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Szolnok a Tisza f ıvárosa – hidak a jöv ıbe 
Sikeresen pályázott uniós forrásokra 
Szolnok. Sajtóhírek szerint 1,4 milliárd 
támogatást kaptunk a „Tisza F ıvárosa” 
kétmilliárdos belvárosi rehabilitációra. 
Ebbıl új gyaloghíd, tiszaligeti m őfüves 
focipálya, öltöz ık felújítása, nyilvános 
WC-k és jegypénztárak rekonstrukció-
ja, a Verseghy Gimnázium homlokzat-
felújítása, küls ı 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 „Tiszafıváros”, ha másképp 
nem, a kötvénypénzbıl. Hát, nyertünk 
is, meg nem is. Úgy tőnik, 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 önerı csak 20 %, és annak nagyobb 
részét a kampusz okán az Oktatási 
Minisztérium állja. De abból az ígéret-
bıl nem lett semmi, az önerınk 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 Fıtéren is túl-
lépték jócskán a keretet a végére). 

Viszont a Csáklya utcai belvárosi híd 
megér nekünk akár egymilliárd feletti 
önerıt is, a többit meg lobbizzuk ki, de 
sürgısen, akár Brüsszelben is! Nem 
keseregni, hogy "úgysem sikerülhet", 
stb. Ha lehetett ebben az országban a 
szekszárdi, dunavecsei rétekre vezetı 
Duna-hidakra százvalahány milliárdot 
költeni, lehet a szandai rétre vezetı 
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 
elkerülı hidat akarunk, vagy szolnoki 
belvárosi hidat.” És ez úgy hangzik 
ilyenkor, mintha ez egy meggyızı érv 
lenne a püspöki elkerülı híd mellett, a 
szolnoki ellenében. Pedig mi elvárnánk 
polgármesterünktıl, hogy ilyenkor jó 
lokálpatriótaként álljon a sarkára, és 
mondja ki nekik (és nekünk is): „Inkább 
szolnoki belvárosi hidat ide, de 
tüstént!" 
 

 

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 mőkö-
dött. Az eklektikus stílusú 
víztoronyból mára már csak 
három maradt az országban: a 
szolnoki, és kettı Újpest-
Istvánteleken. Ahogy Kapos-
vári Gyula muzeológus 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 láthatóan napról 
napra romlik. A lehetséges 
jövıbeli rekonstrukció érdekében mindenképpen 
szükség volt a tetı állapotát is részletesen ábrázoló 
fénykép-felvételekre. A közelben nincs magas épület, 

ezért a ballonos légi fotózás tőnt a legjobb megoldásnak. 
A mőveletet a Budapesti Víztoronybarátok körének 

kezdeményezésére a Balloid 
Kft végezte el. Az irányító 
vállára erısítette a videó-
kijelzıs kézi vezérlıpultot, a 
ballon pedig az aljára szerelt 7 
megapixeles fényképezı-
géppel felszállt. Elérvén a 40-
50 méteres magasságot 
kötelek segítségével a torony 
közelébe navigálták, és 
elkészültek a felvételek, több 
tucat is. A fényképezıgép 
lencséje elıtt feltáruló látvány 
egyszerre volt izgalmas és 
elkeserítı. Pontosan meg-
figyelhetıvé vált a torony tetı-
szerkezetének és bádog-
lemez 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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Közmeghallgatás a városházán 2008. nov. 27-én  
Következzék egy írásban beadott javaslatunk, mely i mmár harmadszor szerepel civil újságunkban. El ıször a tavalyi 
közmeghallgatással egy id ıben megjelen ı, majd másodszor az idei Városi Civil Fórumra ápril isban elkészített 
lapszámunkban. Közben persze tökéletesítgettük, az írásos indítvány eleget tesz egy közgy őlésbeli el ıterjesztés minden 
formai követelményének. Így igazából hálával tartoz unk a hivatalnak az id ıhúzásért, volt id ınk feln ıni a feladathoz. 
 

Javaslat    szemetelési   

A Közterületek tisztántartásáról szóló 
helyi rendelet csak az ingatlan-
tulajdonosok és a rendezvények meg-
tartóinak kötelezettségeirıl rendel-
kezik, a járókelıkérıl nem.  Az utcai 
szemetelés összevethetı a közterületi 
italozással, tilosban parkolással és a 
buszon blicceléssel, ezeket is 
bírsággal sújtjuk. Javasoljuk, hogy 
Szolnokon is kerüljön bevezetésre a 
„szemetelési bírság” . De az 
betartható, számon-kérhet ı és 
nevelı hatású  legyen! Ezért nem 
javaslunk drákói 30 ezer Ft-os 
bírságot, annak nagyságrendje 
igazodjon a "buszon bliccelés"-ért és a 
"tilosban parkolás"-ért járó bírság 
nagyságrendjéhez. Az utcai 
szemetelés tilalmát kövesse akció-
program  a végrehajthatóság és 
eredményesség el ısegítésére .  
Készüljön program a közterületfel-
ügyelık felkészítésére, jogosítványaik 
kiszélesítésére, létszámuk növelésére. 

 bírság  bevezetésére 

Az utcai szemetelés tiltása mellett 
fontos, hogy az utcai szemeteseket 
és az azoktól jól elkülönül ı 
csikktartó-dohányzó helyeket minél 
nagyobb számban tegyünk ki . Egy 
késıbbi szigorítás érdekében 
szükséges már most kijelölni a 
továbblépést: kívánatos lenne, hogy a 
kihelyezett "csikktartók-dohányzó 
helyek" arra orientálják, ösztönözzék a 
dohányosokat, hogy ne zavarják a 
többi járókelıt, vagyis buszmegállóktól, 
boltbejáratoktól legyenek távol 
(minimum 10 méterre). Késıbb, 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. 

Városvéd ı Egyesületek, Molnár János 
 

 

Molnár János  részére,  
Városvéd ı Egyesületek 

Tisztelt Uram! 

A 2008. nov. 27-i közmeghallgatásra 
írásban benyújtott javaslatát 
köszönettel vettem. Tájékoztatom 
Önt, hogy Szolnok megyei Jogú 
Város Közgyőlése 2009. január 29-i 
munkaterv szerinti közgyőlésén 
tárgyalja a Közterületek tisztán-
tartásáról szóló helyi rendelet) 
módosítására vonatkozó kezde-
ményezésérıl szóló elıterjesztést.  
Kérem a fentiek szíves tudomásul-
vételét 

Szalay Ferenc polgármester helyett  
Hegmanné Nemes Sára 
alpolgármester sk. 

 

A közmeghallgatás margójára (Idézet a közmeghallgatás jegyzıkönyvébıl) 
„Gedei Tibor szeretné, ha Szolnok városa elindítana egy mozgalmat. A szlovák-magyar kapcsolatokról van szó, ami ismert 
okok miatt elmérgesedett. Szolnok mindig példamutató volt a népek közötti barátság, kisebbségi önkormányzatok, 
testvérvárosok kapcsolatában. Arra kérte a közgyőlést, indítsanak olyan mozgalmat a város nevében, hogy magyar városok 
teremtsenek testvérvárosi kapcsolatot szlovákiai városokkal. Továbbá meg kellene hívni Szolnokra fellépni szlovákiai 
szlovák mővészeket, magyarországi szlovák mővészeket, sportolókat. 

