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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 18. 2010. augusztus 15 – IV. évfolyam 3. szám 

Hogyan épül a stadion? 

Focicsapatunk, a Szolnoki MÁV FC, sok ezer szurkoló örömére az utolsó fordulóban elért 6:1-es győzelemével feljutott      
a legfelsőbb osztályba.  Ám nem csak a csapatnak, de a pályának is el kell érnie az NB1-es szintet. Pályát (stadiont) építeni 
a csapatépítéshez hasonlóan, nehéz.  De nem lehetetlen! – állítja Rózsa József, a Sportcentrum NKft ügyvezető igazgatója. 
 

Látványterv szintű komplett elképzelésünk fenn van a honlapon    

( http://www.szolsport.hu/html/aloldalak/stadrekonstr/stadrekonstr.htm ). 
Ahogy sikerül előteremteni a forrást, készülnek folyamatosan 
a kiviteli tervek, és folyik a közbeszerzés. Az aug 14-ig tartó 
1/A ütemre elkészül az MLSZ-licenszhez elengedhetetlenül 
szükséges FIFA-szabvány szerinti 3200 ülőhely. Ehhez a 20 
milliót főleg szolnoki lakosok és 
vállalkozások adományaiból finan-
szírozzuk, most van még pár eladó 
szék. Szintén az első ütemhez tartozik 
további követelményként a tartalék-
pálya (elfogadták a műfüvest), és 
hozzá 600 ülőhely, a lelátó túloldalán. 
Valamint a vendégszurkolói szektor 
javítása, biztonsági kerítésrendszer, 
elektromos eredményjelző és egyéb 
apróságok. Ahol lehet, ott spórolunk, 
például a vasszerkezeti munkák nagy 
részét a MÁV Gépészet dolgozói 
társadalmi munkában végzik 15 millió 
forint értékben. Az 1/B ütemben a 
tavaszi idény kezdetére el kell készülnie a villanyvilágításnak. 
Hogy itt is faragjunk a költségeken, jó eséllyel pályázunk 
más városok lecserélés előtt álló reflektoraira fél áron.  Ennyi 
a minimum, ami az NB1-es szerepléshez elengedhetetlenül 
szükséges. További fejlesztési elképzeléseinknek csak a 
képzelet és a pályázati lehetőségek, no meg a helyi 
vállalkozások lokálpatriótizmusa szab határt.   

A második ütemben a főépület mellé új lelátó, alá új öltözők 
épülnének, és a vendégszektor teljes rekonstrukciójára is 
sor kerül, kibővítjük a tartalékpálya lelátóját, és az atlétikai 
pálya műanyag borítást kap majd. A harmadik ütemre marad 
új főlelátó építése és az összes ülőhely tetővel lefedése. A 
mindehhez szükséges, közel egymilliárd forintot elsősorban 

céltámogatás-pályázattal tervezzük elő-
teremteni. 2000-ben volt ilyen leg-
utóbb, akkoriban az országos stadion- 
rekonstrukció keretében újult meg a 
nyíregyházi, a kecskeméti és a kapos-
vári pálya, kb. 550-550 millióból. Ha 
minden tervünk  megvalósul az el- 
következő 3 évben, akkor a negyedik 
szezonra a tiszaligeti stadion alkalmas 
lesz nem csak magyar bajnoki, de 
akár nemzetközi barátságos meccsek 
lebonyolítására is, ahogyan azt a 
csapat vezetői és tagjai tervezik.  Még 
annyit, hogy a tervek előkészítésénél 
szóba került, nem lenne-e esetleg 

egyszerűbb, olcsóbb a Véső úti sporttelepet alkalmassá 
tenni. Körbejártuk a kérdést, de hiába jobb állagú az ottani 
lelátó, összességében az a terület túl kicsi lett volna, 
elsősorban a tartalék pálya és tartalék lelátó követelménye 
miatt. Mindazonáltal a város vezetése nem mondott le a 
Véső úti sportkomlexum (pálya és strand) esetleges városi 
tulajdonba vételének szándékáról. 

 

Sétányfelújításról másodszor 

 
 

„Szolnok város térségi fejlesztése, árvízi fővédvonal a 
Tisza jobb parti árvízvédelmi szakaszán" projekt 
második bemutatója, lakossági fóruma zajlott június 30-
án a Tisza mozi aulájában. A fenti látványkép is mutatja, 
a tervezők fő célja biztonságossá, széppé és 
komfortossá varázsolni Szolnok „világörökségét”, a 
Tisza-parti sétányt.  Amint azt az első rendezvényről 
szóló márciusi tudósításunkban is megírtuk, a sétány a 
tervek szerint a beruházás során két éven belül 
kiszélesedik, és új, magasabb mellvédet, kerékpárutat, 
kap, valamint pavilont, lelátót, színpadot is magába 
foglaló rendezvényelemek is épülnek majd. 

