
szolnokcel@freemail.hu                                                          1/2009.08.28.                                             http://www.szolnokcity.hu 

Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédı újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 14. 2009. augusztus 28 – III. évfolyam 5. szám 

 

Egy álom megvalósulásának kezdete – gyaloghíd jöv ıre

 
                   

Ott volt mindenki, aki számít! Már 
négykor nagy tömeg kavargott a mez-
telen szobor körül. Este hétre még 
nagyobb. Mintha csak az augusztus 
huszadiki tőzi-vizijátékon lennénk. 
Legutóbb épp három éve, nem messze 
innen, a csónakos Zounok szobornál, 
az mszp-s "Szolnok START" kampány-
nyitón volt hasonló a hangulat. Akkor 
tizenhatan voltak az emelvényen, most 
csak hárman. Szalay Ferenc, Hegman-
né Nemes Sára és Németh Miklós, a 
kivitelezı Közgép Rt-tıl.  

Az ünnepi szónoklat török hídverıkrıl, 
román hídrombolókról, honvéd osztrák-
verıkrıl, a tiszavirágok rajzásáról, és a 
híd méreteirıl szólt (444 méter hosszú, 
abból 186 a folyó vize fölött). Közben a 
népek a hidat méltató dicshimnuszokat 
vetettek papírlapokra, alapkıbe vésendı. 

 
De ott volt maketten, tablón nem csak a 
gyaloghíd, hanem a többi épülı-szépülı 
Szolnok projekt is. Városvédıként valljuk 
meg, jó ez a gyaloghíd! Csak az a fránya 
saját erı ne közelítene az egymilliárdhoz!  

(Fotók: Antall Attila) 

Következett a nap attrakciója, az át-
lövés. A híd ívét próbálták kijelölni 
tőzoltó vízágyús vízsugárral, ami ha 
nem is ért át a túlpartra, csak az 
innensıre, azért szép volt, megható 
volt. Jó volt, na! Jó volt szolnokinak 
lenni, köztetek elvegyülni, együtt örülni. 
Búcsúzásképpen meghallgattuk a „Jó 
estét Szolnok” címő szolnok-himnuszt. 
Legközelebb a jövı nyárvégi kampány-
nyitó hídavatáson találkozunk. Addig 
is: Szép álmokat Szolnok, aludj csak, 
én álmodom! 

 

Két torony Szolnokon
Alig száz-kétszáz méterre állnak majd egymástól, kis 
szerencsével. Mert bár most csak az egyik áll még, a 
Jármőjavító udvarán, és a másik a Remondis udvarán 
felépül minden bizonnyal, de addigra emez lehet, hogy 
összedıl.  A MÁV-víztorony több mint száz éve dacol az 
elemekkel, a mobil-telefon átjátszó torony csak most fog 
felépülni. Az egyik a 19-20. századforduló, a másik az 
ezredforduló korszak-jelképe. Az 
egyik klasszikus arányos, a 
másik modern-futurisztikus. Mind 
a kettı a maga szolnokiságában 
vetekedhetne a párizsiak Eiffel-
tornyával. Emezt, mármint a 
MÁV-víztornyot mindenki meg-
mentésre érdemesnek tartja, a 
másikat sokan, legalábbis a 
leendı szomszédok a pokolba 
kívánják. De mivel az engedé-
lyezési eljárás állítólag szabá-
lyosan zajlott, a hivatal nem 
tehet semmit, mint ahogy a 
víztorony megmentéséért sem, 
állítólag. Mivel az a MÁV-
tulajdona, a MÁV pedig nem jó 
tulajdonos. Szegeden, Siófokon, 
Orosházán, és sorolhatnánk, városi összefogással 
sikerült megmenteni, felújítani, és a városimázs részévé 
tenni az ottani víztornyokat. Példát vehetnénk róluk. Igaz, 
itt Szolnokon nem csak a MÁV-víztorony, de a mellette 
lévı MÁV-strand sorsa is mostoha. Pedig egy kis 
fantáziával a kettı sorsát együtt lehetne jobbra fordítani. 
Amint errıl elızı lapszámunkban tudósítottunk. 

