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Egy elmulasztott születésnap – 100 éves a Gólya téri víztorony
                   

Lapunkban többször is tudósítottunk 
róla, és adtunk hangot aggodalmunk-
nak: vajon lesz-e méltó jubileuma az 
Eötvös téri ipartörténeti építmény 
különlegességnek, Szolnok város 
Eiffel-tornyának? 2006 őszén nekünk, 
városvédőknek volt köszönhető, hogy 
a közgyűlés nem zárt, hanem nyílt 
napirenden tárgyalta sorsát. Minden 
józan érvelésünk ellenére, akkor a 
város lemondott róla, nem vásárolta 
vissza a VCSM Zrt-től. 2007 
márciusában országos víztorony 
ankétot rendeztünk, ahol a sikeres 
szegedi példára hivatkozva hívtuk fel 
a figyelmet városi összefogásra. 
Néhány héttel később alakult az a 
vállalkozás, melynek két hónappal 
később zárt ülésen odaítélte a 
víztornyot a városfejlesztési bizottság.  

A pesti bejegyzésű OFFICE-M Kft az 
adásvételi szerződésben vállalta, 
hogy felújítja, benne éttermet, szállo-
dát létesít, és rendben tartja a Gólya 

parkot is. Mi, városvédők óvatos 
szkepticizmussal reméltük a víztorony 
sorsának jobbra fordulását, ámde 
teltek-múltak a hónapok és nem 
történt semmi. Levélben emlékez-
tettük a cég pesti vezetőjét ígéretük 
betartására, kértük a városháza 
jegyzői hivatalát az ígéret betartatá-
sára, de semmi fejlemény, az épület 
azóta is málladozik rá a tövében 
bagópartizó fiatalokra.. 

Illetve annyi mégis történt, a cég 
nyilvános adataiban 2009 év elején 
személyi változásokat jegyeztek be. 
Az új tulajdonos, Vörös Ildikó pesti 
lakos, az új ügyvezető, Balla Sándor 
szolnoki. Megkerestük, de nem tudtuk 
őt szóra bírni. Faggattuk a víztorony 
jövőjéről, de hiába hivatkoztunk lokál-
patriotizmusra, műemlékvédelemre, 
vállalt kötelezettség felelősségére, 
mindössze annyit mondott, hogy a 
májusi Kft-közgyűlésig semmit nem 
hajlandó nyilatkozni.  

Kénytelenek vagyunk addig várni a 
válasszal, vagyis óvatos szkepti-
cizmussal, de bizakodva várjuk a 
májust. 

 

Enyhe vigasz a fent leírtakra, hogy 
legalább a másik műemlék víztornyunk 
sorsa rendeződni látszik. Tulajdonosa, 
a MÁV éppen most újítja fel, amint az 
alábbi képen látható. Tervezik a torony 
valamiféle turisztikai hasznosítását is.  

 

A felállványozott MÁV víztorony 
 

 

Zászlók a szélben 
Civil kezdeményezés-adománygyűjtés nyo-
mán a közgyűlés is napirendre tűzte, mi több 
megszavazta, hogy az egykor az Eötvös 
téren álló országzászló az épülő gyaloghíd 
melletti dísztéren szülessen újjá. Új 
formában, a zászlót tartó obeliszken hon-
foglalás korabeli művészi dombormű 
motívumokkal, nagyon szép lesz. Sokan 
örülnek ennek, néhányan azonban 
ragaszkodnának az eredeti helyszínhez és 
formához. Leginkább a rehabilitálást elsőként 
kezdeményező Trianon Társaság és a 
Nacionalista Fiatalok Klubjának képviselői. 
Na de mindegy, örvendezzünk, a fő, hogy 
lesz újra országzászlónk, és az sem 
lebecsülendő, hogy ha esetleg mégsem 
épülne meg az ígért határidőre a gyaloghíd, 
akkor is lesz ok ünnepelni és ünnepeltetni a 
nyári kampánykezdet idején. 

