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Civil Városmarkting Kerekasztal (CVK)-egyeztetés a Dami megmentéséért 
A bontást megszavazó közgy őlés után két héttel, március 10-én a CVK szervezéséb en a Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
(SZOLÉRT), a Szolnoki Városvéd ık és Városszépít ık Egyesülete (VÁVÉSZ), a Damjanich Uszodáért Egyesület ( DUE), a 
JNK-Szo. Megyei Építészkamara és a Tisza Nemzetközi N yári Egyetem Alapítvány (TEA) képvisel ıi több órás egyeztetésen 
kerestek megoldást arra, hogy a Dami megsz őntetését, esetleges indokolatlan lebontását hogyan lehetne megakadályozni.      
 

Elıször a SZOLÉRT elnöke Gedei Tibor, civil delegált, 
beszámolt arról, hogy egész más cím alá rejtve akarták 
becsempészni, megszavaztatni a Dami-bontást. Nem a 
bontásról szólt ugyanis a napirendi pont, hanem a Sport-
centrum Kht. parkgondozási feladatairól. Igaz-e, hogy a 
Dami-építmények balesetveszélyesek? Eddig errıl szó 
nem volt! Hiteles szakvéleményt Szolnok közönségének! 
Még a Dami elbontása elıtt ki kell mondatni: „A Dami 
helyén csakis közfürdı épülhet!” Másképp megtörténhet, 
hogy a képviselık ismét elrejtett napirendben szavazzák 
majd oda a telket egy „lakóparkot építı” befektetınek.  

A VÁVÉSZ-tag Tóth Árpád úgy tudja, már bontják a 
Damit. Ez jogszerő? Makai István építész szerint van 
olyan bontás, amihez nem kell engedély. Pintér László 
VÁVÉSZ-vezetı független szakértıi vizsgálatot javasolt, 
azt kellene a városvédıknek kiharcolni. De hogyan?  
Gedei megismétli: garancia kell arra, hogy ne épülhessen 
strand-fürdı-uszoda helyett lakóépület. Pintér javasolja, 
próbáljunk a városi tévében fórumot rendezni, ahol mi is 
ott lehetünk. A DUE-vezetı Agócs István szerint a tv-vita 
mellett szervezni kell egy nyilvános lakossági fórumot is. 
Ebben a DUE-nak és a CVK-nak vannak tapasztalatai.  

Gulyás Judit SZOLÉRT-tag ellenzi a bontást. Felújítani a 
Damit, puritán „retro”-uszodaként, és kell majd Szolnokra 
ha lesz pénz, egy igazi, sportrendezvényekre is alkalmas 
nagyuszoda, méghozzá a Széchenyi lakótelepre. Egri 
Sándor TEA-vezetı polósok, úszók promionenseivel 
beszélgetett el, akik sajnos bár nagyon sajnálják a Damit, 
de már szkeptikusak a jövıjét illetıen. Ez van. Vigyázni 
kell a civilkedéssel, túl kell lépni az érzelmeken.  

Makai István építészkamarai vezetı mivel az ı gyerek-
korának is meghatározója volt, nosztalgiával beszélt a 
Damiról. A kamara szakmai ismeretei szerint nincs 
omlásveszély a fedett medencénél, sıt. De nem is ez a 
lényeg. Véleménye szerint egy másfajta létesítmény, ha 
nem is helyettesítheti, de pótolhatja a városi fílinget, amit 
a Dami jelentett. Ezen dolgozik most a kamarában több 
építész, kis türelmet kérnek, és azt, hogy ne 
heveskedjenek a civilek. Viszont, számítanak majd a civil 
támogatásra, ha elıállnak terveikkel. 

Szóba került még többek részérıl a Dami volt 
kezelıjének, a Vízmőveknek a felelıssége, és a Dami-
üzemeltetés állítólagos „gazdaságtalansága”. A VCSM 
nem kezelte gondos gazdaként az uszodát, nem 
fejlesztette kellıképpen, na és a valódi költségekrıl soha 
nem fogunk konkrétumot megtudni.  De a városvezetés is 
hibát követett el, hogy ezt eltőrte, a Vízmővekkel nem 
tartatta be a koncessziós szerzıdést, hagyta le-
amortizálódni az uszodát, mert mindenáron el akarta 
adni, és még ez sem sikerült neki. 