Szóval, amíg a víztorony ügyében nagyon lassan és 
bizonytalanul ırölnek azok a bizonyos kerekek, addig a 
mobil torony rendületlenül készül felépülni. Igaz, hogy az 
elsı körben kiértesített három közvetlen szomszéd 
helyett, páratlan összefogással, három utca lakói dobták 
össze a fellebbezés kemény 25 ezrét. Ezzel, ha csak 
ideig-óráig is, sikerült megakasztaniuk a folyamatot. De 

ami késik, nem múlik. És bár az 
építési osztály illetékesének fel-
lépése miatt viharos hangulatú, 
július 8-án megtartott lakossági 
győlésen az alpolgármester 
megoldást ígért, amitıl a lakók 
kissé megnyugodtak, valójában 
csak annyi hangzott el, hogy az 
alpolgármester úr megígéri, 
hogy mindent megpróbál. De 
tartunk tıle, hogy jelen esetben 
az a minden kevés lesz. A nagy 
kérdés, amire a lakók eleddig 
nem kaptak megnyugtató 
választ: vajon egy ilyen átjátszó 
torony sugárzása káros-e a 
közelben lakók egészségére? 
Egyes állítások szerint a 

sugárzás hatására olyan elektroszmog alakulhat ki, mely 
hosszú távon többszörösen egészségkárosító lehet. Az 
ellenérvek szerint egy mobil készülék károsabb az 
emberre, mint maga a torony. Ott, a lakógyőlésen, a 
szakértık távolmaradása miatt nem kaptunk erre 
megnyugtató választ. Talán majd az idı vasfoga kideríti 
azt…. 
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Szolnoki közterületek sorsáról 
A városvezetés olyannyira szívén viseli a közterüle tekkel kapcsolatos lakossági kezdeményezéseket, hog y az elmúlt 
évben több képvisel ıtestületi ülésen is, napirendi pontként tárgyalták azokat. Emlékezetes a körforgalmak meg-
szépítésére vonatkozó céges felajánlások, és a külö nbözı szervezetek kezdeményezésére több utca átnevezésén ek esete. 

Körmagyar  
Tavaly nyáron minden körforgalmat egy-egy szolnoki cég 
vett pártfogásába, gızerıvel. A helyi sajtó híradása 
szerint a város tízmilliót, a cégek további huszonkétmilliót 
költöttek virágosításra-szépítésre. Az Eötvös téri kör-
forgalmat több tucat Coop-dolgozó lepte el, és hosszú 
napokig ontották a talajba a szebbnél szebb virág-
csodákat. Egy év múltán, mára a tavalyi virágözön 
töredéke maradt, a terület nagyobb részén valami apró 
cserje ágai terpeszkednek, a kör közepén egy termetes 
Coop-zászlóval. A tér Thököly úti 
körforgalmában a VCSM által tavaly 
felállított, a testvérvárosokat jel-
képezı zászlóerdınek mára írmagja 
sem maradt, mind elhordták a győjtık. 
Maradt viszont a kavics, némi kis 
virágágyással, körben. A Várkonyi 
téren a Remondisnak hála, valami 
virágcserépbe illı fakerítésszerő 
„kapuk” vagy mik ékesítik a kör-
forgalmat, meg kell mondani, a mai 
napig nem sikerült rájuk semmilyen 
növényt felfuttatni.  

Egyszóval idıvel elég jellegtelenekre sikeredtek a kör-
forgalmakat nemesítendı kezdeményezések. Pedig nem 
kellene ennek így lennie! A Városvédı és Városszépítı 
egyesületnek igazán eredeti javaslataik voltak a kör-
forgalmak egyediesítésére. Javaslataikat annak idején el-
juttatták a polgármesterhez is. Az elképzelés szerint 
minden körforgalomba egy-egy szolnoki hagyományos 
szakma relikviáit kellene telepíteni, amolyan skanzen- 
szerően. Az egyikbe egy gémes kutat, mely a hajdani 
legeltetést-itatást jelképezné, a másikba (Gulyás fı-
városa jogán is) egy óriás bográcsot, a harmadikba egy 
halászhálót ladikkal, és eredeti helyéhez közel, az Eötvös 
téri győrőbe az egykori országzászlót.        