Szalay Ferenc a gondolatot jónak tartja. Szolnok város iskoláinak számos szlovák kapcsolata van. A gyerekek síelni járnak 
különbözı településekre, és testvériskolák is vannak már kint Szlovákiában. Véleménye szerint ezen az úton elindulva is 
lehet továbblépni. Megköszöni a gondolatot. Gedei Tibor megerısítette javaslatát, azaz szeretné, ha Szolnok város felhívná 
a többi magyarországi város figyelmét az említett mozgalom elindítására. Szalay Ferenc a javaslatot tudomásul vette.” 

 
Csak csikk…! 

A 2007. novemberi közmeghallgatáson a Városvéd ıket képvisel ı Molnár János szemetelési bírságról szóló felszólal ását a 
testület kitör ı tapssal fogadta. Javaslatunk lényege: a szemetel ı járókel ıket, a tilosban parkolásért, buszon bliccelésért 
járó büntetéshez hasonlóan 3-6 ezer Ft-tal megbírsá golni, ami az  els ı esetben nevel ı célzattal köztisztasági közmunkával 
megváltható legyen. Javaslatunkat egy év múltán, a 2008. novemberi közmeghallgatásra immár írásban nyú jtottuk be. A 
hivatal levélben ígérte, a témát a 2009. januári kö zgyőlés érdemben tárgyalja. És l ın…  

A januári közgyőlés döntött a Közterületek tisztán-
tartásáról szóló helyi rendelet módosításáról. Újdonság-
ként ennyi került bele: „Közterületen hulladékot, fıleg 
dohányszármazékot (cigarettacsikket) az erre a célra fel-
állított hulladékgyőjtıbe szabad elhelyezni. … A köz-
területi játszó-tereken a dohányzás tilos.”  

Vagyis a reálisan alacsony bírság és a nevelı hatású 
közmunka-megválthatóság sajnos nem került bele a 
rendeletbe. Fájó még számunkra, hogy a rendelet-
módosítás közgyőlési tárgyalása során elhallgatták, hogy 
a javaslat kitıl ered.  Miért kell a "Városvédık" nevet 
agyonhallgatni? Igenis, a "szemetelési bírság-rendeletet" 
mi kezdeményeztük. Igaz, nem is szemetelési bírság-
rendelet, csak „csikk-rendelet” lett belıle, 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 vajon papírzsepivel, 
buszjeggyel, csokis papírral továbbra is szemetelhetünk? 
Vagy ott kisebb lesz a bírság? Apropó bírság. Mértékét 
azért nem nevesítették, mert a törvényben úgyis benne 
van: „30 ezer Ft-tal büntethetı”. Épp ezt szerettük volna 
emberi léptékővé, konkréttá, végrehajthatóvá tenni.  

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

Gedei Tibor Városvéd ı Egyesületek 
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Újra téma a Tüd ıkórház parkja 
Legutóbb 2005 ıszén borzolta a kedélyeket a Tüd ıkórház parkjának kálváriája, mikor is meghirdették eladásra. Az akkori 
civil felzúdulást végül megnyugtató megoldás követt e, most talán újra veszélyben a terület közpark jöv ıje.  
 

A kórházparkba hatvan éve telepített több száz allergén-
mentes fa évtizedeken át a tüdıbetegek gyógyulását 
szolgálta. 2005-re kiürült a kórház, tulajdonosa, a JNK-
Szolnok megyei önkormányzat az eladását fontolgatta. A 
szomszédos volt katonai kórház helyén lakópark-
építéskor tapasztalt fairtást szerette volna elkerülni a 
Tisza Klub. Ezért szakértıi vélemények beszerzésével, 
civil beadványokkal megpróbálták elérni, hogy a területet 
nyilvánítsák védetté. A szolnoki 
önkormányzat jó bizniszt látott a 
kórtermeknek a Hetényi kórház 
melletti nıvérképzıbe költöz-
tetésében, fizetségként részt 
kért az ingatlanból, megtörtént a 
telek felosztása.  

De az erdıvédı civilek "bele-
köptek" a levesbe, s ha már így 
alakult, a város megpróbált a 
dologhoz jó képet vágni, a telket 
védetté nyilvánítani. A megye 
felrótta a városnak, hogy az 
megakadályozza a kedvezı 
telekértékesítést, ezért többszázmilliós kártérítési 
követelést helyeztek kilátásba. Végül a megye belátta, 
hogy fontosabb a "telek-spekulációnál" a park eszmei 
értéke, megmaradásának haszna, ezért visszakoztak, a 
szolnoki közgyőlés pedig a telket 2005 novemberében 
védetté nyilvánította. Úgy tőnt, Szolnok lakói, hála a civil 
kiállásnak, nyernek egy "Centrál parkot". Elıbb-utóbb a 
kórházpark valóban a szolnoki polgárok kedvenc 
pihenıhelyévé válhat. 

A parkot egykor tervezı Ormos Imre professzor diákja, 
Miskolczi Lóránt, városunk nyugalmazott fıkertésze 
szerint egy hozzáértı kertészbrigád hetek alatt rendbe 
rakhatná az eldzsumbujosodott erdıt, és mindenképpen 
fontos a további gondos felügyelet és a közpark funkció. 
Erre várunk immár jó három éve. Tavaly decemberben 
történt új fordulat: a város meghirdette elidegenítésre a 
két, egyenként 2,5 hektáros telket, egyben, vagy 

megosztva. A leendı vevı a kiírás 
szerint köteles az erdıt a 
Természetvédelmi Terv szerint helyi 
védettségő nyilvános parkként 
üzemeltetni, de a kórházépület felıli 
részen szabadon ga(rá)zdálkodhat, 
oda mindenféle új „közfunkciós” 
épületeket építhet. 

A civilek megint szkeptikusak. Ugyan 
ki lesz az a jótékony befektetı, aki 
ilyen szigorú megkötésekkel meg-
veszi az ingatlant, beruház, fenntartja 
csupán közösségi célokra? És miért 
nem hoz létre az önkormányzat egy 

vegyes tulajdonú céget szociális célú intézmények és a 
szabadidı park közös üzemeltetésére? Az év végi kiírás 
szerint a pályázat beadási határideje január 19, és rá tíz 
napra a közgyőlésnek döntenie kell. Mintha csak direkt az 
lenne a cél, hogy a pályázat idı híján érvénytelen legyen. 
Avagy létezik egy titokzatos, jóságos befektetı, aki 
ugrásra készen áll? Mint annak idején a Dami-
pályázatnál…? 

 

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 szem-
gyönyörködtet ıek, hirdetik a közelmúlt építészeinek m ővésztehetségét. 

A francia nyelvben a „víz kastélyai”- 
nak (chateau d'eau) nevezik ezeket 
az építményeket, ami amellett, hogy 
építészeti igényességre utal, kihang-
súlyozza, hogy létrejöttük, tartó-
szerkezetük kialakítása egyetlen fel-
adatot szolgált és szolgál ma is: a víz 
tartását. A jelenlegi romos állapo-
tában is tiszteletet sugárzó Eötvös 
téri víztornyot, melyre legalább olyan 
büszkék lehetünk, mint Párizs az 
Eiffel-toronyra, a víz négy halmaz-

állapotának 
meg-jeleníté-

sében tervezte 
újjá törökfür-
dıként egy ifjú 
szolnoki épí-
tész, Gábor-
Szabó Zsu-
zsanna. Diplo-
mamunkája az 
Eötvös téri, 
jövıre 100 
éves víz-

torony 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 lát-
ványos felújítást (szállodát, éttermet) 
ígért, semmit nem tett azóta. Írtunk 
errıl októberi lapszámunkban, a cik-
ket eljuttattuk a cég vezetıjének is, 
aki elzárkózott a nyilatkozat-tételtıl, 
levelünket válaszra sem méltatta.  