A jelenlévık abban maradtak, hogy a rendelkezésre álló 
szerény eszközökkel meg kell próbálni mindezt 
kommunikálni a város lakossága felé. Bizakodva várjuk a 
kamarai építészek beharangozott javaslatát. És azzal, 
hogy egy elhangzott indítvány ellenére nem támadjuk 
meg az ügyészségen a bontást, bizalmat szavazunk a 
polgármesternek és a mindenkori városvezetésnek arra, 
hogy a Dami helyén a bontás után valóban jó irányt vesz 
majd végre a városi közfürdı sorsa. Mindazonáltal a 
folyamatokat szigorú civil kontroll alatt kívánjuk tartani.  
 

 

Villáminterjú a VCSM leköszön ı fürd ıigazgatójával 
Bogdán Béla 2004 áprilisától látta el a VCSM Zrt fürd ıágazat-igazgatói posztját. Cserkesz ılırıl érkezett, az ottani 
élményfürd ı felvirágoztatása után csodát vártak t ıle Szolnokon is. Most, pont öt év után ismét munkahe lyet váltott. Mivel 
új beosztásában az egész országot kell járnia, nehé z volt vele interjú-id ıpontot egyeztetni. 
 

Hol vagy most? Melyik cégnél, milyen 
beosztásban?  

A Spa Hungary Holding Zrt mőszaki 
igazgatója lettem. Ez egy Agárdi 
székhelyő, strandfürdıket üzemeltetı 
vállalkozás. Egyéb hivatalos ügyben 
kerültem kapcsolatba a céggel, 
felajánlották az állást, és mivel 
világéletemben szerettem a szakmai 
kihívásokat, és kellı garanciát 
kaptam a kompetenciára, igent 
mondtam. Új munkaadóm kezelé-
sében van a gyıri élményfürdı, az 
agárdi gyógyfürdı és a gyulai 
várfürdı mellett a most mőszaki 
átadás és beüzemelés alatt álló 
tatabányai élményfürdı is. Jelenleg 
ez adja a legtöbb feladatomat.  

Szakmailag hogyan értékeled a 
szolnoki strandok élén eltöltött idıt? 

Azért jöttem Szolnokra, hogy a 
fejlesztésekben segítsek. Számtalan 
tervet készítettünk mindkét strandért. 
2004-ben a Tiszaligetibe fedett 
uszodát, 2006-ban a Damjanichba az 
uszoda felújítása mellett vellnesst és 
gyógyrészleget terveztünk, sikeresen 
megoldottuk a Tiszaligeti strand 
téliesítését, és a „Tisza fıvárosa” 
projekt keretein belül komplett fürdıt 
is terveztünk. Hiába volt a rengeteg 
jó elképzelés, többségük sajnos 
meghiúsult a beígért, csak hitegetett 
pályázati támogatások elmaradása 
miatt. De errıl sem én, sem a cég 
nem tehettünk.  

Hogyan látod a szolnoki strandok 
jövıjét a Dami nélkül? 

Sajnálatos ami a Damival történt, de 
a lelkiismeretem tiszta, beosztottként 
feladatot teljesítettem, a döntésekbe 
nem szólhattam bele. 

A koncesszor VCSM mindent megtett, 
amit meg kellett tennie? 

A VCSM sokat tett, de csak a város-
vezetés megrendeléseit teljesíthette. 

Sokak szerint a ligeti strand téliesíté-
sére költött 300 millió elég lett volna a 
Dami-vízforgató megépítésére. 