Utcák névadói 
Az elmúlt idıszakban több közterület nevét szándékozták 
megváltoztatni az elıterjesztık. Szerencsére minden 
esetben gyızött a józan megfontolás. Nem egyszerő 
dolog ugyanis a lakóknak okirataikat újracsináltatni. A 
Sándor Pál utcaiak sikerrel ellenálltak a hısi halált fúlt 
Hanzély Pál nevére átkeresztelésnek, melyet még az 
elızı ciklusban az MSZP kezdeményezett. Az MDF a 
Ságvári körutat próbálta átneveztetni Antall József 
nevére, a közgyőlés éppen a lakcímkártyák és egyéb 

iratok újragyártására hivatkozva azt 
elvetette. Bölcs félmegoldás született a 
Béres-alapítvány kérése nyomán, 
ugyanis az életcseppek és a gyár 
névadója idén júliustól egy polgárok 
által nem lakott közterület, a volt 
Tiszaparti sétány névadója is lett. Igaz, 
hogy tán szerencsésebb lett volna a 
gyár melletti Nagysándor József utat 
átkeresztelni Béres József útra (ott sem 
lakik senki), és a sétánynak meghagyni 
a termál kút felfedezıje, Pávai Vajna 

Ferenc nevét.        

Nem csak új névadással lehet méltón adózni elıde-
inknek. Egy utcán sétálva sokszor azt sem tudjuk, kirıl 
nevezték el. Ezért a Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
javasolni fogja azt a Szegeden bevált módszert, hogy az 
utcák elején a névtábla mellé néhány címszóban 
ismertessük azt, hogy a névadó mirıl híres, és mi módon 
kötıdik Szolnok városához. Legelıször a belvárosban 
található ilyen utcák névadóinak érdemeit kell nyil-
vánosságra hozni, azt, hogy pl. Hubay Ferenc megyei 
jogú városunk elsı polgármestere volt a századfordulón, 
Kellner Gyula birkózó olimpikonunk, Dr. Balogh Kálmán 
pedig (amint azt az utca eleji emléktábla is hirdeti) gyógy-  
szerész tudósként vitte hírét városunknak.      

 

Még egyszer a Remondis-parkolási szerz ıdésrıl 
A parkoló-díjnak két célja lehet: járu-
lékosan a bevétel, de ennél fonto-
sabb az, hogy némiképpen szabá-
lyozni (korlátozni) csúcsidıben a bel-
város parkolóautó-terhelését. Persze 
a legutóbbi szolnoki bıvítéseknek 
már ez utóbbihoz, azaz a belváros 
tehermentesítéséhez semmi köze, 
kizárólag a bevétel növelése a cél, 
ami civil részrıl elítélendı. 

Vannak a parkolási szerzıdésnek 
olyan részei melyek szerintünk 
egyértelmően inkább a Remondisnak 
kedveznek, mint Szolnok városának 
(felmerülhet itt a szerzıdéskötésben 
kompetens hivatalnokok szakmai és 
erkölcsi kompetenciája). A következı 
három dolog felettébb aggályos:  

1. - a szerzıdés sok évre köttetett, 
bár határozatlan idıre, de sok-sok 
évig  nem  szabad felmondani,  és  a 

felmondási idı is 5 év, idézet a 
szerzıdésbıl: "a szerzıdés 2016. 
május 31.-ig nem mondható fel, a fel-
mondási idı 60 hónap, (azaz 5 év), a 
naptári év végével”. (Szerzıdés 4. 
old. V.2. pont.) Vagyis 2021-ig a 
Remondis be van betonozva.  

2. - a teljesítés következı év május 
31. után esedékes (szerzıdés 4. old. 
IV.3.pont), így például a 2008 janu-
árban beszedett parkolási díjból a 
város 2009 júniusában, másfél évvel 
késıbb lát jövedelmet, holott meg-
kaphatná akár minden következı 
hónapban (legalább is valamilyen 
átalány összeget, és a legvégén 
egyenleget vonnának, mint pl. a 
villanyszámlával tesszük). 