 

Biztonságos és élvezhető folyópartok 

Az árvizi fővédvonal fejlesztési projekt kiállítás 2009. dec. 21-én, a Tisza 
moziban Lovas Attila Kötikövizig-igazgató előadásával nyílt meg. 

2011-ben indulhat az új fővédvonal építése a Tisza belvárosi 
szakaszán. A jelenlegi gát már nem nyújt kellő védettséget komolyabb 
árvizek ellen. Jelentős összegből, pályázati támogatásból is, felújítják, 
megerősítik és kiszélesítik a gátat. Kicsit megemelik és eltolják a gát 
koronáját a folyó felé. Egymástól elkülönített kerékpárút és az 
eddiginél szélesebb gyalogos sétány is épül majd a Tisza híd és a 
Vizirendőrség között. A kerékpárutat a Tisza híd alatt átvezetve 
csatlakoztatják a Zagyva menti kerékpárúthoz. Az új gát meg fogja 
akadályozni a víz város irányába földalatti átáramlását. A gát rézsűje 
a Tisza Szálló vonalában lépcsőzetes lesz, és természetes nézőteret 
alkot a vízi rendezvényekhez. Kiállítások, vízügyi-szakmai bemutatók, 
rendezvények céljára is alkalmas, esztétikus, modern, földszintes 
épület is létesül majd a Református templom és a folyó közti 
szakaszon. 

Az előadás után néhányan, városvédők, kifaggattuk az igazgatót. 
Őszerinte is, a Csongrádi vízlépcső a Tisza hajózhatósága, az 
árvízbiztonság javulása, kisebb víz-szintingadozás, szabadstrand 
szempontjából is fontos lenne. Készültek tervek a vízlépcsőről, a 
beruházás a gazdasági helyzet és a politikai akarat kérdése. Fontos 
az érintett lakosság megnyerése is. De felhívta a figyelmet, hogy pl a 
Vízkivételi mű technológiáját is meg kellene változtatni duzzasztott víz 
esetén. Ez jelentős plusz költséggel járna. Továbbá a Jászsági 
Főcsatorna megépülése növelné a Zagyva vízmennyiségét és 
tisztábbá is tenné azt. A Várkonyi tértől a jobb parti szakasz árvízi 
szempontból szintén veszélyeztetett. A prioritási sorrendben előrébb 
áll a Tisza városi oldala, de terve van véve a városi Zagyvatöltés 
megerősítése is. 
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Részletek Beer Miklós váci megyéspüspök 2009.XI.29-i kápolna-avató beszédéből 
Krisztusban kedves testvéreim!  
Tegnap jelen lehettem a város főterén 
az adventi koszorú első gyertya-
gyújtásánál, most délelőtt már a 
belvárosi templomban az első adventi 
szentmisén is, és most itt lehetek. 
Szolnok nekem kedves városom, 
hiszen egyházmegyénk legnagyobb 
városa. Örülök, hogy a város legősibb 
temploma megújulhatott, és meg-
nyithatta kapuit. Hogy ilyen sokan itt 
vagytok, jelzi, hogy szíveteken visel-
tétek sorsát, és őrzitek a szüleitektől 
kapott ősi hagyománnyal ennek a 
kápolnának isteni ajándékát. Kará-
csonyra készülünk, sajátos módon 
kapcsolódik Xavéri Szent Ferenc 
emléke, és a mi karácsonyi elő-
készületünk, az advent gondolata. 
Nekünk a Jóisten feladatul adja, hogy a 
hitünket, továbbadjuk azoknak, akiknek 
még nem adatott meg a hitben való 
látás ajándéka. … 

Xavéri Szent Ferenc a 16-dik század-
ban szent hivatástudattal ment a Távol 
keletre, hogy ennek a hitnek a fényével 
segítségére lehessen azon népeknek, 
akik saját vallási örökségükkel  megsej-
tetták az élet titkát de az isteni 
szeretetről nem volt tudomásuk. És ő 
erről a hitről tett tanúságot életével.  