Ahhoz azért szerény véleményem 
szerint picit több pénz kellett volna. 
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A  VCSM  felel ıssége  
Amint az vezércikkünkben olvasható, nem kis felel ısség terheli a Dami uszoda lepusztulásában az 1996- tól 2007-ig azt 
koncesszióban üzemeltet ı Vízmővek Zrt-t. Számos kötelezettség hárult a koncesszor ra, ám ezek nem voltak publikusak, a 
koncessziós szerz ıdést a városháza hétpecsétes titokként kezelte. Míg nem a városvéd ıknek, - az adatvédelmi 
ombudsman segítségével – azt sikerült kicsikarni a jegyzıtıl. Immár egy éve a féltve ırzött koncessziós szerz ıdés 
teljesen nyilvános, felkerült az internetre is (a v árosvéd ık honlapjára: http://www.szolnokcity.hu/viewpage.php?page_id=135 ). 
Gondosan áttanulmányozva a koncessziós szerz ıdést, kimondottan a DAMI-ra kihegyezve, érdekes dol gok derülnek ki. 
 

A 13. cikk második bekezdésében 
azt írja: "A koncessziós Rt. feladata a 
mindenkori hatályos elıírásoknak, 
szabványoknak megfelelı… köz-
egészségügyi követelményeket ki-
elégítı fürd ıszolgáltatás biztosítása” . 

Majd a 20. cikk a felújításról: "Vala-
mennyi átadott vagyontárgy mőszaki-
lag szükséges felújítását a Koncesz-
sziós Rt. végzi a koncessziós díj és 
minden egyéb, a szerz ıdı felek által 
biztosítható forrásból, beleértve a 
pályázati lehet ıségeket is." 

Ennél is fontosabb ugyanott lejjebb a 
következı két bekezdés:  
„- A rekonstrukciós és felújítási terv-
ben szereplı elıirányzott feladatokon 
túl elsıbbséget élvez minden olyan, a 
tervkészítés id ıszakában el ıre nem 
látható rekonstrukció és felújítás, 
melyet életszer őségbıl, vagy egyéb 
más okból a szerz ıdı felek szük-
ségesnek tartanak . 

„- Az üzemszerő mőködéshez szük-
séges rendkívüli, halaszthatatlan fel-
újítási és rekonstrukciós munkák kon-
cessziós díj terhére soron kívüli el-
végzésér ıl a koncessziós Rt. önállóan 
jogosult dönteni, amelyet az in-
dokoltság igazolását követ ıen kon-
cesszióba adók elismernek. ” 

Vagyis a VCSM köteles lett volna 
beépíteni azt a fránya vízszőrıt, 
amint azt elıírta egy új jogszabály. 
És még csak nem is lett volna 
szabad mérlegelnie, hogy „ha már 
lúd, legyen kövér”, vagyis hogy: 
„akkor már építsünk-tervezzünk-
álmodjunk nagyot”, hanem az üzem-
szerő mőködés érdekében a lehet ı 
legegyszer őbb, legpóriasabb vízsz őrıt 
be kellett volna építenie , nem törıdve 
az egész uszoda am'block mőszaki 
korszerőségével. Mindezt az üzem-
szerő mőködés fenntartása, mint 
elsıdleges feladat érdekében 

De van itt egyéb turpisság is. Mikor a 
közgyőlés megszavazta a Dam-
janich uszoda koncesszióból ki-
vonását, azt zárt ülésen tette, mivel a 
VCSM üzleti érdekeire hivatkozva 
zárt tárgyalást kért. Naná, hogy 
sérültek volna az üzleti érdekei, ha 
nyilvánosságra kerülnek a mulasz-
tásai! A zárt vita nem nyilvános, de 
az arról hozott határozat igen. Annak 
mellékletébıl, egy kimutatásból pedig 
kiderül, hogy a gyermekmedence 4,3 
milliós, és a termálkút 7,7 milliós 
felújításán kívül a 11 év alatt a VCSM 
uszodafel-újítás címen 6,1 millió Ft + 
AFÁ-t költött, vagyis évente min-
össze félmillió forintot, ami az egész-
ségügyi festésre is alig elég. Vagyis 
mőszakilag semmit nem újítottak fel, 
hagyták a berendezéseket elrohadni, 
és ezt a város eltőrte. 

