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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért Egyesület lapja № 15. 2009. november 17 – III. évfolyam 6. szám 

 

A Kápolna megmentése elkezdődött
Xavéri Szent Ferenc Szolnok védő-
szentje, a róla elnevezett kápolna a 
pestis-járvány emlékére épült, 276 
éve,1733-ban. Eredetileg jóval a város 
határán kívülre esett, mellé temették a 
járvány áldozatait. Ma már a belváros 
védett műemléke. 1735-ben szentelték 
fel, és pápai rendeletre 1767 óta 
búcsújáró hely is. Barokk stílusú, a 
homlokzat előtt 1808-ban épült kis 
toronnyal, belső tere dongaboltozatos, 
kisméretű szentéllyel. „Védett 
műemlék”??? Ez mostanáig túlzásnak 
számított hiszen sokáig egy fillért sem 
költöttek állagmegóvásra. A Szolnoki 
Önkormányzat több éve sikertelenül 
pályázott felújítási pénzekre. Ráadásul 
a belvárosi forgalomkorlátozás olyan 
többlet gépjármű-forgalmat zúdított az 
Ady Endre útra, mely az eddiginél is 
jobban rongálja a kápolna falait.  

 
Idén egy 4,5 milliós pályázatból kívül-
belül kicserélték a vakolatot, alája 
speciális szigetelő réteget vittek fel.  

Az alapítványi felajánlásoknak, a fő-
kivitelező Bolax Kft-nek és a Kápolna 
úti villamossági boltnak köszönhetően 
a vakolatcserével egy időben sikerült a 
villamossági rendszert is felújítani, és 
az alap Álmosdi Árpád építész által meg-
álmodott szerkezeti megerősítése is 
elkészült. Jelenleg a torony vakolása 
folyik. Csak a tetőzet rekonstrukciója 
marad a jövőre. 
A december 3-i Szent Ferenc napi 
búcsúra remény szerint megszépül a 
kápolna, előtte a Váci püspök is meg-
látogatja. Az avató szentmise időpontját 
a napi sajtóban időben meghirdetik majd. 
Szűcsné Franciska gondnok szeretettel 
vár mindenkit a rendezvényre, és azt 
követően minden vasárnap 11:30-kor 
szentmisére. Várják az alapítvány 
számlájára a további felajánlásokat is: 
MKB 10300002-10441413-49020018

Tervek az új Damiról 

 
Miután a Dami-„vevő” veszve hagyván az 50 milliós foglalót visszalépett, és  
részben ebből a pénzből  elbontották a Damit, a letarolt terület megújítása akár 
zöldmezős beruházás keretében is elképzelhető.  

A JNK Szolnok megyei Építész Egylet (amint arról júniusi lapszámunkban 
beszámoltunk) ígéretet tett a civileknek „emberarcúbb” tervjavaslat ki-
dolgozására. Ugyanerre kapott megbízást az önkormányzattól is. Vagyis 
ezúttal a városvezetés és a civilek kívánsága egybeesik.  A terveket a nyár 
folyamán elkészítették, és október 16-án a Tisza-moziban tartott kiállítás- 
megnyitón nyilvánosságra hozták. A kiállítást Pataki Ferenc városi főépítész 
nyitotta meg, felszólalt Szalay Ferenc polgármester is.  

A mozi aulájában a hasznosítási tanulmányterv (makett és látványképek) 
mellett kiállításra kerültek a Verseghy park történetét bemutató archív 
dokumentumok is. A képek tanúsága szerint az új elképzelés sokkal jobban 
harmonizál a Tisza part eredeti elrendezésével, hangulatával, mint a most 
visszalépett befektető gigantomán tervei. Sem ötemeletes alumíniumborítású 
apartmanszálló, sem ikerirodaház nem terpeszkedne a medencék helyén, 
viszont a nagymedence északi oldalára (az egykori öltözők helyére) tervezett 
gyógyszálló kinézete szervesen illeszkedik a megyeháza és a vele átellenes 
épülettömb stílusához. A nézők felvetésére az is elhangzott, hogy van hely 50 
méteres medencére is, valamint az úszómedence mozgatható üvegtetőt 
kapna. A megyeháza mögötti egykori franciaparkot újjáépítenék, benne 
zenepavilont és rózsakertet létesítenének. A kiállítás nov. 7-ig tartott, ugyanott 
az Építész Kamara helyiségében az anyag kérésre megtekinthető . 

