 
egyeztetésen.  Az Építészkamara, az 
Építész egylet, az Építéstudományi 
Egyesület, a Műemlékvédelmi Hiva-
tal, és a Városvédő Egyesület egy-
aránt elhatárolódott a terület leg-
újabb beépítési koncepciójától.  De 
írásos kifogásokat fogalmazott meg 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a 
Régiós Közigazgatási Hivatal és a 
JNSZ megyei Közgyűlés elnöke is. 
Az észrevételek zöme a tervezett 
14,5 m-es (5 emeletes) homlokzat-
magasságot, a zártsorú beépítést, a 
zöldfelületek csökkenését, a levegő-
tisztaság romlását, a korlátozott 
járműves megközelíthetőséget, és a 
városképbe nem illő arculatot ki-
fogásolta. A lakossági fórum részt-
vevői is hasonlóan vélekedtek, 
emellett valós uszodaszolgáltatást, 
azaz egy feltuningolt Damit követel-
tek vissza.  

Többen felvetették, hogy ha már 
hasznosítják a strand füves részét, 
csupa fém - csupa üveg épületek helyett 
szerencsésebb lenne a területen újra-
építeni az eredetileg a megyeháza 
arculatához illő egykori angolparkot. 
Többen kételyüket fejezték ki a vevő 
szándékának komolysága felől. Nem 
is csak azért, mert a vételárat máig 
nem fizette ki, hanem a fejlesztés 
jövőjét illetően. Az egyik felszólaló 
buzgón idézte az Építészfórum c. 
újságban dívó vita egyik ez irányú 
állásfoglalását: „A városokat az 
ingatlanfejlesztők tervezik, akik pénz 
nélkül érkeznek, bankhitelből 
építenek, a költségbe bekalkulálva 
az övezeti átsorolás általi fel-
értékelődés milliárdos többletéből az 
ügy keresztülviteléhez szükséges 
párszáz milliós korrupciót, hogy 
aztán több száz százalékos 
haszonnal álljanak odébb.” 

A szakhatósági véleményezések 
dokumentációja a „nyilvánosság” 
jegyében fenn van a város hon-
lapján (www.szolnok.hu >> „Damja-
nich uszoda és környéke”). Aki 
onnan akar informálódni, azt hiheti, 
hogy minden a legnagyobb rendben 
van. Hiszen az ott található táblázat 
tanúsága szerint minden nyilatkozó 
szervezet támogatja a változásokat, 

kifogást senki nem emelt, vagyis a 
dolog sínen van. De ez csak a 
látszat. Ugyanis az előterjesztés 
2008. júniusi keltezésű (megenge-
dett épületmagasság 14,5 m, beépít-
hetőség 50 %), a beszkennelt szak-
hatósági vélemények viszont mind 
2008. január-februári dátumúak, vagyis 
még az előző, kisebb limitek alapján 
születtek (10,5 m magasság, 40 % 
beépíthetőség). Továbbá a táblázat-
ból éppen azoknak a véleményezése 
hiányzik, akik (amint azt a cikk elején 
írtuk), az egyeztetésen kifogással 
éltek. Vagyis a város honlapjáról 
tájékozódó szolnoki olvasó alaposan 
félre van vezetve. Ami lehet véletlen, 
de nem biztos, hogy az. Ámde a 
végső szót a régiós főépítész fogja 
kimondani, őt aligha lehet ilyen 
egykönnyen tévedésbe ejteni... 

Dami-ígéretek változása:  

Régi Damiból lesz:  

1.Új Dami 

2.Wellness uszoda/strand 

3.Wellness szálló kevés stranddal 

4. Üzletek, irodaház, kevés wellness 
szállóval 

5.Új városrész üzletekkel, irodákkal, 
lakásokkal. Talán strand is elfér… 

6. ??? 
 

 

Csendrendelet helyett: emberség 
Régóta sokak életét keseríti meg az év végi petárdázás. Szinte meg-
akadályozhatatlan, pedig a petárda terjesztése, birtoklása, használata bün-
tetendő cselekmény. Sajnos, az elkövetők nagy része iskolás. Könnyen 
hozzájutnak, és mivel jó hecc, fogy is bőven, használják is. E hangos és 
veszélyes szórakozás legfőbb kárvallottjai az idősek, a terhes anyukák, a 
kisgyermekek és négylábú társaink, a házőrző kutyák.  