A minket körülvevő világ itt Európában, 
Magyarországon missziós terület. Akik 
hit nélkül nőttek fel, nem tehetnek arról, 
hogy ők nem ismerhették meg Jézus 
Krisztus tanítását, a betlehemi üzenet 
értelmét, hogy valóra vált az ézaiási 
jövendölés, hogy Emmánuel az ő neve, 
velünk az Isten. 
 

 
 

Mi is felelősek vagyunk a minket körül-
vevő világért. De amit annyiszor lelki-
ismeret-furdalással és önvizsgálattal el 
kell ismernünk, hogy mi is okai vagyunk 
annak, hogy nagyon sokan a hit világán 
kívül rekednek. Felelősek vagyunk 
azért, mert a mi életünk oly sokszor 
nem tükrözi, amit hiszünk. … 

Együtt örülök veletek, és szeretnék 
hangsúlyt adni a köszönetnek, hiszen 
jól tudom Franciskától, hogy hányan 
vártátok e napot, és a ti hűségetekkel 
és sok-sok áldozattal, imádsággal, 
munkával, fáradozással megőriztétek e 
kápolna örökségét, és üzenetét, ami a 
mi missziós küldetésünknek az értelme. 
Szívből kívánom mindnyájatoknak és 
városunknak, hogy ez a kápolna is 
reménységet adjon. És ez a már égő 
adventi fény, és a város főterén az a 
gyönyörű adventi koszorú bátorítson 
bennünket, figyelmeztessen, hogy 
Krisztus küldetésében járunk. És Isten 
maga buzdít általunk. Ennek a 
tudatában vagyunk ma ezen a hálaadó 
szentmisén, hogy az Úristen munka-
társává választ bennünket. A missziós 
küldetés keresztény életünk 
lényegéhez tartozik. Kívánom 
mindnyájatoknak, hogy legyen sokszor 
részetek ebben az örömben, hogy 
együtt lehettek. Hitetekben erősítsen 
meg a szentlélek Úristen! És segítse a 
mi népünket itt Európa közepén, hogy a 
Krisztusban vetett fénynél, a betlehemi 
gyermek által hozott reménység 
fényénél újra reménykedő és önmagát 
becsülő, jövőt építő lehessen a magyar! 
Ámen. 

 

Vitakultúra a szolnoki közgyűlésben 
(avagy ki akarja, s ki nem akarja Szolnok javát?) 

Szolnok Megyei Jogú Város 2009. okt. 29-i közgyűlés, napirend előtti kérdést tesz fel Csák László, MSZP-frakcióvezető. 
 

Csák L (MSZP-frakcióvezető).: 
Tisztelt polgármester úr, az elmúlt időszak több köz-
gyűlésén is, a bizottságok több esetben nem támogattak 
egy-egy napirendet. Ma is vannak olyan napirendek, 
amelyet több bizottság sem támogatott. Kérdésem, hogy 
mennyire tartja polgármester úr fontosnak a bizottságok 
véleményét, és mennyire tartja ezt a döntéshozatalban 
figyelembe veendőnek? Köszönöm. 
 

Szalay F. polgármester (Fidesz-KDNP):  
Köszönöm, nekem nagy tapasztalat volt, amikor a kötvény-
kibocsátást Önök leszavazták, kivonultak a teremből. Ezért 
szerintem az ellenszavazataik a bizottságoknál inkább 
politikai véleményt fogalmaznak meg, semmint szakmait. 
Ezért az a döntésünk született Fidesz-frakciónak, város-
vezetésnek, hogy azon elképzelésekben, amelyekhez Önök 
korrekt, jó szakmai színvonalú kiegészítéseket tesznek, 
elfogadjuk, és beépítjük. De összességében Önöknek nem 
az a fontos, hogy fejlődjön Szolnok, hanem hogy minél 
rosszabb, annál jobb alapon működjünk. Nekem a kötvény-
kibocsátás erről szólt. Ezért ha Önök ellene is szavaznak 
bizottsági ülésen különböző dolgainknak, ettől még mi fönt 
úgy gondoljuk, hogy az elképzeléseink jók. Tudok olyat is, 
Ön is biztos, amikor az Önök elképzelései beépülnek elő-
terjesztésekbe, napirendekbe, komolyan vesszük az Önök 
jóindulatú, jó szándékú dolgaikat a város fejlődése 
érdekében. De sajnos nem mindig ezt teszik, ezért úgy 
gondolom, hogy inkább politikai megfontolás vezeti Önöket 
a leszavazás ügyében, nem pedig szakmai. 