Gedei Tibor

 

A víz kastélyai 
Március 22-én van a víz világnapja. Városvéd ık számára mi jelképezhetné jobban e jeles napot, mi nt az ipari m őemlékként 
is méltó, magára hagyott szolnoki víztornyok? Kecse sek, szépek, még romló állapotukban is leny őgözıen 
szemgyönyörködtet ıek, hirdetik a közelmúlt építészeinek m ővésztehetségét. 

A francia nyelvben a "víz kastélyainak" (chateau d'eau) 
nevezik ezeket az építményeket, ami amellett, hogy 
építészeti igényességre utal, kihangsúlyozza, hogy létre-
jöttük, tartószerkezetük kialakítása egyetlen feladatot 
szolgált és szolgál ma is: a víz tartását. A jelenlegi romos 
állapotában is tiszteletet sugárzó Eötvös téri víztornyot, 
melyre legalább olyan büszkék lehetünk, mint Párizs az 
Eiffel-toronyra, a víz négy halmazállapotának meg-
jelenítésében tervezte újjá törökfürdıként egy ifjú szolnoki 
építész, Gábor-Szabó Zsuzsanna. Diplomamunkája az 
Eötvös téri, jövıre 100 éves víztorony újraélesztésérıl 

szólt. Így a víztorony és 
környéke Szolnok város egyik 
nevezetességévé válhatott 
volna.  

Azonban más utat vett a 
sorsa. A város eladta a pesti 
OFFICE M Kft-nek, aki bár két 
éve a vételkor látványos 
felújítást (szállodát, éttermet) 
ígért, semmit nem tett azóta. 
Írtunk errıl októberi lapszá-
munkban, a cikket eljuttattuk a 
cég vezetıjének is, aki 
elzárkózott a nyilatkozat-
tételtıl, levelünket válaszra 
sem méltatta.  

Szolnok másik víztorony-
nevezetessége a MÁV-
strand szomszédságában, 
a Jármőjavító Kft. területén 
düledezı MÁV-víztorony, 
melynek törzse tengerparti 
világítótoronyra, faragott fa-
vázas csúcsa galambdúcra 
emlékeztet. Sajnos a MÁV 
sokáig nem törıdött az 
építménnyel, pedig mő-
emlék, az országban ösz-
szesen 3 van belıle, a 
szolnokin kívül még kettı 
Újpest-Istvántelepen.  

Nagyon reméljük, hogy ezt 
a víztornyot sikerül majd megmenteni, felújítani, talán 
éppen a MÁV-stranddal összekötni a sorsát-jövıjét. 
Nemrég a tulajdonos MÁV Zrt kezdeményezte a torony 
felújítását, állítólag valami hasznosítási tervpályázatot is 
kiírtak, vagy csak szándékoztak, nem tudni pontosan, 
nehéz MÁV-berkekben egzakt információhoz jutni. Amint 
megtudunk valamit, a lapban helyt adunk neki. Bonyolítja 
a dolgot, hogy ez a víztorony már hivatalosan is 
mőemlék, így a további hasznosítása szigorú követel-
ményekhez van kötve. Hál’istennek. 
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Vörös sipkás túra 
1849-ben a 3-as honvéd zászlóalj vörös sipkásai par ancsnokukkal, Damjanich Jánossal az élen legendás v itézséggel 
harcolták végig a szabadságharcot. Négyötödük saját  vérével, életével pecsételte meg vitézségét. Az Au riga Sport és 
Szabadid ı Klub szervezésében fiatalok március 7-én a Szolnoki  csata emlékére él ı történelemóra gyanánt gyalogtúrán 
járták végig a Damjanich-sereg csatába vonulásának 33 km-es útját. 

A csata elıtt Damjanich, rövid beszédet tartott, a had-
történelem legrövidebbikét. Csákóját győrögetve 
hosszasan készülıdött beszédjéhez, serege egyre 
feszültebben várakozott. Ebben a pillanatban a Tisza túl-
oldalán megdördültek Vécsey 
ágyúi, ez volt a megbeszélt jel a 
támadás megkezdésére. Damja-
nich borús arca felderült, csákóját 
fejébe csapva kirántotta kardját, 
megugratta a lovát és felkiáltott: 
„Utánam, fiúk!” 