Új életre kel a kérészpár 
Eredetileg a felújított Kossuth térre, a 
múzeum előtti medencébe szánták 
Varga Gábor merész elképzelésű 
szobrát. Az állat-ember mutáció egyes 
részletei (csápok és szárnyak), és a 
tervezett üveglapok sérülékenysége 
miatt a kompozíció módosításra, addig 
tárolásra szorult.  

Ha a Vécsey Tamás építész látvány-
tervei szerint készült előterjesztést nov. 
19-én a közgyűlés megszavazza, új 
helye az épülő gyaloghíd mellett lesz. 
Úgy, hogy ne zavarja sem a gyaloghíd, 
sem a világháborús szobor látványát. 
Üveg posztamensek helyett rozsda-
mentes acéllábakra kerül, valódi vízbe, 
kívülről kézzel nem lehet majd elérni, így 
a vízfelület védi a rongálástól.  
Az évente néhány napra turisztikai vonz-
erőt jelentő tiszavirágrajzást, e Szolnokra 
oly jellemző természeti csodát művészi 
allegóriával megjelenítő szoborpár-
műalkotás városunk jelképévé válhat a 
külvilág számára. 
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A szolnoki várról másképp 
Mindannyian büszke nosztalgiával gondolunk alig ismert, sosem látott történelmi örökségünkre, a Szolnoki Várra. Néhány 
jól értesült szolnoki még Zay Ferenc várépítőről, Nyáry Lőrinc várvédőről is hallott. A Gutenberg téren felújított 
árvízvédelmi támfal nívódíját talán éppen annak köszönheti, hogy várfalra hasonlít. Hogyan is nézett ki egykor a vár, és 
van-e lehetőség az újjáépítésére? Csala Sándor építész és Kertész Róbert régész szerint igen.  

Csala Sándor műegye-
temista kora óta rajong a 
szolnoki várért. Építész dip-
lomamunkáját is annak újjá-
építéséről készítette anno, 
1979-ben. Sajnos a zivata-
ros évtizedek során elkal-
lódott az akkor készült 
makett, de Csala ma is jól 
emlékszik rá. Mesél a vár-
falról, bástyákról, kapukról, 
miközben szalvéta szélére 

rajzolja a kissé csálé trapéz alakú várformát. Ez itt az 
észak-nyugati bástya, ma benyúlna az ártérre, különleges 
élmény lehetne a víz felett állni a cölöpökre újjáépített 
várbástyán. Az észak-keleti bástya valahol a Bástya utca 
végére esne, a MÁV-kórház már az egykori (eredeti) 
Zagyva-mederbe épült. A dél-nyugati bástya a torkolatnál, 
a pontház környékére esne, és a támfal mentén a sétá-
nyon a Vízikaput érintve eljutnánk a dél-keleti bástyához. 
Csala szerint legalább a bástyákat, a fal Zagyva és Tisza 
felőli részét és a Zagyva-hídra vezető Belgrádi kaput meg 
lehetne építeni újra. Visszatér kedvenc témájához, a vízre 
építendő olasz-bástyához. Mint mondja, a Vízügy nem 
járulna hozzá az árterületi építkezéshez, pedig műszakilag 
a feladat nem bonyolultabb, mint a leendő gyaloghíd 
szintén ártéren építendő pillérei. Meséli még, hogy egykori 
szakdolgozatában a mai vártemplom és autótelep közötti 
területre vendéglátó épületeket: Turista szállót, Zay Ferenc 
haditornaklubot, Bektas pasa kávézót is tervezett.   