Csák L.: 
Két dolog miatt is visszautasítom a polgármesteri választ. 
Egyrészt a fejlesztések nagy része olyan testületek döntései 
nyomán történnek, ahol sok-sok egyeztetést kell előtte 
folytatnunk, hogy az általunk képviselt politikai oldal többsége 
megszavazza azokat az elképzeléseket, amelyek Szolnok 
város javára szolgálnak. Tehát visszautasítom, hogy mi 
Szolnok város fejlődését bármily módon akadályoznánk. És 
visszautasítom, hogy a Fidesz-frakció, és személyesen 
polgármester úr álláspontja szerint a szocialisták politikai 
okokból nem szavaznak meg dolgokat. De ha egyébként 
olyat mondanak, ami nagyon jó, meg ami egybeesik a 
mienkkel, akkor teljesen rendben lévő minden dolog. A 
szakmai véleményeket így előre rangsorolni, hogy az úgy is 
politikai, ha nem pont egyezik a mienkkel, ez nem túl 
szerencsés, és nem fog a város javára válni. Köszönöm.  
 

Szalay F.: 
Hozzá kell tenni, hogy „Ön szerint”. És akkor úgy viszonylag 
rendben van. Ugyanis hogyha nincs kötvénykibocsátás, 
akkor Önök most nem beszélhetnének semmilyen 
fejlesztésről. Önök meg akarták akadályozni a 
fejlesztéseket. Csák úr, ügyrendi. 
 

Csák L.: 
Az SZMSZ-t ilyen esetben is jó lenne betartani. Köszönöm. 

 

A kötvénykibocsátás problemasztikájára lapunk következő 
számában visszatérünk. (A szerk.)  
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Civil hírek röviden

Szilveszteri futás 

 

Szilveszteri Óév-búcsúztató közös fu-
tásra hívta a szolnokiakat dec. 31-én 
de.10-re a Szolnoki Honvéd Sport-
egyesület (SZHSE). Hagyomány-
teremtő céllal hirdette meg két agilis, 
Csokonai úti lakos, Szabovik Zoltán 
és Vincze Gábor (SZHSE- tagok), és 
mivel minden szentnek maga felé 
hajlik a keze, a túra kiinduló pontja a 
Csokonai u. 32 volt. , Először 
lefutottak a Zagyvához, majd végig a 
két sétányon. Az időközben csatlako-
zókkal egyre duzzadt a csapat, a 
Vízirendőrségnél már vagy 50-en 
voltak. A sétány végén forralt borral 
és/vagy teával búcsúztatták-
köszöntötték az ó/újévet, és ki-ki 
futott visszafelé a megtett útvonalon, 
haza, szerettei közt szilveszterezni.  

 

II. Civil Bál 

A tavalyi kihagyás után immár másod-
szor került megrendezésre január 23-
án a szolnoki civil bál, ezúttal is az Új 
Generáció Zenekar Közh. Egyesület fő 
szervezésében, a Civil Szolgáltató 
Központ (Civil Ház) patronálásával és 
a Városi Civil Tanács jóváhagyásával 
A kettős cél, a megyei civil szervezetek 
személyes találkozása és a szervezők 
okán a magyar nóta és a magyar 
élőzene népszerűsítése. 

 

A fővendég Farkas Bertalan űrhajós 
és Szabó István alpolgármester volt. 
A szervezők zenekara, felvidéki 
énekesek, bűvész- és néptánc-
bemutató adták a műsort. Sok 
szervezet ajánlott fel tombola-
nyereményt, a bevételt a szervezők 
fiatal zenészek továbbképzésére, 
zenei ösztöndíjakra adományozták. 