A tavaszi hadjárat legfontosabb 
eseményeként március 4-én 
éjszaka Damjanich honvédei 
Cibakházánál átkeltek a Tiszán 
és hajnalra értek Szolnok alá. Az 
akkori utat követve túráztunk 
március 7-én, leszámítva, hogy 
nem éjszaka, hanem nappal vágtunk neki az útnak. Az 
egykori vörös sipkások „élményanyagával” lettünk 
gazdagabbak (és méltók emlékeik utódlására), és a 
bıséges látnivalóról sem maradtunk le. Olyan helyeken 

jártunk, hol egykor I. Endre király állította választás elé 
öccsét, Béla herceget; Kálmán király kötött fegyver-
szünetet 1130-ban öccsével; vagy ahol 1459-ben Mátyás 
királyunk békült ki nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal. És 

ahol kicsit késıbb Dózsa serege 
kelt át a Tiszán, vagy amerre 
Petıfi is járt a Kutyakaparó 
csárdába igyekezvén Mindez 
egyetlen túrába sőrítve!!! 

A 33 km-es, kilenc órai gyaloglást 
követıen felfoghatatlan 
számomra, mi és hogyan motivált 
embereket arra, hogy életüket 
latba véve harcoljanak a 
kíméletlen és ráadásul kipihent 
ellenséggel szemben. Elfáradtunk 
rendesen a Vörös sipkás túrán. 
Még útközben megegyeztünk 

abban, hogy a jövı évi túrát abszolúte az egykori 
eseményeknek hően, március 3-diki indulással, éjszakai 
túrának fogjuk meghirdetni és megtartani. 

Szekeres Ferenc   www.apaklub.hu  
 

Szegedi városvéd ık önkormányzati tapasztalatai 
Elızı számunkban a debreceni városvéd ıkrıl írtunk, ezúttal a szögedi civilek vezet ıje-képvisel ıje mutatkozik be.   

Csapó Balázs vagyok, matematika-
fizika, filozófiatörténet tanár. Már a 
80-as években szerveztünk repülı 
egyetemet Szegeden, és szamizdatot 
is gyártottunk, Demszkivel is ültem 
együtt. 1990-ben SZDSZ-Fidesz tá-
mogatással bejutottam egyéni 
képviselıként a közgyőlésbe. 93-ban 
megalapítottuk, a Polgárosuló Szege-
dért Egyesületet (késıbb az elsı 
elıtag elmaradt). 600-an voltunk 
akkor, meghaladtuk az összes párt 
tagságát. 5 képviselıvel mi voltunk a 
második legnagyobb frakció a 43 fıs 
közgyőlésben. Polgármesterünk, az 
egyetemi kar párttitkára, ismerte a 
lenini szalámi-taktikát: tanár kép-
viselınkbıl iskolaigazgatót, az újság-
íróból az önkormányzati lap fıszer-
kesztıjét, a nyomdászból az önkor-
mányzat fınyomdászát csináltak, és 
így tovább, ledarálták a frakciónkat. 
Minden ciklusban csökkent a civil 
frakciónk, átültek a regnálókhoz. Az 
utolsó választás elıtt már polgárjogi 
szerzıdést kötöttünk a jelöltjeinkkel, 
miszerint az egyesület megfinan-
szírozza a kampányt, ennek egy fıre 
esı összegét, 3 millió Ft-ot kell 
visszafizetniük visszahívás esetén. 
Akkor a mostani szoci polgármester, 
Botka László, kitalálta, a fideszesek 
meg lekopírozták, megcsinálták a 
saját álcivil szervezeteiket hasonló 

néven, pl. Összefogás Szegedért, 
Fórum Szegedért, stb. átláthatatlan 
képzavar lett. Az utolsó ciklusban 
már vagy nyolc civil szervezet indult, 
teljes volt a káosz.  