Dr. Kertész Róbert a nívódíjas támfalról előadja, hogy 
egyrészt megépítői örökségvédelmi követelményeket 
felrúgva mellőzték a régészeti feltárásokat. „Ezeréves 
történelmi bizonyítékok váltak a vasbeton martalékává!”  
Másrészt a dekoratív kőburkolatnak köze nincs az egykori 
várfalhoz. Palánkvár lévén Szolnokon cölöpzsaluzat közé 
földet döngöltek (ez a kőnél is jobban állta az ágyúgolyók 
ostromát), a cölöpöket betapasztották vastag sárréteggel, 
így tűzálló is volt. Szerinte az eredeti döngölt földfalat újra-
húzni mindenképpen kuriózum lenne, hiszen az alföldi 
földvárak közül egy sem maradt fenn Magyarországon. 
Kérdésre mesél a falból kiszögellő olaszbástyákról, majd 
büszkén mutatja a dél-nyugati bástyáról és a fahidakról 
Nagy Dénes építésszel közösen készített makettjüket, 
(lásd a cikk végén Csabai István fotóját). 
Kertész szerint a város éke lehetne az egykori dzsámi és 
minaret is. Az újraépítésükhöz szükséges történeti és 
építészeti feltáró munkát elvégezte, hamarosan egy iskolai 
olvasókönyvben olvashatunk majd erről, és - ígéri - később 
e lap hasábjain is. A 
finanszírozáshoz uniós 
pénzeken túl érdemes 
lenne törökországira is 
pályázni, mert: „Bár az 
ispánsági vár már Szent 
István királyunk idején meg-
épült, a szolnoki vár virág-
korát a török hódoltság 
idején élte.” - fejezi be 
értekezését a régész.  
 

 Demokráciaszűkítés tyúklépésben 
 

Az önkormányzati testületek működé-
se során meg kell adni az esélyt a 
részvételre és a nyilvánosságra. En-
nek része az állampolgári jog a testü-
leti vita során az érintettek ellenvéle-
ményének elmondására, és a köz-
meghallgatáson kérdések feltevésére, 
érdemi válasz megkapására. A szol-
noki közgyűlés a közelmúltban több-
ször is ezzel ellentétesen módosította 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Így akadályozta meg azt anno, hogy 
iskolabezárás ügyben az érintett 
szülők hallassák véleményüket. Lát-
szólag minden oké, hiszen a hatályos 
SZMSZ 13.§(5) pontja szerint: „Az 
ügyben érintett személy a napirend tár-
gyalása során szót kérhet. A szó meg-
adásáról a közgyűlés az ülés elnökének 
javaslatára vita nélkül egyszerű szótöbb-
séggel dönt. Szót kérni egy alkalommal 
lehet, a hozzászólás az 5 percet nem 
haladhatja meg.” Jól hangzik, ámde 
ennek szellemében vonták meg a szót 
a Tallinn iskola bezárását ellenző szü-
lők szószólójától 2005 márciusában. 
Pedig ugyanő, erről a 2004. no-
vemberi közgyűlésen még szólhatott, 

mert aznap még nem szerepelt az 
SZMSZ-ben a fenti idézet második 
mondata. Azt ugyanazon közgyűlés 
végén, zárt ülésen szavazták meg a 
képviselők.  
Látszólag nincs gond az SZMSZ 
72.§(5) pontjával sem: „A közmeg-
hallgatáson közérdekű kérdéseket 
kizárólag szóban lehet feltenni, a meg-
jelentek három perces időkorlátozással 
fejthetik ki véleményüket.” De ez a 
passzus napjainkban kétszer is szigo-
rodott: elébb az 5 perces időkorlát 
zsugorodott 3 percre, majd megszűnt 
az írásbeli lehetőség is. A indoklás 
szerint azért, mert „írásbeli kérdésekre 
a közmeghallgatáson kívül is bármikor 
lehetőségük van a lakosoknak”.  
Fontos-e az írásbeliség? Avagy annak 
eltörlése apróság, mely szóra sem ér-
demes? Sokan ódzkodnak a nyilvános 
szerepléstől. Városvédő egyesületünk, 
másokat is erre buzdítva, minden év-
ben több javaslattal készült a közmeg-
hallgatásra. 2007-ben páran 5 perc-
ben két témával is, és mivel csak ott 
derült ki a percrövidítés, egyes javas-
latainkra nem jutott elég idő. Ezért 

2008-ban javaslataink többségét már 
írásban adtuk be. Ezeket a polgár-
mester a helyszínen ismertette, de a 
írásbeliség azért is előnyös, mert arra a 
hivatal írásban is reagál.  Ez sem jelent 
ugyan feltétlenül érdemi intézkedést, 
de nagyobb rá az esély. (Egyébként az 
akkori, egy évvel ezelőtt szóban elő-
adott indítványunkra azóta sem történt 
érdemi intézkedés, bár ott helyben 
kedvező fogadtatásban részesült.)  