A Gépipari Szakközépiskola Baross Gábor Tagintézménye környékén  lakók 
a dolgot megelégelve tavaly novemberben levélben fordultak az iskola és a 
Városi Kollégium nevelőihez, tanulóihoz.  A kollégiumigazgató, Jusztin 
László válaszlevélben biztosította az érintetteket hathatós intézkedésről. Úgy 
is lett. A tantestületeket és diákönkormányzatokat kötelezték a levél 
tanulmányozására, cselekvési program kialakítására. És bár a bejelentés 
csak egy meghatározott intézményre szólt, a kollégium vezetése az ügy 
feldolgozását kiterjesztette minden tagintézményére. 

Az eredmény: a petárdázás mérséklődött.  

A közös gondolkodás és együttműködés szép példája volt ez. Megmutatta, 
hogyan lehet hathatósan megvalósítani egy fennálló probléma megoldását. 
Az oktatási intézmény küldetésnyilatkozatának egyik vállalása szerint 
„alapvető célj hogy a tanulók az ott elöltött évek alatt megtanulják, a 
társadalmi együttélés és a konfliktusmegoldás szabályait stb”.  

Ez a fajta együttműködés példaértékű, méltó a közzétételre, vagyis a 
nyilvánosságra hozatalra. Pedagógusok és diákok egyaránt jelesre 
vizsgáztak együttműködésből, konfliktus-megoldásból, és emberségből. 
Gratulálunk! Reméljük ez a közös siker az elkövetkező „petárdaszezonra” is 
érvényes. 

Egy ott lakó 
 

 

Hová tegyük? 

Egy meleg nyári hétvégén, tettvágytól 
fűtve családunk nekilátott a nagyszülők 
pincéjének lomtalanításához. Környezet-
tudatos család lévén mindent szelek-
táltunk: műanyagot, papírt és üveget a 
közterületi gyűjtőedényekbe, vasat a 
színesfém-kereskedőhöz, egyéb hulla-
dékot a szolnoki városi szeméttelepre 
vittük el.  

A végén megmaradt 4 doboz veszélyes 
hulladéknak minősülő festék. Ezzel a kis 
pakkal a Remondis központjából el-
küldtek a Széchenyi ltp. melletti szelektív 
gyűjtőtelepre. Onnan továbbküldtek a 
CORA melletti szelektív átvevőhelyre. 
Onnan küldtek volna tovább Kecske-
métre az ottani veszélyes hulladék 
átvevőhelyre. De mi félretolva „zöld 
szemüvegünket”, az addigra már 
terhessé váló festékes dobozainkat 
kidobtuk az első mezei kukába. 

Kérdem én a REMONDIS-t! Ezek után a 
hulladékkezeléshez GPS-t is bizto-
sítanak? Esetleg megtérítik a lakosság 
ilyen jellegű fuvarozási költségeit?  

 Gulyás Judit szolnoki lakos 
 

 

http://www.szolnok.hu/
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Levéltári esték Szolnokon 
Új helytörténeti előadássorozatot indított a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. A Levéltári Esték első rendezvényén 
2008. november 27-én a várostörténet iránt érdeklődő közönség A vasútállomástól a megyeházáig című előadást 
hallgathatta meg. A szép számú közönség gyönyörű felvételeken Szolnok régi épületeivel, utcáival, művészet- és 
művelődéstörténeti érdekességeivel ismerkedhetett meg. A Levéltári Esték következő rendezvényére 2009 első 

negyedévében kerül sor. December 12-től pedig a megyeháza épületében lesz levéltári kiállítás a 130 éves megyeházáról. 