Már 94-es mondtuk, kéne helyben 
egy ombudsmani hivatal az országos 
mintájára, ami az önkormányzati 
rendeletek betartását felügyelné. 
2002-ben mikor Botka nyert, a 
választások utáni felajánlotta, hogy 
kössünk békét, mondta, hogy a 
programunkból sok mindent át-
vennének, de nem azonnal, mert 
akkor látszik, hogy az a mi ötletünk. 
Egy év múlva meg is csináltuk, én 
vittem a Lakossági Érdekvédelmi 
Megbízotti hivatalt. A 17-bıl 8 
önkormányzati céget átvilágíthattam 
saját stábbal, jogászokkal, köz-
gazdászokkal. Háromban találtunk 
bőncselekményt, 40-50 milliós 
sikkasztást, csalást, havi egymillió ki-
síbolását, ilyesmit. A temetkezési 
vállalat igazgatója havi 1-2 milliót 
lopott ki a cégbıl. Koporsókkal 
üzletelt, mi mással! Sporthajót 
vásárolt a barátnıjének, Thaiföldre 
utaztak, meg emberi maradványokat 
öntöttek ki a szántóföldre, hihetetlen!  
A Városkép Kft is sok százmilliót 
lopott ki, meg a Városgondnokság 
Köztisztasági Vállalat nevő kukás cég 
is. Több vizsgálatot nem engedtek, le 

kellett mondanom a hivatalomról, 
megszüntették az irodát. A mostani 
ciklusban egyetlen bizott-ságnak sem 
lehettem tagja, de vagy négyben 
vagyok állandó vendég, részt 
vehetek, hozzászólhatok, de nem 
szavazhatok. Kötelesek be-engedni a 
zárt ülésre is. Évente 5-6 pert nyerek 
ellenük, volt, olyan év, hogy 9 
feljelentést tettek a cégeim ellen, 
APEH, TB, stb.  

Úgy gondolom, a mi faladatunk az, 
hogy mindig az éppen hatalmon 
levıket kell piszkálni. Igazán 
eredményeket nem tudunk elérni, 
csak erkölcsieket, sokan meg-
veregetik a vállamat, Julcsi néni 
problémáját esetleg el tudjuk intézni, 
de nagyon nehéz a struktúra 
lényegét megváltoztatni. Olyat, hogy 
egyfelıl milliárdokat szórnak el, 
máskor százezreken vetyengenek, 
abban nem. Azt sem tudtam elérni, 
hogy a sikkasztó vezetı prémiumát 
visszatartsák a büntetıper végéig. A 
városvédı egyesületünk honlapja: 
szegedertegyesulet.fw.hu. A tızs-
gyökeres tagság 30-40 fı, a le-
szalámizottakat persze nem vesszük 
vissza.  Azt gondolom, szükség lenne 
valamiféle horizontális országos civil 
összefogásra, a novemberi szolnoki 
találkozónak lehet ilyen folytatása. 

 



Szolnok CÉL – múlt és jövı 

   

 

Hat évvel ezel ıtti, de aktuális gondolatok a MÁV-strand sorsáról 

 
A tulajdonos MÁV és Szolnok ön-
kormányzata a strand megmentésére 
alapítson közös céget! Cél a fenn-
maradás, a bevétel növelése. Ez 
adná meg az alapot a fejlesztéshez, 
egy egyszeri nagyberuházás (víz-
forgató) megvalósításához. Bevétel-
növelés: idényhosszabbítás; vendég-
körbıvítés; plusz szolgáltatások, a 
környezet hangulatosabbá tétele.  