Szolnok másik víztorony-nevezetes-
sége a MÁV-strand szomszédságá-
ban, a Jármőjavító Kft. területén 
düledezı MÁV-víztorony, melynek 
törzse tengerparti világítótoronyra, 
faragott favázas csúcsa galambdúcra 
emlékeztet. Sajnos a MÁV sokáig 
nem törıdött az építménnyel, pedig 
mőemlék, az országban összesen 3 
van belıle, Szolnokon kívül még 
kettı Újpest-Istvántelepen.  

Nagyon re-
méljük, hogy 
ezt a víz-
tornyot si-
kerül majd 
megmenteni, 
felújítani, ta-
lán éppen a 
MÁV-strand-
dal össze-
kötni a sor-
sát-jövıjét. 
Nemrég a tu-
lajdonos 
MÁV Zrt kez-
deményezte a torony felújítását, 
állítólag hasznosítási tervpályázatot 
is kiírtak. 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. 

SZOLÉRT 
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Új szabályozási terv a Dami telkén  
 

 

Nagy csata volt a nov. 17-i szak-
hatósági egyeztetésen. Az Építész-
kamara, az Építészegylet, az Építés-
tudományi Egyesület, a Mőemlék-
védelmi Hivatal, és a Városvédı 
Egyesület egyaránt elhatárolódott a 
terület legújabb beépítési koncep-
ciójától.  De írásos kifogásokat fogal-
mazott meg a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, a Régiós Közigazgatási 
Hivatal és a JNSZ megyei Közgyőlés 
elnöke is. Az észrevételek zöme a 
tervezett 14,5 m-es (5 emeletes) 
homlokzat-magasságot, a zártsorú 
beépítést, a zöldfelületek csök-
kenését, a levegıtisztaság romlását, 
a korlátozott jármőves meg-
közelíthetıséget, és a városképbe 
nem illı arculatot kifogásolta. A 
lakossági fórum részt-vevıi is 
hasonlóan vélekedtek, emellett valós 
uszodaszolgáltatást, azaz egy 
feltuningolt Damit követeltek 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 illı egykori angolparkot. 
Többen kételyüket fejezték ki a vevı 
szándékának komolysága felıl. Nem 
is csak azért, mert a vételárat máig 
nem fizette ki, hanem a fejlesztés 
jövıjét illetıen. Az egyik felszólaló 
buzgón idézte az Építészfórum c. 
újságban dívó vita egyik ez irányú 
állásfoglalását: „A városokat az 
ingatlanfejlesztık tervezik, akik pénz 
nélkül érkeznek, bankhitelbıl 
építenek, a költségbe bekalkulálva 
az övezeti átsorolás általi fel-
értékelıdés milliárdos többletébıl 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 elıterjesztés 
2008. júniusi keltezéső (megenge-
dett épületmagasság 14,5 m, beépít-
hetıség 50 %), a beszkennelt szak-
hatósági vélemények viszont mind 
2008. január-februári dátumúak, vagyis 
még az elızı, kisebb limitek alapján 
születtek (10,5 m magasság, 40 % 
beépíthetıség). 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 
végsı szót a régiós fıépítész fogja 
kimondani, ıt 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. ??? 
 

 

Vajon hogyan döntött Dami-ügyben a januári közgy őlés?  
Sokáig nem hozták nyilvánosságra a január 30-i közgy őlés zárt napirendjén hozott Dami-döntést. Így csak hivatalosan 
meg nem er ısített forrásokból vált bizonyossá: a testület a ne m fizet ı vevıvel kötött szerz ıdés felbontásáról döntött.  
 

Miért zárt ülésen tárgyalták? Igaz, anno az eladásról is 
zárt ülés döntött, mondván, a vevı Dami-tervei üzleti 
titoknak minısíthetıek, no de abban mi az üzleti titok, 
hogy "se pénz, se posztó"? No 
mindegy, "a dolog megtörtént, zárt 
ülésen a közgyőlés eldöntötte, 
hogy felbontja a nem fizetı vevıvel 
a szerzıdést, ráadásul az 50 millió 
foglalót megtartjuk" - így szólt a 
neve elhallgatását kérı in-
formátorunk. 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 döntésrıl 
semmi hivatalos tájékoztató. Hátha 
elfelejtkezünk róla. Minden csoda 
három napig tart. 

Szóval az aznap esti Szolnok TV-
Aktuálisból kimaradt, és a „Döntés 
után” címő polgármesteri stúdió-beszélgetésben is, az 
utolsó percig lógott a levegıben a riporteri kérdés: "Mi 
lesz a Dami sorsa? Hogyan döntött ma zárt ülésen a 
közgyőlés?" 

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

közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy köteles biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását". Annyit főzött még 
hozzá Szalay Ferenc a legvégén: 
"mindenestre a Damjanich 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 
aláírásgyőjtésre 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 
ésszerő újjáépítését, valahogy úgy, ahogy lapunk 6. 
oldalán is olvasható. 
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Civil Városmarkting Kerekasztal (CVK)-egyeztetés a Dami megmentéséért 
A közgy őlés bontási döntése után két héttel, március 10-én a CVK szervezésében 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, talán indokolatlan lebontását hogyan lehe tne megakadályozni.      
 

Elıször a SZOLÉRT elnöke Gedei Tibor, civil delegált, 
beszámolt arról, hogy a Dami-bontást egész más cím alá 
rejtve akarták becsempészni a közgyőlésbe. 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.

 

A  VCSM  felel ıssége 
Nem kis felel ısség terheli a Dami lepusztulásában az 1996-tól 200 7-ig azt koncesszióban üzemeltet ı Vízmőveket (VCSM). 
Számos kötelezettség hárult ırá, de azok nem publikusak, mivel a koncessziós sze rzıdést a városháza hétpecsétes 
titokként kezelte. Mígnem a városvéd ıknek, - az adatvédelmi ombudsman segítségével – azt  sikerült kicsikarni a jegyz ıtıl. 
Immár egy éve a féltve ırzött szerz ıdés teljesen nyilvános, ( 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 bekezdése: "A 
koncessziós Rt. feladata a minden-
kori hatályos elıírásoknak, szabvá-
nyoknak megfelelı …  közegészség-
ügyi követelményeket kielégít ı fürd ı-
szolgáltatás biztosítása” . Majd a 20. 
cikk a felújításról: "Valamennyi 
átadott vagyontárgy mőszakilag 
szükséges felújítását a Koncessziós 
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 a vízszőrıt, amint azt elı-
írta egy új jogszabály. És nem lett 
volna szabad mérlegelnie, hogy: 
„akkor már építsünk-tervezzünk-ál-
modjunk nagyot”, hanem az üzem-
szerő mőködés érdekében a lehet ı 
legegyszer őbb, legpóriasabb vízsz őrıt 
be kellett volna építenie , nem törıdve 
az uszoda egészének mőszaki kor-
szerőségével. 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
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Gondolatok a Damjanich uszoda sorsáról 
A Damjanich uszoda vev ıje finanszírozási problémák miatt visszalépett. Az alábbiakban egy kompromisszumos 
fejlesztési javaslatot ismertetek, ahol az élsport és a városvéd ık érdekei a jelenlegi városfejlesztési elképzelések be is 
beilleszthet ıek. Így a sportolási lehet ıségek mellett rehabilitálódik a történelmi várossze rkezet egy része, valamint 
befektetési célokat szolgáló terület is maradhat. 