3.- Aggályos  a  szolgáltató  cégekkel 
elszámolás gyakorlata – Remondis 
esetében    a    nyereség     50    %-a  

(szerzıdés 4. old. IV.2.1 pont). Vagy 
a nyereségen osztozik a város és a 
szolgáltató, vagy a szolgáltató fix 
díjfizetési kötelezettségre vállalkozik. 
A fix díjnál nagyon mellé lehet fogni, 
a nyereségosztás pedig a vállalkozót 
nem a nyereség, hanem a költségek 
maximalizálására ösztönzi (pl. cég-
csoporton belüli keresztbeszámlázás, 
lásd: kétpói deponálás kettıs árrése). 

Ezeknél ésszerőbb lenne egy olyan 
konstrukció, mikor elızetes költség-
kalkulációval megállapítanák a tevé-
kenység fedezeti pontját, vagyis azt 
az árbevételt, amivel az állandó és 
mozgó költségek éppen meg-
egyeznek. Az efölötti bevétel bizo-
nyos százalékát kapná a város. Így a 
vállalkozó igencsak érdekelt lenne a 
költségek minimalizálásban, (de a 
korrekt költségtervezésben is). 
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„Graffiti” a városért 
Varga Máté, a szolnoki születés ő 21 éves fotografikus palánta különleges graffitike t fest, street-artnak hívja sajátos m ővé-
szetét. A járdára varázsolja az egykor ott állt épü letek eredetijét, mintegy mementónak. Eddig öt ilyen  mőve díszíti Szolnok 
utcáit: a régi vasútállomás és a Kossuth szálló a J ubileum téren, a Nerfeld palota (volt Centrum áruhá z) és a fehér ház 
helyén egykor pompázó szecessziós banképület a váro sközpontban, a régi kovácsoltvas híd rajza pedig a hídon hirdeti 
Szolnok régi szépségét, dics ıségét. Vallja, ezek az építmények ma is állhatnának.  Rajzaival újraépítésükre szólít fel.   

Hogyan jött az ötlet, hogy street-arttal foglalkozzál? 

Budapesti falakon figyeltem fel sablonnal készített 
képekre, matricákra. Onnan jött az ötlet, ez párosult a 
régi épületek és Szolnok iránti szeretetemmel. Sajnos 
tavaly nem sikerült minden tervezett épületet megfesteni, 
túl macerás volt a sablonok elkészítése. De ígérem, lesz 
folytatás, jóval nagyobb méretben, lehetıleg az összes 
arra érdemes épületet kifújom, az 
anyagköltséget feleslegesen drágító 
magyarázó feliratok nélkül. Nem ártana 
néhány szponzor. 

Mivel szeretsz még foglalkozni a street-
arton kívül? Egyéb hobbik? 

Hagyományos fényképezéssel. Telje-
sen analóg technikát és sötétkamrás 
képhívást alkalmazok. Leginkább ez 
érdekel még mostanában. Újabban 
ritkán csinálok utcai mőveket, de sok 
tervem vár megvalósításra. És nagyon 
szeretek a képzımővészetekbe belemerülni, mint be-
fogadó, szemlélıdı. Abszolút hobbim pedig a bicikli, 
minden mennyiségben. 

Mit jelent neked Szolnok? A szolnoki lokálpatriotizmus? 

Az utóbbi években fontos lett számomra a város. Régen 
csak egy vasbeton halmaznak láttam, aztán elkezdtem 
meglátni a szépségeit.  Fontossá vált számomra a város- 

kép pozitív alakulása, rendben tartása. Sok varázslatosan 
szép, hangulatos pontja van Szolnoknak, emellett vannak 
kevésbé ilyen részei is, de ez egyértelmő. A városképet a 
szocreál építményeken kívül még a beépítetlen, sokszor 
elhanyagolt területek is erısen rontják. A lakatlan, stílus-
idegenné átformázott házak sem ékesítik a várost. 

Ha rajtad múlna, hogyan fejlesztenéd Szolnokot? 