Persze meg lehet érteni a városatyákat 
is. Fárasztó lehet hosszú órákon át a 
lakosok búját-baját hallgatni. Anno, friss 
polgármesterként, még azt válaszolta 
Szalay Ferenc egy civil fórumon feltett 
kérdésre, hogy „ha kell, éjfélig is eltart 
majd a közmeghallgatás” és ez akkor, 
ott, nagyon szimpatikusan hangzott. 
„Hála” az új szabályoknak, a köz-
meghallgatás sötétedés előtt véget ér. 
Kár ezekért a lopakodó, araszoló 
szigorításokért, semmiképpen sem 
válik a tisztelt testület dicsőségére. 
Persze bármikor adott a lehetőség a 
visszacsinálásra.… 
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Virágos Tisza-part 
Szolnok benevezett a virágos városok versenyébe, a hivatal 
sok ezer virágpalántát osztott szét a városlakosok között. A 
Tiszaparti sétány virágtartóiba mégsem a központi készletből 
jutott, hanem máshonnan. A Civil Városmarketing Kerekasztal 
(CVK) aktivistái és a hozzájuk csatlakozó néhány lokálpatrióta 
városlakó augusztus végén gondozásba vettük a Tisza parti 
sétány virágtartóit. A Tisza hídtól egészen a sétány Mártírok úti 
feljárójáig saját nevelésű porcsinrózsa palántákból pótoltuk a 
kőedények hiányosságait. Csak a virágföldet adta a város, 
köszönhető Pálinkásné, városi kertésznek. A kerek széles 
virágtartókat is kigazoltuk, földdel töltöttük fel, így azokat is 
virágok díszítik. Az ültetés mellett vállaltuk a kannákból történő 
folyamatos öntözést is.                                        Belukács Magda  

Soktízezer lépés Szolnokon 
Az Önkormányzati minisztérium Sport-pályázatán nyert az Auriga Sport és Szabadidős Klub 400 darab lépés-számlálót. A 
kiírás szerint a mütyürkéket a gyaloglás népszerűsítésére kellett felhasználni, a „Tízezer lépés az Alföldön”című akcióban.   
 

Lépés-számlálók kiosztása a Sétánytúra előtt 
 
 

Májustól október végéig húsz alkalommal szerveztünk a városban 
és környékén gyalogtúrát. Eközben mind a 400 darab lépés-
számlálót kiosztottuk, ami figyelembe véve az átfedéseket, 
eseményenként átlag 25-30 résztvevőt jelent. A kisbabás 
családoktól az iskolásokon keresztül a nyugdíjasokig minden 
korosztály képviselte magát. 3-6 kilométeres túrákat tettünk, (az 
átlag hat kilométer éppen megfelel tízezer lépésnek), de volt 25 km-
es alföldi túra is, a 49-es Damjanich-sereg útvonalán. A túrák felét 
az egészség jegyében tartottuk, szerepelt ezek között gyaloglás a 
folyóparti sétányokon, a már említett „hadiösvényen”, kutya-
sétáltatás, hegymászás, munkába járás, Holt-Tiszára kirándulás. A 
túrák másik felét kulturális programok, hagyományőrzés tették ki. 
Bejártuk a város múzeumait, templomait, temetőit, egyéb turista 
nevezetességeit is, miközben szakmájukban jártas, önkéntes 
idegenvezetők tették szemléletessé és élvezetessé a városnézést. 
A rendezvények kapcsán különböző szervezeti kapcsolatok, 
együttműködések is születtek. Például a szandaszőlősi iskolával és 
az Életreform klubbal, de több nyugdíjas klub is jelezte, igényt tart 
túravezetésünkre, és viszont, meghívtak minket saját 
rendezvényeikre.           Gulyás Judit az Auriga SSK egyesület elnöke

 

Hídsirató 
Nem is olyan régen történt, alig pár hónapja, 
hogy a belvárosi hidunkat, valamint annak 
folytatását, a mellékelt képen is látható 
„Százlábú hidat” felújították. A kép a 
jelenlegi állapotot tükrözi, és önmagáért 
beszél! Kérdezem az illetékeseket, tudnak-e 
erről az állapotról? Ha igen, milyen 
lépéseket tettek az ügy elrendezése 
érdekében? Ha nem, ezek után mit 
terveznek tenni? (Esetleg garanciális 
javítás?) Én kíváncsi vagyok. És Önök? 
                             Üdvözlettel: Molnár János 

 