A mai hitelválságban ingatlan-beruházásokra rosszak a 
kilátások. Tele van a város eladatlan új lakással, ki-
adatlan irodával. Mindezért a terület eredeti funkcióját 
érdemes visszaállítani, vagyis: uszoda és pihenıpark. 
Meg kell keresni a kapcsolódást a „Tisza fıvárosa” 
projekthez, ennek pályázati lehetıségeit kiegészíteni a 
városfejlesztésre kibocsátott kötvények ellenértékével, és 
uszodát, pihenıparkot építeni. 
Egy az eddiginél kisebb, de 
modern sportuszodát kell ki-
alakítani, szabványos, egy db 
50 méteres úszómedencével, 
egy db tanmedencével és 
esetleg egy brőgölı gyógy-
medencével, hozzá infra-
struktúrával (öltözık, irodák, 
konditermek, gépészet). Mind-
ez elfér a volt 1,10-es meden-
ce, az 50 m-es medence és 
fedett medence helyén. Az 1,10-
es és a mellette lévı zöld terület 
együttesen alkalmas lehet a 
tanmedence, meleg vizes 
medence, és némi füves terület elhelyezésére, az eddigi 
fedett rész helyén felépítendı új épület pedig a Verseghy 
park felıl bejáratként, és az infrastruktúra helyeként 
szolgálna (öltözık, gépészet, stb). Mivel egy sport-
uszodának nincs szüksége jelentıs zöldterületre, a volt 
uszoda nyugati végében helyreállítható az egykori 
Zombori Lajos – Rerrich Béla-féle díszpark a Megyeháza 
mögött. Az egykori Honvéd utca helyén sétálóutca 
nyitható a Damjanich út és  a  Lengyel  Légió  útja  között  
 

(pl. „Honvéd köz”). Ettıl északra felszabadul a volt 
uszoda öltözıinek, mosdóinak, irodáinak és pancsoló 
medencéjének területe a Kassai Sörözı és a Lengyel 
Légió út között. Ez megmaradhat közparknak, vagy lehet 
oda kisebb, városképbe illı építményt építeni (szálloda, 
lakóépület, irodaház, stb.). Amikortól a gyaloghíd 
megépül, a korábban a „Damiban” strandolók át tudnak 

majd sétálni a Tiszaligetbe. Így a 
strand és az uszoda funkció térben 
is elkülönül, és jól kiegészítik 
egymást. A Tiszaligeti strand-
fürdıben a strand és a wellness 
funkciók erısítése szükséges, oda a 
strandolni, pihenni, pancsolni vágyók 
és a nagymedencében „keresztben” 
úszók járnának. A Damjanich 
(esetleg Hasznos István) Városi 
Sportuszoda a verseny-sportok 
(úszás, vízilabda, búvárúszás) 
bázisa lehet, az egyéb sportágakat 
és az úszást életvitelszerően őzı 
„civilek” vízfelület-igényének ki-
elégítésével. Az uszoda fenti módon 

történı újjáépítése jól kiegészítené a Tiszaligeti 
strandfürdı funkcióit. Mindez a mellette újjászületı 
parkkal, és Honvéd közzel szervesen illeszkedhet a Tisza 
fıvárosa projekt-hez, a városkép és a történelmi 
településszerkezet helyreállítása címén, és talán még 
európai közösségi forrásokra is pályázhat. Arról már nem 
is beszélve, hogy a régi-új park a Verseghy parkkal 
együtt a Tisza part ékköve lenne.  

Kádár Zoltán CVK
 

Hat éves, de aktuális gondolatok a MÁV-strand sorsá ról 

 
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.  

Bevételnövelés idényhosszabbítással, 
vendégkör-bıvítéssel, a strand- 
környezet hangulatosabbá tételével, 
plusz szolgáltatások bevezetésével.  

1. Forgalom növelése közepes be-
ruházásokkal: egész évben mőködı 
szauna, sóbarlang; csúszda és 

egyéb élményelemek; a nagy-
medencénél is büfé; kabinok fel-
újítása, kiadása; nagymedence téli-
esítése; a kismedencébe télen gör-
kori- vagy jégpálya; a strand mellé új 
vendég-szálláshelyek; teniszpályák, 
tekepályák, fittness terem; artézi kút, 
szökıkút, oda utcák leaszfaltozása. 
2. Forgalom növelése üzletpolitikai 
lépésekkel: bérletrendszer, megfizet-
hetı jegyár, Szolnok-kártya, kabinos 
bérlet, üdülési csekk elfogadása; vas-
utas kedvezmények; esti úszó-
szeánszok, külföldi vendég-toborzás 
(6-8 napos strandolás után 2-3 napos 
busztúra Bp-re, Mátrába); kiállítások, 
promóciós bemutatók, strand-bulik 
strand-koncertek,-diszkók. vendég-
szállítás konflissal, nosztalgia-
vonattal, útbaigazító táblák. 

 3. Nagyberuházások: Vízforgató be-
építése, MÁV-víztorony áthelyezése 
a hidroglóbusz helyére. Lásd a linket: 
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 
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Navigációs kihívás - Szolnok, a piros lámpás város  
 

Közlekedem a városban. Leparkolok egy üzlet elıtt, majd ellátogatok egy ismerısömhöz, útközben átengedem a zebrán a 
gyalogosokat, persze vigyázok a kerékpárosokra, végül kényelmesen hazaérek. Micsoda banális történet! Lenne, ha nem pont 
Szolnokon történne. Mitıl lehet itt ilyen különös módosulata a máshol egyszerő városi közlekedésnek? 
 

Piros hullám Szolnokon 
A fıvárosi külsı körutakon csaknem 
tíz km hosszon lehet zöldhullámban 
haladni, Szolnokon egy km-en sem. 
Melyik út lenne Szolnok fı "ütıere”, 
ahol zöldhullámmal suhanhatnánk?  
Délrıl jövet a Tabán után igyekezni 
kell, az Ispán-Ady zöld lámpához. (50 
km-es tempó helyett 25, vagy 80 jó). 
A fıiskolánál pont piros, utána rövid 
zöldhullám, de csak a Kápolnáig! De 
a Baross-Szapáry felıl a Tabán felé 
menet sem kutya! A piac után friss 
piros vár, és szabálytalanul balra 
kanyarodók növelik a káoszt. És az 
Ispánon a Várkonyiról a Pólyához 
érve is túl rövid a zöld, hosszú a 
sorban állás. Senki nem szívesen 
araszolgat itt, inkább növelik az Ady 
forgalmát. A Tisza-hídról a bel-
városba is, csak 3 autó, vagy másfél 
busz ér át egy zöldön. Na és azok a 
bíbor éjszakák! Más városban éjjel a 
lámpák sárgán villognak, Szolnokon 
áll az autós egymaga az éjszakai 
keresztezıdésben. Vagy a sajátos 
szolnoki telezöld, mikor pl. az Adyn a 
fıiskola elıtt piros az egyik irányú 
autóforgalomnak és a gyalogosnak 
is, miközben a másik irány mehet. Kit 
várunk még? 

„Antiparkolás” a belvárosban 
Eredetileg a belvárosi parkoló-
automata dolga kordában tartani az 
autók parkolását. Csak ott és addig 
parkoljunk, ameddig szükséges! De 
hogyan tippelje meg a messzirıl 
érkezı, hogy meddig fog tartani az 
üzleti tárgyalás, az orvosi vizsgálat, a 
banki ügyintézés? Ha nem jól 
tippelünk, lehet kirohangálni érméket 
dobálni. Bár végre van szombati 
ingyenes parkolás, de továbbra sincs 
sem ingyenes elsı óra, sem 
fogyasztás alapú mobilos, SMS-es 
fizetés. És miért kell az adóbevallás 
utolsó napján az APEH-épületnél 
bírságolni?  