Legfontosabb most a munkahely-
teremtés országosan is, de a város-
képnél maradva, nagyon örülök a 
"Szolnok épül" programnak, melyet 
lehetne még picit bıvíteni. A hosszú 
távú városfejlesztésbe bele kellene 
férnie a régi, már elbontott épületek 
teljes körő rekonstrukciójának, újjá- 
építésének. 30 - 35 ma már nem létezı 
épület egykor a város dísze volt. Nem 
beszélve a Tabánról! A legfontosabb a 
neobarokk stílusban épült Nerfeld 

palota és a szecessziós kereskedelmi bank. Mindkettı 
nagy ékessége volt egykor Szolnoknak. Eredeti tervek 
szerinti feltámasztásuk nagyon sokat dobna Szolnok 
szépülésén, és a beruházás turisztikailag is megérné. És 
ha épülne még egy, a város forgalmát csökkentı közúti 
Tisza-híd, akkor lehetne csinálni a Baross Gábor útból 
sétálóutcát. Mindezeken felül még valami kötött pályás 
közlekedést is el tudnék képzelni. 

 

A civil kurázsi példás szolnoki képvisel ıje 
Sokan találkozhattak vele az elmúlt hónapokban, a sz olnoki belvárosban. A H ısök terén található rendel ıintézet tövében 
berendezett aláírásgy őjtı törzshelye mellett aligha lehetett úgy elsietniük a járókel ıknek, hogy érdekl ıdve vissza ne 
forduljanak, a kirakott transzparenseket el ne olva ssák, ki ne faggassák ıt, alá ne írják aláírásgy őjtı íveit.     

Juhász Sándor nyugalmazott katona-
tiszt - felderítı, veterán ejtıernyıs.  
Mióta nyugdíjas, nehézbúvárkodott, 
és hónapokat töltött a Kanári szige-
teken. Nem sok köze volt a nagy-
politikához. Hazatérése után az inter-
neten találkozott Seres Mária alá-
írásgyőjtési akciójával, ami az 
országgyőlési képviselık költség-
térítését tételes bizonylat bemu-
tatásához kívánta kötni.  Szimpatizált 
a kezdeményezéssel, figyelemmel 
kísérte az aláírások győjtését. Ahogy 
közeledett a négy hónapos határidı, 
és az aláírások nem győltek, el-
határozta, hogy besegít.  

Elıbb a Coránál, majd a piacon és a 
buszállomásnál próbált szerencsét, 
de mindenünnen elhajtották. Végül 
az SZTK mellett állapodott meg. Az 
elsı napokban csak egy kézi dosszi-
éval ácsorogva próbálta megállítani a 
járókelıket. Aztán lassan berendez-
kedett. Kis asztal, szék, transzpa-
rensek gazdagították a palettát, és 

kezdtek szaporodni az aláírások.  
Napi 4-5 órában, az utolsó napig, 
február 12-ig győjtötte az aláírásokat, 
anélkül, hogy Seres Mária csapatával 
egyeztetett volna, Az utolsó, a leadás 
napján az Országházhoz vitte az 
addig összegyőjtött mintegy kétezer 
aláírást. Ezután csatlakozott Seres 
Mária Civil Mozgalmához.  

Részt vett az Európa-parlamenti vá-
lasztási kampányban (a listán az elı-
kelı 4-dik helyen szerepelt), és a Ci-
vil Mozgalom újabb, a polgármeste-
reknek országgyőlési képviselıséget 
tiltandó aláírásgyőjtési akciójában is. 
Itt is több ezer aláírást győjtött, és 
emlékezetes számára az a pillanat, 
amikor a piacnál, ahol akkor éppen a 
fidesz is győjtött valamire aláírásokat, 
az ott tartózkodó Szalay Ferencnek is 
felajánlotta, írja alá az ívet. Polgár-
mesterünk természetesen erre nem 
volt hajlandó, de kulturáltan el-
beszélgettek, véleményt cseréltek.  