Bringások FIGYELEM, változás!!! 
A minap változott a közleke-
dési rend a Baross és Ady 
Endre utcákban: míg eddig az 
Adyn az úttesten szabad volt 
kerékpározni, és a Barosson 
csak a járdán, most  fordítva 
van. Állítólag azért, mert illeté-
kesek eldöntötték, hogy a 
Barosson már olyan kicsi a 
gépjárműforgalom, hogy na! 
Egyszóval kisebb, mint az Adyn. Vagyis hirtelen az Ady lett a 
veszélyesebb. Igazság szerint mindkettő egy-formán veszélyes. Volt, és 
az is maradt!   
Az eddigi gyakorlat szerint a biciklisek zöme jól felfogott érdekből (élet-
ösztön) mindkét utcában többnyire a járdán közlekedett, a gyalogosok 
és a rendőrség elnéző jóindulata mellett. De itt is életbe lépett a „zéró-
tolerancia”. Kemény rendvédelmi bírságra számíthat minden „meg-
tévedt” kerékpáros. Az nem mentség, hogy az új KRESZ-táblákat nehéz 
felfedezni (mivel hogy kopottak - a két utca tábláit felcserélték egy-
mással). Az is rossz kifogás, hogy „bizony inkább kerékpársáv kellene!” 
Pedig lehetne, legalább a Barosson. Ezt szorgalmazták régóta a civilek, 
a széles járdán, vagy az úttest keskenyítésével kerékpársávot! Ehe-
lyett mehetünk az autók közé. Nem ilyen lovat akartunk! Jó lenne 
korrigálni. Addig, amíg nem késő!!!                    Palotainé Fábián Aranka 
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Szolnokságok - nem csak könyvbemutató 

 
 

Benson Vilmos Szolnokságok című 
könyvének október 8-i Verseghy 
könyvtárbeli bemutatója, a helyi 
médianyilvánosság távoltartásával 
zajlott. A kötetet Vili bácsi műértő és 
lokálpatrióta barátai Cserfalvi József, 
Szarvas Zoltán, Dr. Nemes András 
és Gedei Tibor méltatták-ajánlották a 
megjelent mérsékelt létszámú 
érdeklődői, baráti  kör  előtt.   El- 

hangzott a könyvből két hosszabb 
idézet, azon kívül többen többször is 
idéztünk bensoni szófordulatokat, pl. 
hogy a „Szolnok épül” szlogen így 
hangzik bensoniul: „Szolnok épp ül”. 

Aztán a szószólóktól lassan átvette a 
szót a nagyérdemű. Egy emberként 
méltatták a szerző művét és élet-
művét, majd városunkra terelődött a 
szó Közösen búsongtunk szolnoki-
ságunkon. A legvitatottabb témák, 
érdekes mód passzoltak a könyv 
főcímeihez: a Kossuth nélküli főtér, 
hídtalanság, és egyéb közlekedési 
anomáliák, Dami-sirató (aláírás-
gyűjtés népszavazásra), stb. Szóba 
került az önkormányzat tájékoztatási 
kötelezettsége, a helyi média ebbéli 
felelőssége, és az igazi, résztvevői 
várospolitikai demokrácia óhaja. Szó 
esett   még   a   szolnoki - gyüttment- 

dilemmáról, és a lokálpatriotizmus 
fokozásának szükségességéről. Bár 
erre mondta valamelyikőnk, hogy az 
USA-ban is szívükre teszik a kezüket 
a vegyes népek, a Himnuszuk el-
hangzásakor. A lokálpatrióióta 
példálózás a jászok és a kunok 
nyakas-konok redempciójára terelte a 
szót, aminek az lett a szintézise, 
hogy bár Szolnok nem tartozik sem a 
Jászsághoz, sem a Kunsághoz, a 
„Tisza fővárosa” álszlogennél jobban 
illene hozzá a „Jászkunság fővárosa” 
megtisztelő cím.  

Az irodalmi és birodalmi eszmecsere 
feszültségét a rendezvény közben a 
szerző kisiskolás unokái által 
prezentált latin táncbemutató oldotta, 
a könyvbemutató végén pedig egy 
közösen elfogyasztott Csányi-gulyás 
vezette le a fáradságot. 
 