Belvárosi akadályverseny 
Szolnok rekorder egyirányú utcákból, 
balkanyart be nem látható keresz-
tezıdésekbıl és a fıútról balra 
kanyarodást tiltó táblákból. Mert 
hiányzik a 1-2 híd, helyette van egy-
sávos utakba torkolló többsávos kör-
forgalom. Néhol oly keskeny a kör-
győrő, a csuklós busz alig fér el.  De 
citromdíjas a Szabadság téri „nem is 
- meg is” szüntetett körforgalom! Az 

elınyeit felszámolták, hátrányait 
nem, a busz próbálja bevenni az 
idétlen S kanyart, közben elfogja a 
forgalmat a Tisza-híd felé. A Madách, 
Dózsa Gy. utcákból balra kanyarodók 
elıl pedig elektromos dobozok 
takarják a kilátást. Az Aranyról a 
Kossuth utcára, Dózsa Gy.-rıl az 
Adyra kikanyarodáskor a kiépített 
„parkoló” teszi lehetetlenné a kilátást. 
Az is nagy kérdés, néhol miért tilos, 
máshol miért szabad a fıbb útról a 
balra lekanyarodás? Miféle felsıbb 
rendezı erı sorsolta ki e rendet?  

„Átugrani” a szomszéd utcába 
A messzirıl jött autósok Szolnok bel-
városában kidobhatják GPS-üket. 
Ismerısöm Galéria étteremi vacso-
rája után kívánt eljutni a színházig.  
Próbálta követni a magyarázatomat, 
a végén feladta: „Olyan messze 
van?” (a GPS-e nem tudott a virág-
ládákról).  

Mutattam neki néhány elképesztı utat: 
Plaza elıtt Ady → Bajnok étterem, 
Tisza Szálló → Református templom, 
HeMo → Magyar utca, stb., Végül 
megkérdezte: „És hogy bírjátok ?” 

Próbálom észrevenni és tolerálni a 
zebrán sétáló gyalogosokat, 

cikázó bringásokat 
Németországban szinte a kirakatok-
hoz tapadnak a gyalogosok, nehogy 
a zebrához közeledvén leálljon a 
forgalom. Angliában messzirıl jól 
látható villogó sárga gömbök hirdetik 
az átkelıket. Az átkosban nálunk is 
külön sárgás fénnyel világította meg 
az aszfalt zebracsíkjait. De régen a 
közlekedési táblák is belsı neon-
világításúak voltak. Aztán elfogytak, 
lassan a világító táblák, majd a táblák 
is, legalább is Szolnokon. Miközben 
országszerte terjednek a piros és 
zöld  idejét  jelzı  kiegészítık, nálunk  

most szerelték le, és a lámpák mellett 
sincs már sávjelzı tábla.  

De nyugaton létezik gyertyafénynél 
jobb közvilágítás is! Nálunk a nyári-
téli idıszámítás-váltáskor hetekig 
sötétségben botorkál autós, kerék-
páros, gyalogos. Az idıjárás a hibás: 
nem azonosak a fényviszonyok télen-
nyáron-derőn-borún.  

Kerós autósként empátiával figyelem 
a kerékpárosokat, de a volánt nem 
szokott bicajosok nem viszonozzák 
ezt.. Egy 20-30 km-rel a zebrára 
vágódó bicajost nehezebb érzékelni, 
mint egy gyalogost. Az is ritka, ha 
valaki jelez, vagy szabályosan áttolja 
a zebrán a gépét. A kötelezı világítás 
sem általános. Az autósok zöme 
régen kerékpározott, így egyre 
inkább élesedik a harc a közlekedés 
e kétféle résztvevıje között. 

Kényelmesen hazaérnék, ha…  
Hazafelé merre araszoljak? Az Adyn, 
egészen a piactól, vagy inkább az 
Ispánon, már a Szántó körúttól végig 
állva? De mehetek a Szent István híd 
felé is, 10 km-es kerülıvel. És otthoni 
parkolóbérletemmel sem találok 
házam elıtt szabad helyet, gurul-
hatok a szomszéd, fizetıs utcáig.  

Tömegközlekedjek? Reggeli csúcs-
idıben nyugdíjasokkal, diákokkal teli 
buszon? Angliában ösztönzik, hogy 
ne csúcsidıben járjanak, akiknek ez 
nem fontos. Van kedvezményes 
napijegy (érvényes: metróra, buszra, 
HÉV-re), de csak reggel 9-tıl délután 
3-ig és 7 óra után. Nagyszerően 
elsimítja a csúcsforgalom hegyeit.  

És a midibuszok!  Az alacsony padló 
jó, de a kapacitás utas-tömeg helyett 
csak tömegnyomort képes befogadni. 
Avagy rendes járat-sőrőség kellene 
inkább! Az ülık térde miatt túl távoli 
kapaszkodók híján nehéz stabilan 
megállni. Az oszlopok közt nincs 
vízszintes rudazat, nehéz a biztos 
kapaszkodás, fıleg kátyús úton, és 
„padlógázas” körforgalmi kanyarban. 
Az elhúzható ablakok nem  szellız-
nek A varrógépmotor elég hangos.  

És mindezeken túl, hogyan jussak 
haza este 10 óra után színházból, 
vagy egyéb rendezvényrıl? 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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Városvéd ık Szolnokon - Civilek az önkormányzatokban  
Nyolc település városvédıi találkoztak 2008. november 
15-én, szombaton a szolnoki Megyeháza Csányi-
termében. Olyan egyesületek, melyek városukban 
bejuttattak civil képviselıket a helyi képviselı- 
testületbe. A Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
szervezésében „Civilek a helyi önkormányzatokban” 
címmel zajlott konferencia. 

Elsıként elıadás hangzott el a „civil politizálásról” és a 
választási szisztémák európai példáiról. Ezt követte 
egy, a résztvevık által elızetesen kitöltött kérdıívek 
alapján készült összegzı elemzés. Ebbıl 
megtudhattuk, hogy a részvevık városaiban milyen a 
civil élet. Hányban van Civil ház, civil részvétel a 
városházi bizottságokban és a közszolgáltató cégek 
felügyelı bizottságaiban. Kapnak-e a civilek a várostól 
kellı erkölcsi és anyagi támogatást? Hogyan állják 
meg a helyüket a civil képviselık? A helyi sajtó kellıen 
közszolgálati-e. És hasonlók. 

Ezután minden csapat bemutatkozott 15-20 percben. 
Ahány város, annyi szokás. Beszámoltak néhány, 
mások számára tanulságos fiaskóról, nehézségrıl: 
átpártolt képviselıkrıl, elvesztett körzetekrıl, 
kisebbségi „kormányzásról”, a mérleg nyelve 
nehézségeirıl, meghiúsított civil ellenırzésekrıl, 
leszavazott indítványokról. 

De többségben voltak a hasznosítható, érdekes 
tapasztalatok. Például Bajáról a „Baja-csúcs”, az 
árnyékönkormányzat, és a helyi tévével dívó 
gyümölcsözı együttmőködés említhetı követendı 
példaként. Debrecenbıl az ügyféli jogállás, és az 
alapítványi szimbiózis, Érdrıl a civil piac, és a rész-
önkormányzat, Szegedrıl a helyi ombudsmani iroda, 
Tatabányáról az emlékmővek és mőemlékek ápolása, 
és a helyi kórház „privatizációtól” megmentése. De 
nekünk, szolnokiaknak sem kellet szégyenkeznünk, 
városfejlesztı lobbi ténykedésünk, és demokratizáló 
SZMSZ-módosító javaslataink elnyerték vendégeink 
elismerését. Az érdekesebb tapasztalatok lapunk 
hasábjain városonként külön-külön cikkben olvashatók 
alább. 