 

Vörössipkás túra 

Tavalyi számunkban részletesebben 
is hírt adtunk az 1849-es Damjanich-
sereg dicsőséges menetelése első 
35 kilométerének jelenkori követőiről. 
Immár harmadik éve szervezi a túrát 
az Auriga Sport- és Szabadidőklub 
március 6-án, vagyis a szolnoki csata 
évfordulóján. Idén a zord (havas) idő-
járás dacára több mint tucatnyian 
vágtak neki a Tiszajenőtől a Szolnoki 
Kossuth téri „Szolnoki csata hadi-
játék” helyszínéig terjedő túrának. A 
kiskorú résztvevők kezdeti mentális 
lelkesedése, bár derekasan helyt-
álltak, fizikai lankadással végződött, 
lelassítva a túra menetsebességét, 
és ezért a tervezett csatakezdetről a 
csapat lekésett. Már javában 
dörögtek az ágyúk a téren, mire 
odaértek, de sebaj!  

 

 

A Seres Mária féle, és egy valódi civil mozgalom egyszeri lehetősége 
A Civil Mozgalom (CM) pártlista állításával elveszíti ártatlanságát, mondhatjuk, hogy csak a pártlistás 1 % feletti pártmilliókra hajt, 
és ha el is ér majd egy-két százalékot áprilisban, az nagy bukás lesz számára, egy jelöltje sem fog bejutni a parlamentbe, de a 
"pártelit" jól meg fog élni abból az 1 % fölötti eredményért járó évi pártízmilliós állami párttámogatásból (ami ellen egyébként 
maga a CM-párt éppen aláírásokat gyűjt).  

Egyetlen megoldás ezért az lenne (lett volna), ha a CM 
lemond párt-minőségéről, és a pártlista-állításról, de ettől 
függetlenül mindenütt, állít egyéni képviselőjelöltet, azzal a 
szándékkal, hogy egyetlen cél a jelöltek bemutatása a köz-
véleménynek az őszi önkormányzati választásokra. Ha így 
tesz, ha nincs tétje az áprilisi választásnak, akkor nincs 
áprilisban bukás, elérik céljukat, a jelöltek megismertetését, 
és akkor lenne esély az egyben maradásra, a komoly sikerre 
az őszi önkormányzati választásokon. Ha nem így tesz, az 
HIBA, akkor joggal állítható, hogy a CM nem egy civil moz-
galom, csak egy pénzéhes pártelit által mozgatott hit-
gyülekezet.  

Ha nem lenne pártlista, sokkal több alkalmas jelölt vállalná, 
és több lenne a szimpatizáns-segítő is (még mi, szolnoki 
városvédők is pl.). Másrészt nagy erkölcsi muníciót adna egy 
ilyen gáláns lépés, hogy a CM lemond a pártlistáról, és ezzel 
egyrészt deklarálná, hogy lehet civil módra is politizálni, 
másképp, mint eddig. Másrészt, ha nagydobra veri, hogy 
lemond a pártlistáról, és az ezzel járó 1-2 % utáni sokmilliós 
állami támogatásról is, akkor ez egyértelmű üzenet, hogy a 
CM valóban nem áll be a sorba, másképp akarja, és rögtön 
hitelessé válik az állami támogatás elleni aláírásgyűjtése is. 
A pártlistáról lemondás az egyetlen helyes lépés. Már 
amennyiben a CM valóban CIVIL. Mert mi a civil? Az, ami 
NEM párt! Hanem valami más.  

Igen, össze kell fogni a civil szervezeteknek, de nem a parla-
menti, hanem az őszi önkormányzati választásokon, mert a  
városháza sokkal inkább a civil politizálás terepe, mint az 
országháza. Nem lehet a nyolc általános után, kihagyva a 
gimnáziumot, azonnal az egyetemre készülni! A civil poli-
tizálás középiskolája a helyi önkormányzat! Előbb a város-
házákat kell bevenni, aztán az országházat. És ha már 
valamely civil mégis az országházba készül, akkor az legyen 
a második kamara, vagyis ne a törvényhozás, hanem annak 
jóváhagyása, normakontrollja. 