1. Forgalom növelése közepes  be-
ruházásokkal: egész évben mőködı 
szauna, sóbarlang; csúszda és 
egyéb élményelemek; nagymeden-
cénél is büfé; kabinok felújítása, 
kiadása; nagymedence téliesítése; a 

kismedencébe télen görkori- vagy 
jégpálya; a strand mellé új vendég-
szálláshelyek; teniszpályák, teke-
pályák, fittness terem; artézi kút, 
szökıkút,  odavezetı utcák leaszfal-
tozása. 
2. Forgalom növelése üzletpolitikai 
lépésekkel: bérlet-rendszer, meg-
fizethetı jegyár, Szolnok-kártya, 
kabinos bérlet, üdülési csekk el-
fogadása; vasutas kedvezmények; 
esti úszószeánszok, külföldi vendég-
toborzás (6-8 napos strandolás után 
2-3 napos busztúra Bp-re, Mátrába); 
kiállítások, promóciós bemutatók, 
strand-bulik strand-koncertek, strand-
diszkók. vendégszállítás konflissal, 
nosztalgiavonattal, útbaigazító táblák. 

 3. Nagyberuházások: Vízforgató be-
építése, MÁV-víztorony áthelyezése 
a hidroglóbusz helyére. Bıvebben 
lásd az alábbi városvédı weboldalon:  

http://www.szolnokcity.hu/viewpage.p
hp?page_id=59  
 

Vagyis elıször létrehozni a város és 
a MÁV közös cégét (finanszírozási 
feltétel), majd megalapítani az Indó-
ház panziót (vendégcsalogatás), 
ezután befedni a nagymedencét 
(egész éves üzem), legvégül át-
telepíteni a víztornyot (városjelkép) 
és beépíteni a vízforgatót (kötelezı). 
A tanulmányban igyekeztünk össze-
hangolni a szolnoki lokálpatriotizmust 
a vasút hagyományaival, a MÁV 
tulajdonú létesítmények nosztalgikus-
hangulatos hasznosításával.  

Szolnok, 2003. 02. 21. Gedei Tibo r 

 

 
Ballonnal a MÁV-víztorony körül 

A MÁV-jármőjavító mőhelycsarnokai közül kiemelkedı 
karcsú víztorony tetején, a míves ácsmunkának 
köszönhetı díszes faburkolat nem-
csak a dekorativitást szolgálja, de 
a vízmedencét hővösen is tartotta, 
amíg az építmény víztoronyként 
mőködött. Az eklektikus stílusú 
víztoronyból mára már csak három 
maradt az országban: a szolnoki, 
és kettı Újpest-Istvánteleken. 
Ahogy Kaposvári Gyula muzeo-
lógus húsz éve kelt Néplap-
cikkjében írta: "Érdemes volna 
nagyobb gondot fordítani erre az 
ipari mőemlék épületre, amely a 
leendı vasúti skanzen térségét 
gazdagítaná." Nos, sem vasúti 
skanzen, sem víztorony-felújítás 
nem született azóta. Sajnos. Az 
építmény állaga szemmel lát-
hatóan napról napra romlik. A lehetséges jövıbeli 
rekonstrukció érdekében mindenképpen szükség volt a 
tetı állapotát is részletesen ábrázoló fényképfelvételekre. 

A közelben nincs magas épület, ezért a ballonos légi-
fotózás tőnt a legjobb megoldásnak. A mőveletet a 

Budapesti Víztoronybarátok köré-
nek kezdeményezésére a Balloid 
Kft végezte el. Az irányító vállára 
erısítette a videókijelzıs kézi 
vezérlıpultot, a ballon pedig az 
aljára szerelt 7 megapixeles fény-
képezıgéppel felszállt.  Elérvén a 
40-50 m-es magasságot kötelek 
segítségével a torony közelébe 
navigálták, és elkészültek a fel-
vételek, több tucat is. A fény-
képezıgép lencséje elıtt feltáruló 
látvány egyszerre volt izgalmas és 
elkeserítı. Pontosan megfigyelhe-
tıvé vált a torony tetıszerkeze-
tének és bádoglemez fedésének 
rohamos pusztulása.. Torony-
mentı akciónk újabb fontos és 

hasznos képanyaggal, a felújítás sürgıs szükséges-
ségét alátámasztó bizonyítékokkal gazdagodott. 

http://viztorony.blog.hu/tags/szolnok  
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