A találkozó végén kisebb vita kerekedett arról, hogyan 
kéne globálisan összefognunk. Néhányak egy 
országos szervezet megalakítását pártolnák, persze 
szigorúan pártmentes alapon, mások a „pártonkívüliek 
pártja” helyett valamiféle horizontális együttmőködést 
szorgalmaznának. Abban sikerült megegyezni, hogy 
ezt a mai tapasztalatcserét folytatni kell. Jövıre, azaz 
2009-ben meg kel ismételni a találkozót, méghozzá a 
következı összejövetel megrendezésére vállalkozó 
Érden. 

 

Szegedi városvéd ık önkormányzati tapasztalatai 
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. 3-ban találtunk bőn-
cselekményt, ilyen 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 megveregetik 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. Az egyesületünk 
honlapja: szegedertegyesulet.fw.hu. 
A tızsgyökeres tagság 30-40 fı, a le-
szalámizottakat persze nem vesszük 
vissza.  Azt gondolom, szükség lenne 
valamiféle horizontális országos civil 
összefogásra, talán ennek a 
találkozónak lesz egy ilyen folytatása.  
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Bajai tapasztalatok 
A Változás és Megújulás Bajáért Egyesület  elnöke mesél a bajai pártfüggetlenekr ıl, tapasztalataikról.

Várhalmi Miklós vagyok, villamos-mérnök, az egyesület 
képviselıje a közgyőlésben. Baján a 23 fıs testületbıl 13 
fideszes, a többiekre nincs is szükségük. Én vagyok a 
köz-ellenség. Mondom a lakosság érde-keit, bíztatnak, 
drukkolnak nekem, de félnek. Jönnek panaszkodni 
jobbról is, balról is, és én intézkedem a köz-igazgatási 
hivatalnál, ha kell a bíróságon, minden eszközzel, amit a 
magyar jogrend megenged. 

Tervezünk részönkormányzatot a lakótelepre, ettıl, úgy 
félnek, mint az ördögtıl, a 8000 lakótelepi lakó egy tömött 
szavazóbázis. Szerveztünk egy úgynevezett Baja-csúcsot 
a bajai tévében. A fidesz nem jött el, de 12-en ott voltunk, 
vállalkozók, ország-győlési képviselık, frakcióvezetık, 
megbeszéltük, hogy a válság kapcsán milyen a város 
mozgástere. És ez a városlakóknak nagyon tetszett. 
Tervezzük az önkormányzat elmúlt két évének 
értékelését. A tévében lesz errıl stúdióbeszélgetés, talán 
ezúttal a fidesz is eljön. Van árnyék-önkormányzatunk is, 
testületi ülések elıtt és után a tévében megbeszéljük az 
érdekesebb napirendeket.  

És kiadjuk a Bajai tükör c. újságot, abban bárki szót kap, 
jobbról is, balról is. Az újság minden ház-tartásba eljut, 
várják kéthetente, és örülnek, hogy végre valaki leírja azt, 
amiben nincs sem szegfő, sem narancs. Nyersen írom, 
ferdítés nélkül: adósságszolgálat, bevétel, kiadások, 

parkolórendelet, vállalkozás-támogatások. Olykor a 
becsületsértés határáig megyek el, mert különben nem 
hatok, de még nem pereltek be. Így vagyunk Baján.  

A lakótelepen a távhıdíj-emelés ügyében két pert is 
indítottunk, az ármegállapításról és a szabályozó be-
építésének elmaradásáról. Országos próbaper lesz. Egy 
gigajule hıdíj bruttó 1810 Ft volt két éve, most 4980, 
ekkora gázáremelés nem volt! A szolgáltató fél éve a 
szabadpiacról veszi a gázt, de nem a legolcsóbbat. Az 
utolsó negyedévben 13,4 %-kal emelték a hıdíjat, míg az 
energia-hivatal a földgázárat 5 %-kal. Ha kell, kivisszük 
Brüsszelig, ha ennyi ember pénztárcáját érinti, megéri 
küzdeni. 

Hogy hogyan vagyunk jelen a köztudatban? A helyi 
tévében, meg az újságunkon keresztül, sajnos másképp 
nem. Az emberek félrehívnak, fülembe súgják, hogy 
„veletek vagyunk”, de nem mernek eljönni a 
rendezvényeinkre, hátha egymást lefényképezik. A köz-
alkalmazottak féltik az állásukat, a vállalkozók féltik a 
megrendeléseiket, nagy a megosztottság, a hatalom-
függıség egy ilyen kisvárosban. Az újságunk havi egy-
millió Ft-ba kerül, ezt a vállalkozásom finanszírozza, meg 
a hirdetések. A szolnoki városvédıknek is meg kéne 
nyerni néhány el nem kötelezett nagyvállalkozót, no meg 
a helyi tévét. 

 

Debreceni városvéd ık önkormányzati tapasztalatai 
Karácsony György vagyok, a Debre-
ceni Városvédı és Szépítı Egyesület 
elnöke, az 51 fıs helyi közgyőlésbe a 
Lokálpatriótákkal közös koalíciós 
jelöltként jutottam be. Hivatalosan 
három debreceni civil képviselı van, 
de mőködı civil szervezet csak 
mögöttem áll. A debreceni közgyőlés 
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-
győlést, de nem figyelnek oda, mert 
már frakcióülésen eldılt 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-
hetı bizonyos részrehajlás. Van még 
egy ingyenes önkormányzati újság, 
ott egyértelmő a hovatartozás. 
Nekem, egyedüli városvédı kép-
viselınek nehéz publikusan meg-
jelenni, nem kapok háttértámogatást 
a lapgazda gazdasági vagy politikai 
erıktıl.  

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

Városvédelemi ügyekben igyekszünk 
megkeresni a lakosokat közvetlenül, 
egy kb. 500 fıs postai címjegyzéken 
és 600 világhálós címen keresztül. 
Mikor az elsı 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 

épülı 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 ezelıtt terjesztettünk fel 
mőemlékvédelemre.  

Egyesületünk nem közhasznú, de tíz 
éve létezik a Debreceni Értékmentı 
Alapítványunk. Ez a fajta szimbiózis 
mőködıképes lehet máshol is, az 
alapítványi elınyöket élvezheti a 
mindenkori támogató. Közhasznú 
szervezet lévén adózási és pályázati 
ügyekben a lehetıségek 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 jegyzınél, 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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Civil stratégia Szolnokon  
A meglév ı civil stratégia sikeres tapasztalatai 

Szolnok Civil stratégiája, a 273/2003. (XI.27.) számú köz-
győlési határozat a helyi civil társadalom fejlesztéséért 
készült. A helyi civil érdekképviseleti struktúra behálózza a 
helyi társadalmat és lehetıséget nyújt a visszacsatolásokra. 
Az önkormányzat a civil szervezetek fejlesztését elısegítve 
azon van, hogy a városban élı lakosok életminısége, köz-
érzete javuljon a város megtartó ereje, versenyképessége 
nıjön. Az önkormányzat-civil együttmőködés a kölcsönös 
érdekeken, értékeken, bizalmon, pártpolitika-mentességen, 
a szervezeti autonómia tiszteletben tartásán alapul, és nem 
csak pénzügyi és infrastrukturális eszközök nyújtásában, 
hanem valódi partneri együttmőködésben nyilvánul meg.  