 Olvasói levelek a szolnokcel@freemail.hu  postaládájából
Tisztelt Szolnok CÉL! Az augusztusi lapban 
a parkolási díjakról szóló értekezésük 
nagyon érdekes. Felvetéseikkel minden 
jóérzésű szolnoki polgár egyet tud érteni. 
Igenis felháborítóan hosszú a felmondási 
idő, és igenis, fizesse csak a Remondis 
minden hónapban a díjat, nem pedig másfél 
év csúszással! De egy megjegyzésüket 
szeretném, ha kifejtenék részletesebben: mit 
értenek azon, hogy "...cégcsoporton belüli 
keresztbeszámlázás, lásd kétpói deponálás 
kettős árrése..."? Ez mit jelent? 

 Tisztelt kérdező! A „kétpói deponálás kettős 
árrése” a következőt jelenti: Bár a pontos 
számadatok számunkra sem teljesen 
publikusak (általában zárt ülésen döntenek 
róluk), a szemétszolgáltatási vállalkozói 
szerződés nevesíti a szolgáltató limitált 
nyereségét, pontosabban az indokolt 
költségei feletti árrés mértékét.  
Nos, a Remondis ezt az árrést a legnagyobb 
nyugalommal teszi rá az egyébként saját 
tulajdonában lévő leányvállalata, a 
Remondis Kétpó Kft által beszámlázott 
deponálási költségekre. Miközben nagy való-
színűséggel a Remondis Kétpó kft sem ön-
költségi áron végzi a saját szolgáltatását, 
hanem abban már szerepel az ő kalkulált 
nyereségét fedező árrés. 

Tisztelt főszerkesztő úr! Kedves Tibor! Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a 
lapban nem történt meg az a helyreigazítás, melyről a Civil tanács 
határozatban döntött: a CT nem erősíti meg a 2008. X.10-i szám 3. ol-
dalán rögzítetteket, mely szerint: „…a kezdeti idegenkedést félretéve a 
CT tagjai egy emberként álltak ki mellettünk a Dami-aláírásgyűjtés, és 
a civil delegáltaknak több jogot javasló SZMSZ-módosító javaslat 
bizottági vitái során.” Kérjük ezen állítás helyreigazítását, hiszen 
testületileg nem foglaltunk állást a jelzett témában. 
Továbbá kérjük, hogy a lapban a levelezési címben, zárójelben jelzett 
„Civil Ház” megjelölést töröljétek, mert az a városvédő egyesület által 
jegyzett független havilap és a ház közötti intéz-ményes kapcsolatra 
utal, ami félrevezeti az olvasót. 
Várjuk intézkedésedet, üdvözlettel: A 19 tagú Civil Tanács 11 tagja. 

 Ezúton teszünk eleget a hivatalos felkérésnek. Mentségünkre szóljon, 
nevezett határozatnak nálunk sem emlékeinkben, sem jegyzőkönyvi 
nyoma nincs. Való igaz, bár anno a Civil Tanács ülésén közösen 
jelöltük ki az SZMSZ-módosításról szóló egyeztetés időpontját, és 
azon, valamint a bizottsági vitákon számos CT-delegált tevőlegesen is 
megjelent, az, hogy „egy emberként álltak ki”, újságírói túlzás, ami nem 
teljesen fedi a valóságot. Mint ahogyan bár számos Civil Tanács-tag 
(saját kezűleg gyűjtve az aláírásokat) támogatta Dami-mentő 
akciónkat, és az erről szóló sajtótájékoztatón közülük hatan szemé-
lyesen is megjelentek, de kétségtelen, mégsem „egy emberként”.  
Levesszük továbbá kívánságotokra a Civil Ház címe mögül a „Civil 
Ház” megnevezést, higgyétek el, nem az intézményes kapcsolatra 
akartunk utalni, mindössze az épületet kívántuk közismert nevével 
fizikailag pozícionálni. 
Üdvözlettel, a további gyümölcsöző együttműködés reményében: 
Gedei Tibor egyesületi elnök, lapszerkesztő. 

 
 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
V á r o s s z e r e t ő   p o l g á r o k   f i g y e l e m !    

November 19-én, csütörtökön, a közgyűlésen 14:00 órától sor kerül az éves 
közmeghallgatásra, ahol a városlakók közérdekű észrevételeiket egyenként  

3-3 percben mondhatják el, kizárólag szóban.  
1. Jöjjön el Ön is! Éljen ezzel az évente egyszeri kivételes állampolgári jogával! 

2. Vigyázat, idén májusban a városatyák eltörölték az írásos hozzászólás 
lehetőségét, így ha van mondanivalója, mindenképpen jöjjön el! 
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