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Civil stratégia Szolnokon  
A meglévő civil stratégia sikeres tapasztalatai 

Szolnok Civil stratégiája, a 273/2003. (XI.27.) számú köz-
gyűlési határozat a helyi civil társadalom fejlesztéséért 
készült. A helyi civil érdekképviseleti struktúra behálózza 
a helyi társadalmat és lehetőséget nyújt a vissza-
csatolásokra. Az önkormányzat a civil szervezetek 
fejlesztését elősegítve is azon van, hogy a városban élő 
lakosok életminősége, közérzete javuljon a város meg-
tartó ereje, versenyképessége nőjön. Az önkormányzat-
civil együttműködés a kölcsönös érdekeken, értékeken, 
bizalmon, pártpolitika-mentességen, a szervezeti auto-
nómia tiszteletben tartásán alapul, és nem csak pénzügyi 
és infrastrukturális eszközök nyújtásában, hanem valódi 
partneri együttműködésben nyilvánul meg.  

Mindezt bizonyítja a Civil Ház működése, az oktatási, 
művészeti, ifjúsági, és karitatív célú, önkormányzattól át-
vállalt civil szolgáltatások, az évente megrendezett Városi 
Civil Fórum és Civil Kavalkád, a civil delegáltak rész-
vétele a közgyűlési bizottságok munkájában, és a civil 
támogatási pályázatok elbírálásában. Az időközben eltelt 
változások szükségessé teszik egy aktuális helyzet-
elemzésre épülő stratégia elkészítését, a 2003-as önk. 
határozat megújítását, melyet a PH Humán- Város-
fejlesztési Igazgatósága koordinál, és a szakmai anyag 
elkészülésében számít a szakmai civil szervezetek, a civil 
kerekasztalok, és a Civil Tanács közreműködésére.  

Civil javaslatok a megújuló civil stratégiáért 

A Civil Városmarketing Kerekasztal a Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Kerekasztallal összevont ülésén 
tárgyalta meg javaslatait, melyet az alábbiakban foglalunk 
össze.  

Civil média-megjelenés a Grátiszban, vagy a Néplap 
egyéb városházi oldalán, úgy, hogy annak tartalmába a 
városháza ne szólhasson bele, (csak egy szerkesztő-
bizottság, vagy maga a Civil Tanács, egyszóval teljes 
autonómia a szólásszabadságban. Egyúttal civil részvétel 
(CT által delegált médiaszakember révén) a Szolnok TV 
felügyelőbizottságában, civil megjelenés a Szolnok TV 
műsoraiban, részvétel a stúdióvitákban, külön civil rovat. 

A Civil Stratégiába kerüljön bele, hogy a bizottságokban a 
civil delegáltaknak legyen javaslattételi (indítványozási) 
joguk, egyúttal legyenek meghívva a zárt napirendekre is. 
Legyen tételes garancia kidolgozva a pályázatokon és a 
döntőbizottságokban való részvételre is. 

A Civil Stratégiába beleírni annak garanciáit, hogy a 
városnak közszolgáltató cégek (VCSM, Remondis, Alfa-
NOva, Szollak, Ipari Park, Munka-lehetőség a jövőért Kft, 
stb) felügyelőbizottságaiban legyen (CT által delegált) 
civil szakértő. (Előzetes norma-kontroll a szerződések 
előkészítésében, vagyis prevenció, utólagos ellenőrzés, 

valamint információszerzés céljából. 

Hadat üzentünk az utcai szemetelésnek 
Lassan polgárjogot nyer az utcai szemetelés szolnoki 
szankcionálása. A januári közgyűlés döntött a Közterü-
letek tisztántartásáról szóló helyi rendelet módosításáról. 
Újdonságként ennyi került bele: „Közterületen hulladékot, 
főleg dohányszármazékot (cigarettacsikket) az erre a 
célra felállított hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. ..…   
A közterületi játszótereken a dohányzás tilos.”  

Folytatás a 2. oldalon 

Dami-döntés a városházán  
A január 30-i közgyűlés zárt napirendben tárgyalta a 
Damjanich uszoda telkének vételár-viszontagságait. A 
döntést lapzártánkig nem hozták nyilvánosságra, ezért 
csak hivatalosan meg nem erősített forrásokból bizonyos, 
hogy a testület a nem fizető vevővel kötött szerződés 
felbontásáról döntött, úgy, hogy az 50 milliós foglalót 
megtartjuk. 