Ezt bizonyítja a Civil Ház, az oktatási, mővészeti, ifjúsági, és 
karitatív célú, önkormányzattól átvállalt civil szolgáltatások, 
az évente megrendezett Városi Civil Fórum és Civil 
Kavalkád, a civil delegáltak rész-vétele a közgyőlési 
bizottságok munkájában, és a civil támogatási pályázatok 
elbírálásában. Az idıközben eltelt változások szükségessé 
teszik egy aktuális helyzet-elemzésre épülı stratégia 
elkészítését, a 2003-as önk. határozat megújítását, melyet a 
PH Humán- Városfejlesztési Igazgatósága koordinál, és a 
szakmai anyag elkészülésében számít a szakmai civil 
szervezetek, a civil kerekasztalok, és a Civil Tanács 
közremőködésére.  

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 szerkesztıbizottság, vagy 
maga a Civil Tanács, egyszóval teljes autonómia a 
szólásszabadságban. Egyúttal civil részvétel (CT által 
delegált médiaszakember révén) a Szolnok TV felügyelı-
bizottságában, civil megjelenés a Szolnok TV mősoraiban, 
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 
döntıbizottságokban való részvételre is. 

A Civil Stratégiába beleírni annak garanciáit, hogy a 
városnak közszolgáltató cégek (VCSM, Remondis, Alfa-
Nova, Szollak, Ipari Park, Munkalehetıség a jövıért Kft, stb) 
felügyelıbizottságaiban legyen (CT által delegált) civil 
szakértı. (Elızetes normakontroll a szerzıdések elı-
készítésében vagyis prevenció, utólagos ellenırzés, és 
információszerzés céljából.) 

 

A Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) lobbija Sz olnok kerékpárút-hálózatáért  
A szolnoki forgalmi viszonyok változása okán biztonságos kerékpárutakat, kerékpársávokat építeni, ma már nem kérdés. 
Idıszerő az errıl szóló 2003-as közgyőlési határozat felülvizsgálata, átdolgozása. A Civil Városmarketing Kerekasztal 
felvállalta a lakossági igények összefogását. Többször megbeszélést folytattunk a Mőszaki Igazgatóság szakembereivel. Ez 
alapján közösen kialakítottuk véleményünket a város eddig megvalósult kerékpárút hálózata folytatásának célszerő 
irányairól, a tervezés-építés során figyelembe veendı szempontokról. 

Iskolák, közintézmények biztonságos elérése kerékpárúton-sávon. Ugyanott igényeknek megfelelı számú kerékpártárolók 
kiépítése. Forgalmasabb helyeken (Piac, Tisza-liget, stb) ırzött parkolók kialakítása. A gerinchálózat kiépítése szolgálja a 
városrészek összeköttetését. A tervezés, építés és átvétel során a Mőszaki Igazgatóság a jó gazda gondosságával járjon el 
(minıségi követelményrendszer). A meglévı és épülı kerékpárutak folyamatos karbantartása. Átkelıhelyen legyen 
elsıbbsége a gyalogosnak-kerékpárosnak. Egyértelmően felfestett jelek, ha a gyalogos, kerékpáros közlekedés közvetlen 
egymás mellett van. 

Az egyeztetésekkor megneveztük a belvárosi kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében legfontosabb útvonalakat, 
kihangsúlyozva a gerinc-hálózat bıvítésének és a meglévı kerékpárutak karbantartásának szükségességét is. A megnyíló 
pályázati lehetıségek kihasználásához szükséges önerıt a 2009. évi költségvetésben szerepeltetni kell. A Mőszaki Igaz-
gatósággal az egyeztetést folytatjuk. Várjuk a lakosság javaslatait a Civil Ház elérhetıségein (lásd impresszum) vagy 
személyesen keddenként 17–19 óra között ugyanott.                                                                                Szabovik Zoltán  CVK 

 
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 munkah elyet váltott. Mivel  új beosztásában az 
egész országot kell járnia, nehéz volt vele interjú -idıpontot 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 kezelésében 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 fej-
lesztésekben segítsek. Számtalan 
tervet készítettünk mindkét strandért. 
2004-ben a Tiszaligetibe fedett 
uszodát, 2006-ban a Damjanichba az 
felújítást, 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 picivel több pénz kellett volna.
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Ilyen volt a szolnoki F ıtér 
A szolnoki Kossuth térr ıl tartott el ıadást „F ıterünk életrajza” címmel a megyei könyvtár Verseghy termében január 27-én 
délután Kósa Károly könyvtáros, m őkedvel ı várostörténész a Verseghy Kör és a megyei Építészkam ara szervezésében . 

 

 

Szolnok városrészeit, folyóit, utcáit, 
tereit ismertetı sorozat legújabb 
részében ma a Kossuth Lajos nevét 
viselı fıteret, az egykori piacteret 
mutatta be az elıadó. Beszélt a tér 
történetérıl, épületeirıl, híres lakóiról, 
vendégeirıl, egykori és mai szobrairól, 
hétköznapjairól és ünnepnapjairól - 
rengeteg képeslappal, térképpel, 
archív és saját fotóval illusztrálva. 

A fıteret körbejárva elıször a Magyar 
utca sarkán, a mai Árkád étterem 
táján egykor volt Fekete medvéhez 
címzett vendéglırıl mesélt, mely 
késıbb Gettler Izidor Bank-, és váltó-
üzlete lett. 1945 után ebbıl 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 fıtéren összegyőlt szenny-
vizet és latyakot a Tiszába vezetı 
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 elsı, melyért két hely 
versengett a városatyáknál. A Gólya 
térrel szemben végül is a piactér 
gyızedelmeskedett, a fıtéren lakó 
módosabb polgárok erısebb lobbi-
ereje okán. A piac közepén állt 1872-
tıl a 68-as gyalogezred emlék-
obeliszkje, 1960 táján számőzték az 
Eötvös térre. Hasonló sorsra jutott a 
Szentháromság szobor is, ami 1821-
tıl volt a fıtér ékköve, 1900-ban 
felújították,  majd  a  második   világ- 

háborút követıen, erısen meg-
csonkulva került a Belvárosi templom 
oldalába.  

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

 
 

Ilyen lett a szolnoki F ıtér! 
Vass György interneten megjelent, 
borúlátó írására szeretnék reagálni. 
(http://forum.index.hu/Article/showArt
icle?t=9011208&go=85140025) 
Szocreál épületen Vass György 
feltehetıen a 60-as, 70-es 
évekbeli társasházakat érti, 
holott az egyetlen szocreál 
épület itt az 1955-ben épült 
Néplap-székház. A téren jó 
néhány épület homlokzat-
felújítása megtörtént. Igaz, 
nem archaizálva, hanem a 
házak törvényszerőségei 
szerinti rekonstrukcióval. A 
tér központi elemeként a 
medencébe tervezett 
emlékmő még valóban nem 
készült el, erre mielıbb 
szobrász-pályázatot kellene 
kiírni. Azonban nem állítható, 
hogy nincs látnivaló, vagy 
fotóháttér a téren! Például a 
cikkben kritizált szökıkútsor, 
amely berendezi a többnyire üres 
rendezvényteret, városunk egyik 
látványosságává vált. Egyedüli az 
országban. 