Kuriózum: ásatás a szolnoki várban 

Eddig soha nem tapasztalt esemény, igazi régészeti 
ásatás vette kezdetét egy Bástya utcai építkezésnél. 
Először adódott lehetőség, hogy a régészeti és örökség-
védelmi törvény néhány éve hatályos passzusának 
érvényt szerezve, egy új ház megépítése előtt szak-
szerű régészeti feltárást végezzenek ott, a megyei 
Damjanich múzeum szakemberei. A kutatás során fény 
derülhet sok, eddig homályba vesző titokra. A feltárt 
jelenségek és leletek alapján meghatározható lesz 
többek között az egykori várfal elhelyezkedése, 
szerkezete, magassága, a várárok szélessége, és az 
egykor élt emberek életmódjának sok jellegzetessége. 
 

 

http://www.szolsport.hu/html/aloldalak/stadrekonstr/stadrekonstr.htm


Szolnok CÉL 

szolnokcel@freemail.hu                                                    2/ 2010.08.15.                                                http://www.szolnokcity.hu  

Az ipari-parki 2 milliárdos kötvényről  
„Előző lapszámunkban elemeztük a 2007. közepén felvett svájci frank alapú 8 és fél milliárdos kötvény történetét. 
Megállapítottuk, hogy sok városszépítő és infrastrukturális fejlesztés, valamint a költségvetés megszilárdítása köszönhető 
neki, ámde igazán bevételt hozó termelő beruházás nem. Arra a 2008-ban felvett újabb, 2 milliárdos kötvény volt hivatott. 
Nos, sikerült-e beváltania a várakozásokat? A költő után szabadon: „…ment-é az ipariparki kötvény által a város elébb?”  

A cél nemes volt, kár hogy be-
jelentését másra, politikai oldal-
vágásra is felhasználták. A 2008. 
júniusi közgyűlésen a napirendi vita 
arról szólt, a sajtóból is így jött át, 
hogy az előnytelen hiteleket kell 
kiváltani kedvezőbb kamatozásúra, 
valamint az előző városvezetést 
szidalmazták a kedvezőtlen hitel-
felvétel miatt.  

Pedig egyrészt nem is volt az a hitel 
annyira előnytelen, hiszen az Eagle 
Ottawától beszedett bérleti díj bőven 
fedezte az OTP-ingatlanlízing költségeit. 
És igazán felesleges az akkori 
vezetést kárhoztatni, természetes, 
hogy régebben magasabbak voltak a 
kamatok. Mint ahogyan ez a minden-
kori jövőre nézve is igaz lehet. Más-
felől a retorikával ellentétben, a 
hivatalos előterjesztés szerint az új 
hitellel nem a régi rossz hiteleket 
akarták kiváltani, csupán az eddig 
hiteltörlesztésre az Ipari Park Kft-nek 
nyújtott félmilliárdnyi tagi kölcsönt 

visszapótolni a költségvetésbe. A 
további másfél milliárdból tervezték a 
bevételt hozó multikat csalogató 
ingatlanfejlesztést megvalósítani.  

Végső soron, akkori árfolyamon 1,8 
milliárd Ft értékű euro-alapú, 
kedvező kamatozású kötvényt 
bocsátott ki a város 2008-2015 közötti 
futamidőre. 2009 első félévben 600 
milliós regionális pályázati támogatást 
nyertünk, ezt a saját erővel ki-
pótolva, közel 1,4 milliárdos be-
ruházással készült el a további 40 
hektár teljes közművesítése.  

 

Vagyis a kötvény kisebbik fele, az 
1800-ból mintegy 800 millió fogyott el 
az ipari park fejlesztésére. Hová lett a 
többi? Amint a svájci kötvénynél is, 
egy része, úgy 600 millió a városi 
büdzsé megszilárdítására kellet, 400-
egynéhány pedig a tagi kölcsönök 
visszafizetését biztosította, és maradt 
még a tarsolyban vagy pármillió.  

Betelepült viszont azóta két ígéretes 
multi, a Segura és a Stadler, akik 
igaz, az ingatlanért alig fizettek (a 
Stadler például csak jelképes 1 eurót), 
de a termelés felfutása után ontani 
fogják a városnak az iparűzési adó-
bevételt.  A gond továbbra is az 
egyfelől, hogy a költségek az Ipari 
Park Kft-nél, a bevételek a városnál 
jelentkeznek, ez csak technikai részlet-
kérdés, könnyen áthidalható. A másik, 
hogy összességében lesz-e elegendő 
termelői potenciál, aminek adóbevétele 
fedezi a beruházás költségeit, az még 
a jövő zenéje, úgy legyen! 

A      

 

Gáz, vagy nem gáz a gázfogadó? 