Folytatás a 3. oldalon 

 

VÁVÉSZ-felhívás: „Add az egy százalékodat!” 

Idén ősszel már csodálhatja azt a színkavalkádot – bíbor, vörös, lila, sárga 
– amit az a 30 darabkülönleges fa lombozata nyújt – ősmammut fenyő, 
mocsári tölgy, májusfa, ámbrafa, szomorúfűz, stb. – amelyeket  2008 őszén 
ültettünk a Zagyva árterében a Vasúttól a mini golfpályáéig és a kőzúti 
hídtól az artézi kútig. Ez csak egy része annak  a projektnak, amelyet a 
Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete (VÁVÉSZ) meg kíván 
valósítani. Lépésről lépésre, évről évre szépítjük meg a folyót és árterét. 
 

Ezt az 1 %-nyi SZJA adójukkal is támogathatják sokan! Tavaly először 
kértük a lakosságot erre, és 634 ezer adóforint gyűlt így össze. Ebből a 
pénzből ültettük a fákat és kezdtük meg az egyik vízfrissítő és duzzasztógát 
terveztetését.  Emellett fogunk célirányosan is pályázni. legyen Ön is 
támogatónk ebben!  Adószámunk: 18834019-1-16.  
 

A Zagyvától 5 percnyire több mint húszezren élünk. ha Ön is segít, azt ezért 
a húszezres közösségért, azon belül saját családjáért, gyermekeiért teszi. A 
gondozott szép környezetben, folyóparton napozhat, horgászhat, evezhet, 
sétálhat ki-ki kedve szerint. Segítsen Ön is! Szóljon ismerőseinek, 
rokonainak, hogy ők is támogassák e nemes célt adójuk egy százalékával! 
 

SZOLNOKI VÁROSVÉDŐK és VÁROSSZÉPÍTŐK EGYESÜLETE  
Vass György elnök 

 

Az 1 %-os tábla a Zagyvparton 

 
 

Fotó:Gedei Tibor 



http://www.szolnokinaplo.hu/node/3704#comment-1180
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Csak csikk…! 
A 2007. novemberi közmeghallgatáson a "Városvédő Egyesületek"-et képviselő Molnár János szemetelési bírságról szóló 
felszólalását a testület kitörő tapssal fogadta. Javaslatunk lényege: a szemetelő járókelőket, a tilosban parkolásért, 
buszon bliccelésért járó büntetéshez hasonlóan 3-6 ezer Ft-tal megbírságolni, ami az  első esetben nevelő célzattal 
köztisztasági közmunkával megváltható legyen. Javaslatunkat egy év múltán, a 2008. novemberi közmeghallgatásra 
immár írásban nyújtottuk be. A hivatal levélben ígérte, a témát a 2009. januári közgyűlés érdemben tárgyalja. És lőn…  

A januári közgyűlés döntött a Köz-
területek tisztántartásáról szóló 
helyi rendelet módosításáról. Új-
donságként ennyi került bele: 
„Közterületen hulladékot, főleg 
dohányszármazékot (cigarettacsik-
ket) az erre a célra felállított 
hulladékgyűjtőbe szabad el-
helyezni. … A közterületi játszó-
tereken a dohányzás tilos.”  

Vagyis a reálisan alacsony bírság 
és a nevelő hatású közmunkameg-
válthatóság sajnos nem került bele 
a rendeletbe. Fájó még számunkra, 
hogy a rendeletmódosítás tárgya-
lása során elmulasztották nyilvá-
nosságra hozni, hogy a javaslat 
kitől ered.  Miért kell a "Város-
védők" nevet agyonhallgatni? Igenis, 

a "szemetelési bírság-rendeletet" 
mi kezdeményeztük. Igaz, nem is 
szemetelési bírság-rendelet, csak 
„csikk-rendelet” lett belőle, ezen a 
néven kezd bevonulni a köztudatba 
is. De mi nem a dohányzást, 
hanem a szemetelést büntetnénk.  

De ha már dohánytilalom: nem a 
tiltott területet, hanem a dohányzó 
helyeket kéne kijelölni! És mi lesz a 
"nem dohányszármazékkal"? Papír-
zsepivel, buszjeggyel, csokis-
papírral továbbra is szemetelhetünk? 
Vagy annak kisebb lesz a bírsága? 
Apropó bírság. Mértékét a helyi 
rendeletben azért nem nevesí-
tették, merthogy a törvényben úgyis 
benne van: „30 ezer Ft-tal büntet-
hető”. Éppen ezt szerettük volna 

emberi léptékűvé, konkréttá, végre-
hajthatóvá tenni.  