Az elsı akcióban összegyőjtött 600 
ezer aláírás volt eddig az egyedüli 
sikere a Civil Mozgalomnak. De 
mozgolódik. Győlik a tagság, és ha 
nehézségek árán is, de szaporodnak 
a kezdeményezéseik. Véradás, 
tiltakozó élılánc, országos találkozó 
a Népligetben, és Szarvaskın. A 
hatalom gyanakvással viseltetik 
irántuk, és ahol csak tud, keresztbe 
tesz nekik. Pl. egy jogilag aggályos 
törvénymódosítással kijátszották a 
600 ezer aláírás érvényesítését, a 
népszavazás elmaradt.  

Juhász Sándor vallja, hogy Magyar-
országon a demokrácia, az egy 
embrió. És ami történt a képviselıi 
költségtérítésrıl szóló népszavazás 
körül, azzal ezt az embriót el-
taposták, a pártok, a köztársasági 
elnök és az alkotmánybíróság együtt. 
Ezért szükség van a civil kurázsira, a 
civil érdekek egyeztetett érvénye-
sítésére. Erre készülnek 2010-ben, a 
választásokon.



Szolnok CÉL 

szolnokcel@freemail.hu                                                           4/2009.08.28.                                                http://www.szolnokcity.hu 
 

Könyvismertet ı - GLOSSZA-füzér a városról 
Ha „PÁRIZS megér egy misét, akkor 
ZOUNOUK is megér néhány, szám 
szerint 77 mesét, de végre a város-
lakók perspektívájából! Világhálós 
sajátos városi faliújságomról válo-
gattam a legjavát, a városhoz kötıdı 
események, tények, élmények, fer-
deségek, ferdítések, szamárságok, 
egyfajta zanzásított összefoglalását, 
az „érted haragszom” alapállásából. 
Ez a város örök és állandó – hibáival 
együtt!. Az "ördög ügyvédjeként" 
igyekeztem feltárni az ügyetlenkedé-
seket, hiátusokat-hiányokat. Hisz a 
gyógyítás is a tünet feltárásával kez-
dıdik. A városi "javas, doktorbácsi" 
szerepét így továbbra is felvállalom, 
de csak akkor, ha minél több vissza-
jelzést kapok majd "betegünkrıl", s a 
TÜNETEKRİL a városlakóktól. Ne-
hogy már mőhibázzak. Ezért is kí-
vántam szösszeneteimnek legalább 
egy részét, kézben olvasható kötetté 
"varázsolni". Maguknak, magunknak.  

Benson Vilmos 
 

Kényszernyögdijazása, iskolája 2004-
es bezáratása óta vált termékeny 
íróvá Benson Vilmos. Immár harma-
dik, Szolnokról szóló kötetével lepte 
meg a várost. A Szolnokságok címő 
válogatás, internetes blogjáról való 
(http://szolnoksagok.freeblog.hu). Sokat-
mondóak a fejezetcímek. Az Ez 
Szolnok bemutatja a tülekedı bel-
várost; az Embermesék-ben szolnoki-
ak világvégi találkozóiról tudósít, az 
Ünnep-ben kifigurázza a mai hatalom 
muszáj-ünnepléseit; a Tiéd a lekvár 
címő részben azt firtatja, kié a játszó-
tér valójában, a Médiamix vissza-
követeli a szolnokiaknak a városháza 
által elorozott Grátisz nevő ingyen-
újságot, a ZÁRványok-ból meg-
ismerjük önkéntes emigrációja, falura 
költözése okait, a Fürdısirató-ból 
pedig szomorú íző elızetest kapunk 
következı készülı, Dami legenda 
címő kötetéhez. Várjuk Vili bá’ várjuk 
jöttödet, új idıknek új dalaival!  

Gedei Tibor  
 

 

 
 
 