 

A levéltárban rendszeresen "búvár-
kodó" Szurovecz Pál, a Városvédők 
és Városszépítők egyesületének tagja  

diavetítéssel, saját tapasztalatokkal, 
gyerekkori élményekkel fűszerezet 
érdekes előadása során megtud-
hattuk, hogy a Bábaképző melletti 
polgári fiúiskolában tanító sógorát 
többször meglátogatta Móra Ferenc, 
az Eötvös tér környéke pedig az egy-
koron a sarkon álló kocsma bejárata 
fölötti táblára festett féllábú gólyáról 
kapta a nevét. Az átellenbeli sarkon 
volt egy koporsós, majd később 
annak helyén a Koporsó kocsma. 
Sokszor elhangzott akkoriban Szolno- 

kon a mókás szállóige: „Megyek a 
Koporsóba!” Megtudtuk azt is, hogy 
a Konstantin utcát az iskolára pénzt 
adományozó Dr. Schuszter Konstan-
tin váci püspökről nevezték el. Fény 
derült arra is, hogy a város első 
közkönyvtárát a Városháza mellett, a 
Táncsics utca 1-ben rendezte be a 
múzeumalapító Dr. Balogh Béla. A 
bíróság pedig 1891-ig a szomszédos 
épületben, a mostani Varga Katalin 
Gimnázium helyén működött.  

Dr. Fülöp Tamás, levéltár-igazgató

 
 

Milyen lett a szolnoki Főtér? 

Több mint egy milliárd forintnyi közpénzből épült, többhavi utólagos javítás után 
idén adták át a Kossuth teret. Hét éve, a művelődési házban kiállított makettekre 
szavazhattunk, akkor, ott elmondtuk, hogy egy tér akkor szép, ha a körülötte 
lévő épületek szépek: díszesek, stílusosak, harmonikusak. Ha a padok, a lámpa-
oszlopok, a szeméttartók, a cégérek, az emlékművek összhangban vannak az 
épületekkel, a térburkolással. Javasoltuk akkor, mindhiába, a szocreál homlok-
zatok átalakítását könnyen kivitelezhető nikeceles” épületszobrászati elemekkel. 

Megállok az elkészült téren. Keresem a szépséget, a harmóniát. Keresem a 
pihentető helyet, ahol érdemes leülni, szemet gyönyörködtetni, csodálni a míves 
lámpaoszlopokat, a cizellált öntöttvas padlábakat. Ahol ültömben nézegetném, 
hogy mennyire illik mindez a klasszikus homlokzatú városházához, múzeumhoz, 
könyvtárépülethez. Megyek tovább, keresek egy szép hátteret, egy emlékművet, 
ahol fényképet csináltathat a házasságkötő teremből kilépő ifjú pár. Hol van 
ilyen? Keresem a tér azon részét, ahol a turistacsoportoknak büszkén 
mutogathat az idegenvezető. 

Vajon miért ennyi fajta a térburkolás? Mészkő, macskakő, szürkebeton. Talán 
elfogyott az egyik, és kimaradt a másik? Keresem a tételt a város éves költség-
vetési tervében, mennyibe kerül a vízkilövők üzemeltetése, a "hajléktalan 
zuhanyzó"? Hét éve még a Vasútállomás előtti pici szökőkút üzemeltetésére 
sem tellett a városnak! Hitelből most van pénz a böhöm vízszivattyúkra is?  

Keresem a gördeszkásokat, a hullámos „cross dombon”, vagy minek nevezzem 
azt a "felefű-felebeton" púpot. Vajon mi a funkciója annak az ellipszissel 
kezdődő, háromszögben végződő új épületnek? Mögötte "ég felé törő rakétasiló- 
szerű" mészkő hasáb. Az lenne a nyilvános vécé? Nézem rajta a vasrácsot, a 
börtönszürke színeket, az akasztófaként kinyúló vasgerendákat. Keresem a 
stílus megnevezését, eklektika vagy szedett-vedettség? 

Egyáltalán, volt értelme hét évvel ezelőtt elmondani a véleményünket? 
Vass György 

 
 

 
 

 

Anno egy fórumkérdésre a főépítész válasza: 
„NEM, a főtéren nem lesz nyilvános vécé. 
Menjenek az aluljáróhoz! Vagy tessék beké-
redzkedni valamelyik vendéglátó egységbe!”  

Sebaj! A centrumban azóta is a kapualjak és 
az árkádsor van „megtisztelve”. És vajon az 
újranyitott Múzeum étteremben tudják, hogy 
oda lettünk küldve SZÜKSÉG esetére? 
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