De így is van okunk örvendezni, 
hiszen valami megmozdult kis 
városunkban. Lassan polgárjogot 
nyer az utcai szemetelés szolnoki 
szankcionálása. Emlékezzünk csak 
a Csáklya utcai, második belvárosi 
híd híd esetére! Először elvetette 
rajtunk kívül mindenki. De mi nem 
adtuk fel, addig lobbiztunk érte, míg 
mára város- (és városháza-) szerte 
polgárjogot nyert a gondolat. 
Hasonló eredményt, attitűdváltást, 
az utcai szemetelés elítélését 
reméljük Szolnok közvéleményétől.   

Gedei Tibor  
Városvédő Egyesületek 

 

Navigációs kihívás - Szolnok, a piros lámpás város II. 
 

A cikk első felében sorra vettük a felemásra sikeredett közlekedési lámpás „rendet”, a belvárosi parkolás anomáliáit, és adott pont 
elérése, vagy egy kikanyarodás közben felmerülő közlekedési akadályokat. Közlekedem a városban. Ellátogatok ismerősömhöz, 
átengedem a zebrán a gyalogosokat, vigyázok a kerékpárosokra. Mily banális történet! Lenne, ha nem pont Szolnokon történne...  

Próbálom észrevenni és tolerálni a zebrán sétáló 
gyalogosokat, cikázó bringásokat 

Németországban szinte a kirakatokhoz tapadnak a 
gyalogosok, nehogy a zebrához közeledvén leálljon a 
forgalom. A ködös Albionban messziről jól látható villogó 
sárga gömbök hirdetik az átkelőket. A rendszerváltás előtt 
nálunk is külön sárgás fénnyel világították meg az aszfalt 
zebracsíkjait. De régen a közlekedési táblák is belső 
neonvilágítással voltak ellátva. Aztán lassan elfogytak, 
előbb a világító táblák, majd a táblák is, legalább is 
Szolnokon. És miközben országszerte terjednek a piros 
és zöld idejét jelző kiegészítők, nálunk 
most szerelték le valamennyit, és a lámpa 
mellé szerelt sávjelző táblák sincsenek 
már.  

De a Lajtától-Dunától nyugatra létezik 
gyertyafénynél erősebb közvilágítás is! 
Városunkban a nyári-téli időszámítás-
váltás után hetekig teljes sötétségben 
botorkál autós, kerékpáros, gyalogos. Az 
időjárás a hibás: nem azonosak a 
fényviszonyok télen-nyáron-derűn-borún.  

Több ezer kerós kilométerrel a lábamban empátiával 
figyelem autómból a kerékpárosokat. De a volánt nem 
szokott bicajosok részéről semmiféle viszont-empátiát 
nem érzékelek. Egy 20-30 km-es sebességgel a zebrára 
vágódó kerékpárost nem oly könnyű érzékelni, mint egy 
gyalogost. Az is ritka, ha valaki jelez a bicaján, vagy 
szabályosan áttolja a zebrán a drótszamarát. Az 
egyébként kötelező világítás sem általános. Az autósok 
zöme nagyon régen kerékpározott, így egyre inkább 
élesedik a harc a közlekedés e kétféle résztvevője között. 

Kényelmesen hazaérek, azaz hogy… 

Hazafelé választhatok, merre kívánok araszolni: Inkább 
az Adyn, egészen a piactól, vagy inkább a Szolnok 
Ispánon, már a Szántó körúttól végig állva? De mehetek 
a Szent István híd felé is, 10 km-es kerülővel. És otthoni 
parkoló bérletemmel sem találok házam előtt szabad 
helyet, gurulhatok a szomszéd, fizetős utcáig.  

Inkább tömegközlekedjek? Reggeli csúcsidőben nyug-
díjasokkal, diákokkal teli buszon? Angliában például 
ösztönzik, hogy ne csúcsidőben járjanak azok, akiknek ez 
nem fontos. Ott van kedvezményes napijegy (érvényes: 

metróra, buszra, HÉV-re), de csak reggel 9-
től délután 3-ig és 7 óra után. Nagyszerűen 
elsimítja a csúcsforgalom hegyeit.  