A valóban civil erőknek ki kell alakítani a parlamenten kívüli 
alkotmányos közéleti politizálás civil módozatait, nem orszá-
gos, hanem települési szinten, az önkormányzatokban. És 
ezek a civil közéleti tevékenységek háromfélék lehetnek: 

- együttműködés, előzetes probléma-feltárás, 
megoldások keresése 
- nyilvánosság, vagyis információhoz jutás a 
korrupció, a mutyi megelőzésére 
- civil kontroll, vagyis utólagos számon kérhetőség, 
felelősségre vonás. 

Szóval bár igaz, ahhoz, hogy helyi szinten jobban menjenek 
a dolgok, sok mindent országosan kéne kiharcolni, de nem 
mint civil párt. Hanem mint helyi civilek laza, de hatékony 
lobbi-szövetsége.
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A Civil Stratégiáról – több szemszögből 
Szolnokon a civil érdekérvényesítés a 2001-ben alakult 
Szolnoki Városvédők és Városszépítők kerékpárutakról és 
parkosításról szóló kitartó lobbi-tevékenységével kezdődött. 
Az egyesület idővel konzultációs jogot kapott a közgyűlés 
illetékes bizottságában. Ebből nőtt ki 2003 végére a 
városháza-civil partnerséget korrektül leszabályozó Civil 
Stratégia nevű közgyűlési határozat. Az abban lefektetett 
elvek alapján az egyesületek tematikus kerekasztalokba 
tömörültek (sok egyesület több kerekasztalban is tag), 
megválasztották a városvezetéssel intézményes kapcsolatot 
tartó csúcsszervüket a Civil Tanácsot, és megnyitotta kapuit a 
Civil Ház. A megegyezéses civil érdekérvényesítés lassan 
beindult, a közgyűlés bizottságaiban tanácskozási jogot kaptak 
a civil kerekasztalok delegáltjai. 

A Civil Stratégiában számos passzus biztosította a kerek-
asztalok ügyekbe beleszólási jogát és autonómiáját. A 
beleszólást a bizottságokban, pályázatkészítő és kiértékelési 
munkában való részvételi jog és az évente megrendezendő 
Városi Civil Fórum, az autonómiát mindezen grémiumokba a 
független delegálási jog adta. Volna.  Ugyanis a gyakorlat 
kezdettől kissé eltért ettől. Egyfelől példa nincs közös 
pályázatkészítésre, kiértékelésre, másfelől valójában nem a 
kerekasztalok, hanem a Civil Tanács döntött a delegálásokról. 
A Civil Városmarketing Kerekasztalnak (CVK) például egy évbe 
tellett önálló delegálási jogát elfogadtatni a Civil Tanáccsal.  

Az erről folyó elvi vita, a legutóbbi Városi Civil Fórumon el-
hangzott „radikális” civil javaslatok és a Civil Stratégiából 
gyakran citált egyik pont vezetett oda, hogy a városvezetés 
idejét múltnak és megújítandónak lássa saját határozatát. A 
vitatott mondat így szól: „Végső cél: szavazati joga legyen a civil 
delegáltnak a bizottságban.” Előző lapszámunkban bemutattuk 
a lopakodó demokráciaszűkítést, borítékolható, hogy a „meg-
újított” Civil Stratégiából is kimarad majd a „szavazati jog 
ígérete. És mielőtt élni tudnánk velük, esetleg sérülhetnek más 
a dokumentumban lefektetett jogok is. De a városvezetésnek 
mégis csak snassz lenne a szimpla szigorítás, sokkal jobb, ha 
mindezt maguk a civilek „kérik”.  