A burkolatok váltakozása igazodik a 
térrészek funkcióihoz: más van a 
középsı gyülekezı téren, más a 
közlekedési sávokban, megint más a  

színpad elıtt. Érdemes megfigyelni a 
tervezıi koncepciót és a részlet-
megoldásokat is! Terv szinten magas 
színvonalú, gondos munka. A 
színpad melletti épület mőfaja ’folly’, 

ami funkció nélküli épületszobrot 
jelent. Az ilyen elemek a téri 
szituáció építészeti kifejtésére 
koncentrálnak. Esetünkben a pavilon 
a tér finom kiszélesedésére reagál, 
és tompítja a Hubay utca felıli 
érkezést. De aligha fog hosszú távon 
funkció nélkül maradni, elıbb-utóbb 
kitelepül majd alá egy közeli étterem. 

A tér stílusát korai lenne még 
meghatározni. Mindig kell pár 
évtized, míg a jelen folyamatai 
tisztázódnak és kirajzolódnak a fı 
irányok. Próbáljunk inkább egy 

gyermek szemével 
rácsodálkozni a világra! 
Vegyük észre a gejzírek 
közötti szivárványt, a 
patakot, a medence lépı-
köveit, vagy akár a 
hullámzó gyepszınyeget, 
ami ha gördeszkázásra 
nem is, de heverészésre, 
bukfencezésre kiválóan 
alkalmas. 

Ez persze csak egy 
nézıpont. Az új tér minden 
korosztálynak nyújt 
olvasnivalót, csak még 
szoknunk kell a 
nyelvezetét. A reális 
képhez természetesen a 

hiányosságok felisme-rése is 
hozzátartozik. Itt-ott halvány a 
kivitelezés, némelyik burkolat 
gyengének bizonyult, sıt pénzhiány 
miatt elmaradtak bizonyos 
részleteket is. De mindezek mellett 
alapvetıen örülök a fıtérnek, és 
megépültét fontos elırelépésnek 
tartom a város életében.   

Álmosdi Árpád építész
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A Tiszapart rendezése anno 
Az egykori Kamaraváros kincstári 
tulajdonú telkeit megvásárolva, Szol-
nok a legszebb Tiszaparti ingatlanok 
birtokába jutott. Elıször 1911-ben 
írtak ki pályázatot a Tiszapart ren-
dezésére. Pénzügyi-technikai nehéz-
ségek miatt akkor kivitelre alkalmas 
tervet nem találtak, de kettıt díjazás-
ban részesítettek. Zombory Lajos 
festımővész pályázaton kívüli tervei 
is nagy tetszést váltottak ki. 

 

A festınek késıbb is volt szerepe a 
park végleges kialakításában. 1925-
ben a part rendezése újra napirendre 
került. A város örömmel fogadta a 
mővész elgondolását, tetszetıs, a 
jövı fejlesztés lehetıségeit szem 
elıtt tartó tervit. El is határozták, 
hogy a mővész által megadott szem-
pontokat szem elıtt tartva a környék-
beli építkezéseket is speciális építési 
elıírásokkal idomítják a Tisza-part 
rendezéshez. 

Végül is a park Rerrich Béla tervei 
alapján, a korabeli városrendezési 
törekvések szerint, 1926-ban épült 
meg. A versailles-i stílusú díszkert a 
hídtól végighúzódott a Tisza partján 
a Tisza Szálló és Gyógyfürdı 
épülettömbjéig.  Északi oldaláról egy  

 
 

leágazás illeszkedett a Megyeháza 
hátsó homlokzatához. Ez a park-
részlet szőnt meg, mikor a Dam-
janich uszoda építkezése során a 
földmunkagépek azt tönkretették, a 
telket pedig a strandhoz csatolták. 
Ma már csak korabeli képeslapok 
reprodukcióin csodálható meg a park 
ezen része, de az archivált tervek 
alapján bármikor újra megvalósítható.  
 

 
 

A város els ı (volt) artézi kútjának rövid története 
Szolnok város képviselıtestülete a 890-esévek elején 
úgy döntött, hogy a Kossuth –akkor még Fıtéren 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 Co-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 képviselıtestület egyik 
ülésén elhangzott egy olyan javaslat, 
hogy az artézi kút fölé valami 
szoborféleséget kellene emelni, és azt 
Horthy Szabolcsról, a vármegye 
egykori, az elsı világháborúban hısi 
halált halt fıispánjáról nevezzék el, ami egyben 
emlékhely is lenne. A javaslatnak erıs ellenérzıi 
támadtak a testületben, melynek hangot is adta, 

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

jöhetnek csak a luxuskívánságok!” 

A tervbıl akkor nem lett semmi.      
A kút vízhozama idınként rapszo-
dikusan ingadozott, végül 1936-ban 
a kút tisztítására a város mőszaki 
osztálya szerzıdést kötött egy kút-
fúró mesterrel. A munkálatok meg-
kezdése után nem sokkal a ceglédi 
mester közölte, hogy elıre nem 
látható hibák miatt a költségek 
nagyobbak lesznek, mint gondolta, 
és ezért új ármódosító ajánlattal állt 
elı, 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 elsı 
artézi kútja, élt 48 évet.            Szurovecz Pál

 1 

 
 
 

Ez a №13-as lapszám az elızı négy  
lapszám szerkesztett változata.   

A 2008  dec - 2009 jan-febr-márc-i  
számok az NCA-támogatás meg-

hiúsulása miatt nem kerültek 
sokszorosításra, de megtekinthetık 

egyesületünk honlapján: 
http://www.szolnokcity.hu   
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Készült a Média Booster Kft-nél,  
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Lapengedély száma: 13/807/1/2008 
 

Levélcím: Szolnok CÉL, 5000 Szolnok  
Baross u. 56 (Civil Ház)  

mail: szolnokcel@freemail.hu 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület  május 24-i közgyőlésén döntött a közhasznúvá  válásról. 
Felvállalt közhasznú tevékenységeink: ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális 
örökség megóvása, mőemlékvédelem, környezetvédelem, esélyegyenlıség elısegítése, emberi 
és állampolgári jogok védelme. Ezek összhangban vannak fı céljainkkal: Szolnok szeretete, 
lokálpatrióta életforma, Szolnok természeti és épített értékeinek védelme, valamint a helyi 
demokrácia és a nyilvánosság kiszélesítésével városunk élvezhetıbbé és lakhatóbbá tétele. 

Tevékenységünk címszavakban:  
- rendezvények, akciók, demonstrációk szolnoki közösségi terek védelmében  
(MÁV-strand, víztorony, Indóház, Dami, Tüdıkórházpark, stb) 
- javaslatok, tanulmányok, jogi fellépés az élhetıbb város elısegítésére  
(kerékpárutak, második belvárosi híd, szemetelési bírság, lıtér-ügy, stb 
- konzultációs részvétel a közgyőlés és a városháza munkájában 
(bizottsági üléseken, közmeghallgatáson, egyeztetéseken) 
- a helyi demokrácia és a nyilvánosság kiszélesítése, civil kontroll 
(köszszolg. szerzıdések nyilvánossá tétele, sajtótájékoztatók, városvédı hírlevél) 

Ez utóbbi, a Szolnok CÉL – Civil Kurázsi c. ingyenes újságunk megjelentetéséhez külön kérjük a 
segítséget! A pénzbeli támogatásokat a CIB 10700309-44634308-51100005 bankszámlára várjuk 
(adószám: 18831463-1-16), vagy (szolnokcel@freemail.hu) egyeztetés esetén személyesen. 
Minden ezer forint támogatás kb. 100 db négy oldalas újság megjelenését teszi lehetıvé. A 
közhasznúság bírósági bejegyzése után a támogatásokról adókedvezményre jogosító igazolást is 
tudunk majd adni, és természetesen jövıre tudjuk fogadni az SZJA-egyszázalékokat is.  

SZOLNOK CÉL: Szolnok Civilebb, Élhetıbb, Látogathatóbb! 