Na és azok a legendás midibuszok!  Az 
alacsony padló tényleg jó, de a kapacitása 
utas-tömeg helyett csak a tömegnyomort 
képes befogadni. Avagy rendes járat-
sűrűség kellene inkább! Az ülők térde miatt 
túl távoli kapaszkodók híján nehéz stabilan 
megállni. A függőleges oszlopok közt sincs 
néhol vízszintes rudazat, nehéz a 

biztonságos kapaszkodás, főleg a kátyús utakon, és a 
„padlógázas” körforgalmi kanyarokban. Az elhúzható 
ablakok szellőzése nem ér semmit. A varrógépmotor elég 
hangos.  

És mindezeken túl, hogyan jussak haza este 10 óra után 
színházból, vagy egyéb rendezvényről? Busz már nem 
jár, marad a gyalogolás, vagy taxi és akkor ismét 
állhatunk a piros lámpánál éjnek évadján mindannyian… 

 Antal Attila
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Vajon hogyan döntött Dami-ügyben a januári közgyűlés?  
Lapzártáig nem hozták nyilvánosságra a január 30-i közgyűlés zárt napirendjén hozott Dami-döntést. Így csak hivatalosan 
meg nem erősített forrásokból bizonyos, hogy a testület a nem fizető vevővel kötött szerződés felbontásáról döntött.  
 

Miért zárt ülésen tárgyalták? Igaz, anno az eladásról is 
zárt ülés döntött, mondván, a vevő Dami-tervei üzleti 
titoknak minősíthetőek, no de abban mi az üzleti titok, 
hogy "se pénz, se posztó"? No 
mindegy, "a dolog megtörtént, 
zárt ülésen a közgyűlés el-
döntötte, hogy felbontja a nem 
fizető vevővel a szerződést, 
ráadásul az 50 millió foglalót 
megtartjuk" - így szólt a neve 
elhallgatását kérő informátorunk. 
De sebaj, az esti meg a holnapi 
médiában már benn kell lennie - 
gondoltuk január 30-án, 15 napja. 
Azóta sem hangzott el, nem jelent 
meg írásban a döntésről semmi 
hivatalos tájékoztató. Hátha el-
felejtkezünk róla. Minden csoda 
három napig tart. 

Szóval az aznap esti Szolnok TV-
Aktuálisból kimaradt, és a Döntés 
után című polgár-mesteri stúdió-beszélgetésben is, az 
utolsó percig lógott a levegőben a riporteri kérdés: "Mi 
lesz a Dami sorsa? Hogyan döntött ma zárt ülésen a 
közgyűlés?" 

Polgármesterünk csak annyit válaszolt, hogy kellő 
időben meg fogja tenni a kellő tájékoztatást. Hm, az  
adatnyilvánossági törvény szerint "zárt napirendnél is, a 

közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy köteles  biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását". Annyit fűzött 
még hozzá Szalay Ferenc a 
legvégén: "mindenestre a Dam-
janich uszodát még a kora 
tavaszon teljesen  elbontjuk..."  

Írmagja se maradjon, mint Kart-
hágónak..??? Reméljük nem a 
teljes elbontásról hoztak döntést. 
És reméljük, ilyen döntést soha 
nem fog megszületni, soha nem 
fogják elbontani. Mert akkor akár 
újabb aláírásgyűjtésre is sor 
kerülhet, a múltkorinál nagyobb 
eredménnyel. De nem lesz rá 
szükség, ha a bölcs városatyák 

belátják, hogy valamit kezdeni kell vele. Vissza kell adni 
a Damit a szolnokiaknak. Meg kell oldani ésszerű 
újjáépítését, valahogy úgy, ahogy előző lapszámunk 
címoldalán olvasható volt. 

 

Debreceni városvédők önkormányzati tapasztalatai 
Előző számunkban a bajaiak mutatkoztak be, ezúttal a civis civilek vezetője-képviselője beszél a debreceni tanulságokról.  

Karácsony György vagyok, a Debre-
ceni Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke, az 51 fős helyi közgyűlésbe a 
Lokálpatriótákkal közös koalíciós 
jelöltként jutottam be. Hivatalosan 
három debreceni civil képviselő van, 
de működő civil szervezet csak 
mögöttem áll. A debreceni közgyűlés 
híven képezi le az országos párt-
csatározást. Fidesz-többség van 
minden bizottságban. A pénz-
ügyiben is, bár ott az elnök mszp-és. 
A fele létszám elég lenne, néhány 
ember dolgozik, a többi mikor 
megszólal a szavazó gong, széjjel-
nézve nyom egyet.  Végigülik a köz-
gyűlést, de nem figyelnek oda, mert 
már frakcióülésen eldőlt a szavazás, 
ez egy ilyen színjáték. Lényeges 
dolgokról beszélni csak informálisan, 
a nyilvánosság kizárásával lehet.  