GYALOGOLNI JÓ ! 
Az AURIGA Sport és Szabadidıs Klub 
gyaloglást népszerősítı programsoro-
zata 2009. május és október között tart. 
Az Önkormányzati Minisztérium által 
kiírt pályázaton elnyert lépés-
számlálókkal minden résztvevı kortól, 
nemtıl, egészségi állapottól  függet-
lenül,  ellenırizheti a túrákon,  és a ké- 

sıbbiekben a saját szervezéső prog-
ramjain, egyéni teljesítményét. Eddigi 
rendezvényeiken gyerekeket (Bőn-
megelızési és Életmód tábor), kutya-
tulajdonosokat (Tegyük sporttá a ku-
tyasétáltatást), honismeretet kedvelı-
ket (Vörössipkás emléktúra), munka-
helyi közösségeket (Holt-Tisza túra) és 

a Múzeumok éjszakáján a kultúra iránt 
érdeklıdıket „sétáltattuk” meg. A ké-
sıbbiekben a város egyházai iránt 
érdeklıdık, a környezı települések 
nevezetességeit megismerni vágyók, a 
szolnoki Vadaspark iránt érdeklıdık 
figyeljék a szórólapokat, illetve az 
egyesület honlapját (www.apaklub.hu).

 

Olvasói levelek a szolnokcel@freemail.hu   postaládájából
Eddig nem volt tudomásom a városvédı egyesületrıl. 
Lapjuk címe sokatmondó. Magyarországon egy városi CÉL 
eléréséhez KURÁZSI szükséges. Vagyis BÁTORSÁG. Ez 
minden jelenlegi probléma gyökere. A korrupció elárasztotta 
az országot. Ettıl egyedül a civil szféra ellenırzése ment-
hetné meg. De a hatalmak fürdenek a titkosítás langyos 
vizében. 100 téma közül jó, ha 2-3 nyilvános. Fordítva kel-
lene lennie. De sem sokat változik a helyzet, így a dönté-
sekbe nem tud beleszólni az ellenırzı civil fórum. Minden 
komolyabb döntés-elıkészítı fázisban szükség lenne a 
széleskörő civil szféra véleményére! Sıt, a jóváhagyására! 

Az Ilyen lett a szolnoki fıtér c. írás szerint "mindig kell pár 
évtized, míg a jelen folyamatai tisztázódnak és kirajzolódnak 
a fı irányok". Pár évtized soknak tőnik, hisz élni szeretnénk 
ezen a téren, de legalábbis használni azt. Nézzük a teret 
egy értelmes felnıtt szemével is! Soknak tőnik a milliárdos 
összeg egy olyan térért, ahol egy most a "téri szituáció épí-
tészeti kifejtésére koncentráló" funkció nélküli épületszobor 
fog - aligha hosszú távon funkció nélkül maradni - mert majd 
ott vendéglátóznak benne". Apropó, ha már vendéglátós 
épületszobor: Mit szólnak a fagyis bódéhoz, milyen remekül 
tompítja a Hubay utca felıli érkezést? ☺ 

. 
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A lap megjelenését támogatták : 
 

- Tiszaber Szolnok Kft: 
             Ingatlanüzemeltetés 
              www.tiszaber.hu 
- Booster Média Kft: 
             Irányár, szolnokonaplo.hu 

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
városvédı újság 

 

Kiadó: Szolnokiak Szolnokért 
Egyesület 

Lapszerkesztı: Gedei Tibor 
Készült  2500 példányban 

 

Lapengedély száma: 13/807/1/2008 
Levélcím: Szolnok CÉL, 5000 Szolnok  

Baross u. 56 (Civil Ház)  
mail: szolnokcel@freemail.hu 

Szeretettel meghívjuk kedves olvasóinkat, a szolnoki polgárokat és a 
városba látogató vendégeket az augusztus 30-án, vasárnap a Város 

napja alkalmából megrendezésre kerülı 
Civil Kavalkádra,  

a Kossuth térre, a Szolnokiak Szolnokért Egyesület standjára. 
Amit kínálunk: 
- Illusztrációval ellátott könyvek, albumok Szolnokról, betekintésre 
- Városvédı civil újságaink elızı számai 
- Városismereti TOTÓ, értékes nyereményekkel 
- Közszolgáltatói szerzıdések, egyéb nyilvánosság-dokumentumok   
- Egyesületünk alapszabálya, mőködésünk krónikája  
- Benson Vilmos: Szolnokságok c. könyvének árusítása, dedikálása. 

SZOLNOK CÉL!  Szolnok: Civilebb, Élhetıbb, Látogathatóbb! 
 



Szolnok CÉL – múlt és jelen 

    

 