Ennek szellemében maradt el az elmúlt évi Városi Civil Fórum. 
Elhalasztódott, amíg a civilek maguk megalkotják „saját” Civil 
Stratégiájukat, ahhoz „igazítja” majd a magáét a városvezetés. 
A Civil Tanács háza táján többhónapos lázas „alkotmányozás” 
vette kezdetét. Ennek „gyümölcse”, a konszenzusos tervezet 
immár kész, lehet róla véleményt alkotni, - „egészen ez év 
február 26-ig”, jelent meg a február 26-i Grátiszban. Vélhetőleg 
a nyomdai átfutás csúszása miatt később is lehet még észre-
vételezni, bár a Civil Tanács vezetése március 11-re tervezte a 
végső változat meghirdetését. Lássuk hát, hogyan, s milyennek 
született az új civil Civil Stratégia. Vesézzük ki vívmányait!  

„A stratégia alapelve az önszerveződés és az alulról felfelé 

építkezés.” - írja a dokumentum, és mindezt úgy képzeli a 
Civil Tanács többsége, hogy az eddigi „a kerekasztalok 
delegálnak a városházi bizottságokba” elv helyett csak 
„javasolnak a bizottságokba, melyet a Civil Tanács jóváhagy, 
vagy megvétóz.” passzus lépne. Nesze neked autonómia! 
Továbbá, míg eddig a Civil Tanácsot a legalább 5 egyesület 
alapította kerekasztal-vezetők és bizottsági delegáltjai 
alkották”, az új tervezet szerint erre csak „a csak egy 
kerekasztalban tag, legalább 10 egyesület által létrehozott 

kerekasztalok jogosultak”. 

Így kiürülne, elefántcsont-toronnyá válna a Civil Tanács. Az 
átfedések megszüntetésével kevés Kerekasztal felelne meg 
az elvárásnak. Annak meg sok értelme nincs, hogy egy 
Kerekasztal ne szakmai programokra, hanem látszattagság 
növelésére fecsérelje energiáját: Ám így néhány renitens 
kerekasztal éppen kirekesztődne a Civil Tanácsból. Ami egy 
aktívan működő kerekasztalt nem is nagyon zavarna, ha 
nem „csak a Civil Tanáccsal állna szóba az önkormányzat”. 
Volt ugyan a CVK-nak több „közös” rendezvénye az 
önkormányzattal, de előfordult, hogy a folytatásra már nem 

kaptunk meghívást (pl. „forgalomelterelés-fórum). 

Az a bajunk még ezzel a „demokratikus”, értsd: „többségi 
konszenzusos” újításokkal, hogy bár a Civil Tanács „széles 
körű társadalmi vitára bocsátja”, a leszavazott „kisebbségi 
ellenvélemények” a vitaanyagban sehol nem találhatók, és a 
változások és azok miértje sincs kielégítóen kihangsúlyozva. 
Nincs választási lehetőség, a nagyérdemű nem ismerheti 
meg az alternatívákat, így valós véleményt sem alkothat. Az 
ellenvélemények gondosan kimaradtak a nyilvános vita-
anyagból, a Civil Ház honlapjáról is,  a részletes, azóta sem 
elkészült jegyzőkönyvekbe száműződtek, amikbe „bárki a 
Civil Házban beléjük olvashat”. Erre buzdítunk mindenkit: 
Kérjétek ki a Civil Házban a jegyzőkönyveket, és ismerjétek 

meg az ellenvéleményeket, alternatívákat!  

Szomorú továbbá. hogy kimaradt az írott dokumentumból 
sok-sok valóban karakteresen civil követelés (amikről az 
„alkotmányozás” során, a Városi Civil Fórumokon, és ezen 
újság hasábjain is, többször szót ejtettünk): 1. Független civil 
rovatot az önkormányzat által közfinanszírozott Grátisz 
újságba! 2. Az önkormányzati tulajdonú Városi TV és más 
közszolgáltató cégek vezető és ellenőrző testületeibe 
független szakértő civileket! 3. Részvételi jogot a civil 
delegáltaknak a bizottsági ülések zárt napirendjein! 4. Valódi 
civil partnerségi bevonást a pályázatkészítésekbe és a 
pályázatok kiértékelésébe! Ezeket a Civil Tanács képviselője 
majd csak a „személyes egyeztetés során” fogja 

szemérmesen a városvezetők fülébe súgni –  valamikor… 
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