A nyilvánosság a városban ellent-
mondásos, van egy megyei napilap, 
mely elvileg független, de érzékel-
hető bizonyos részrehajlás. Van még 
egy ingyenes önkormányzati újság, 
ott egyértelmű a hovatartozás. 
Nekem, egyedüli városvédő kép-
viselőnek nehéz publikusan meg-
jelenni, nem kapok háttértámogatást 
a lapgazda gazdasági vagy politikai 
erőktől.  

A városfejlesztési bizottságba túl 
veszélyesek lettek volna a városvédő 
eszmék, ezért engem a környezet-
védelmi bizottságba raktak, de  időn-
ként át-átjárok. A bizottságokban 
egyébként van esély érdemi vitára is, 
például egy fakivágással kapcsolatos 
vitán először még egy darab NEM 
szavazatommal egyedül voltam, leg-
közelebb már volt egy tartózkodás is, 
s a végső szavazáson már 4 ellen-
szavazat. Így sem tudtuk meg-
menteni a fákat, de majdnem.  A bi-
zottságokban jutalmazott kampány- 
munkások ülnek, gőzük sincs szak-
politikáról. Eleinte a pártok még 
keresgélték a hozzáértőket, de aztán 
a szakemberek elhagyták a pártokat, 
kivéve a karrieristákat, tisztelet a ki-
vételnek. Sok helyen kellene meg-
változtatni a választási rendszert 
ahhoz, hogy ebből kilábaljunk.  

Városvédelemi ügyekben igyekszünk 
megkeresni a lakosokat közvetlenül, 
egy kb. 500 fős postai címjegyzéken 
és 600 világhálós címen keresztül. 
Mikor az első plázát építették a nagy-
templomtól párszáz méterre, akkor 
az utcára is kimentünk. Mégis fel-
épült, most fog tönkremenni, mert a 
Fórum (a Westend után a második 
legnagyobb pláza) rányitott.  A most 

épülő harmadik plázával újabb bel-
városi boltok fognak tönkremenni, a 
Piac utcai üzletsoron. És terveznek 
még egy plázát, a nyomaiban meg-
maradt történelmi belvárosba, hát 
ilyenkor már tényleg kimegy a 
biztosíték. A nyugodt viselkedést kell 
feladnunk, ha nem tudjuk elérni, hogy 
le ne bontsák azt a házsort, amelyet 
egy évvel ezelőtt terjesztettünk fel 
műemlékvédelemre.  

Egyesületünk nem közhasznú, de tíz 
éve létezik a Debreceni Értékmentő 
Alapítványunk. Ez a fajta szimbiózis 
működőképes lehet máshol is, az 
alapítványi előnyöket élvezheti a 
mindenkori támogató. Közhasznú 
szervezet lévén adózási és pályázati 
ügyekben a lehetőségek sokkal 
jobbak. Egyesületünk kikövetelte 
magának az ügyféli jogállást is. Ezt 
javaslom más civileknek is, a magyar 
jogban van olyan, hogy „ügyféli jog-
állás bejelentése”. Aki tudja igazolni, 
hogy valamely területen van 
gyakorlata, ügyféli jogállást jelenthet 
be a jegyzőnél, amit el kell fogadniuk. 
És akkor az önkormányzatnak kutya 
kötelessége minden érintett ügyben 
kiértesíteni és a véleményt kikérni, 
semmiféle vétójoggal nem jár, de 
hozzá lehet jutni az információkhoz. 
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Ilyen volt a szolnoki Főtér 
A szolnoki Kossuth térről tartott előadást „Főterünk életrajza” címmel a megyei könyvtár Verseghy termében január 27-én 

délután Kósa Károly könyvtáros, műkedvelő várostörténész a Verseghy Kör és a megyei Építészkamara szervezésében. 
 

 

Szolnok városrészeit, folyóit, utcáit, 
tereit ismertető sorozat legújabb 
részében ma a Kossuth Lajos nevét 
viselő főteret, az egykori piacteret 
mutatta be az előadó. Beszélt a tér 
történetéről, épületeiről, híres lakóiról, 
vendégeiről, egykori és mai szobrairól, 
hétköznapjairól és ünnepnapjairól - 
rengeteg képeslappal, térképpel, 
archív és saját fotóval illusztrálva. 

A főteret körbejárva először a Magyar 
utca sarkán, a mai Árkád étterem 
táján egykor volt Fekete medvéhez 
címzett vendéglőről mesélt, mely 
később Gettler Izidor Bank-, és váltó-
üzlete lett. 1945 után ebből lett a 
Kedves presszó. A városháza 1884- 

ben épült, Makai Endre építész tervei 
szerint, a földszintjén sokáig üzletek 
voltak. Egy sarokkal odébb, a 
Táncsics utca végében üzemelt az 
Öregpatika, a mai Szigligeti utca 
helyén a főtéren összegyűlt szenny-
vizet és latyakot a Tiszába vezető 
várárok húzódott. Vele szemben, a 
mai könyvtár helyén pedig a Fehér ló 
fogadó, hol 1845-ben, a Tisza szabá-
lyozásán ügyködve megszállt két 
éjszakára maga Széchenyi István is. 

Egykor artézi kút is volt a téren. A 
városban az első, melyért két hely 
versengett a városatyáknál. A Gólya 
térrel szemben végül is a piactér 
győzedelmeskedett, a főtéren lakó 
módosabb polgárok erősebb lobbi-
ereje okán. A piac közepén állt 1872-
től a 68-as gyalogezred emlék-
obeliszkje, 1960 táján száműzték az 
Eötvös térre. Hasonló sorsra jutott a 
Szentháromság szobor is, ami 1821-
től volt a főtér ékköve, 1900-ban 
felújították,  majd  a  második   világ- 

háborút követően, erősen meg-
csonkulva került a Belvárosi templom 
oldalába.  

A Kossuth tér 3-ban lakott a művészet-
kedvelő és támogató gazdag polgár-
asszony Polgár Jozefa, Kiss József 
költő múzsája, akihez a költő a 
Noémi-versciklust írta. Hosszasan 
beszélt még az előadó, az úgy-
nevezett Steiner ház kálváriájáról, 
képekkel illusztrálva. Ez az épület 
zárta egykor nyugat felől a teret, 
majd a 60-as években, előbb mögéje 
építették a Fradi-házat, majd rá pár 
évre lebontották. Helyén évtizedekig 
gépkocsiparkoló volt, ma egy dísz- 
emelvény van ott, rendezvények 
számára. 

 

 

A város első (volt) artézi kútjának rövid története 

Szolnok város képviselőtestülete a 890-esévek elején 
úgy döntött, hogy a Kossuth –akkor még Főtéren az 
évtizedek óta ott álló gémeskút helyett artézi kutat furat. 
1893 tavaszán megkezdték a fúrást, és amikor a 
szerkezet elérte a 282 méter 
mélységet, 28 C

o
-os víz tört fel egy 

méter magasra. A város lakossága 
hamar megkedvelte a tiszta, egész-
séges, langyos forrásvizet, amelyet 
lófogatos lajtos kocsival szállítottak a 
város távolabbi részeire is. 

1928-ban a képviselőtestület egyik 
ülésén elhangzott egy olyan javaslat, 
hogy az artézi kút fölé valami 
szoborféleséget kellene emelni, és azt 
Horthy Szabolcsról, a vármegye 
egykori, az első világháborúban hősi 
halált halt főispánjáról nevezzék el, ami egyben 
emlékhely is lenne. A javaslatnak erős ellenérzői 
támadtak a testületben, melynek hangot is adta, 

mondván: „Nincs a városban elég vízvezeték, csatorna, 
gyalogjárda, a kerületek nélkülözik a legfontosabb elemi 
dolgokat. Első a szociális feladatok megoldása, aztán 

jöhetnek csak a luxuskívánságok!” 

A tervből akkor nem lett semmi.      
A kút vízhozama időnként rapszo-
dikusan ingadozott, végül 1936-ban 
a kút tisztítására a város műszaki 
osztálya szerződést kötött egy kút-
fúró mesterrel. A munkálatok meg-
kezdése után nem sokkal a ceglédi 
mester közölte, hogy előre nem 
látható hibák miatt a költségek 
nagyobbak lesznek, mint gondolta, 
és ezért új ármódosító ajánlattal állt 
elő, de azt a város nem akceptálta. 
A munka abbamaradt, a város pert 

indított. 1941-ben annyira lecsökkent a kút hozama, hogy 
öt perc alatt adott egy liter vizet. Így halt el a város első 
artézi kútja, élt 48 évet.                                Szurovecz Pál 
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