Kivonat a 2010. május 27-i közgyűlés jegyzőkönyvéből: 

Bánóczy Lajos napirend előtt kérdezte, milyennek ítéli meg 
a városvezetés a Verseghy parkba nem illeszkedő gáz-
fogadó állagának helyzetét, milyen intézkedéseket tervez a 
város annak táj- és városképbe illesztése érdekében? 

Szabó István alpolgármester válaszában elmondta, hogy a 
megszépülő Verseghy parkban a volt Damjanich uszoda 
mögötti, egykor gázcsatlakozó és szerelvényei elhelyezését 
szolgáló TIGÁZ-tulajdonú használaton kívüli építmény meg-
szüntetését nem tervezik, kiváltására vagy áttelepítésére 
annak költségigényessége miatt nincs lehetőség. Kérésre a 
tulajdonos elvárható műszaki és esztétikai állapotban tartja. 
Az építési besorolás szerinti közpark zónában közmű-
vezeték- és műtárgyainak elhelyezése megengedett.  

A képviselői viszontválasz felhívta a figyelmet a Verseghy 
parki gázfogadó építmény megközelíthetetlenségére, állaga 
és esztétikuma kifogásolhatóságára, véleménye szerint a 
szolnokiaknak ilyen építményre nincs ott szükség. 

Zuhanyhíradó: 

A gáz az, hogy a képviselő és az alpolgármester nem egy 
és ugyanarról az építményről beszéltek. Az előterjesztő a 
Tisza szállótól nyugatra fekvő gázfogadót bírálta, csakhogy 
az nem Verseghy, hanem Tisza park. A Verseghy park a 
szálló túloldalán kezdődik, és tart a hídig. Így joggal hihető, 
hogy a válaszadó félreértése jóhiszemű. Talán ha előtte 
szóban egyeztetnek, időben kiderült volna a tévedés. 

Abban egyet lehet érteni a képviselő úrral, hogy a gáz-
fogadó kopott vakolatával valóban nem közparkba illő 
(mellesleg szerintünk a másik sem, főleg nem a „meg-
szépülő francia kert” kellős közepére). Azt viszont el lehetne 
várni a körzet képviselőjétől, hogy jobban ismerje a képviselt 
városrészt, és ne tévessze össze két közterület nevét. Ne 
adjon okot  a városvezetésnek ilyesféle félreértelmezésre.  

A gázfogadó és általában a közterületen található városkép -
rondító építmények elleni hatósági fellépés lehetőségeire 
következő lapszámunkban visszatérünk. 

 

 
A gázelosztó palakerítése a Verseghy parkban 

 
A romos gázfogadó a Tisza parkban 
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Városvédők találkozója Jászberényben 
Falu- és Városvédők Országos találkozója zajlott július 14-16-án Jászberényben. Az ottani városvédő egyesület az ország 
minden szegletéből érkező 200-egynéhány, köztük 3 szolnoki lokálpatriótát látott vendégül. Az ünnepélyes megnyitón 
Szabó István szolnoki alpolgármester is köszöntőt mondott. A második nap szekciókban zajlott a szakmai munka (épített 
környezet, természetvédelem, hagyományőrzés és ifjúsági szekciókban), délután meglátogattuk a Barátok templomát és a 
Jász múzeumot, majd Rákóczi-emléktáblát avattunk. Harmadnap kiránduló buszokkal jártuk be a környező jász 
települések nevezetességeit, majd az záróünnepélyen kiosztották az idei Podmaniczky-díjakat, és elfogadtuk a városvédők 
közös állásfoglalását. Jövőre Budaörs lesz a vendéglátó, az azt követő évekre siófoki és szolnoki városvédők jelentkeztek.   
 

 

- A természeti, épített és szellemi 
örökség megőrzésében fontos a civil 
szervezetek és a családok szerepe 

- Anyagi ösztönzést! (Orsz. és helyi 
pályázatok, adókedvezmény, stb.)  

- A településre jellemző épületeket 
épület-együttesként védjük meg! 

 - A városvédők aktívabban vegyenek 
részt a település életében! 

- Összefogást az egyesületek között!  

- Beépíteni a tantervekbe a helyi 
értékek élményszerű bemutatását, és 
helytörténeti emlékek oktatását  

- Parkerdő helyére tilos legyen építeni!  

- Városvédőket legyen kötelező tájé-
koztatni városfejlesztési ügyekben. 

-  Nagyobb településekbe főkertészt! 

- Minden településnek saját fenn-
tarthatósági tervet készíteni! 

- Szigorúbban, gyorsabban büntetni a 
környezetrongálókat.  

- Civil szervezet bejelentését legyen 
kötelező kivizsgálni. 

- Lomtalanítást csak szervezett 
formában, és csak a kijelölt helyekre! 

- Új ipari beruházás, lehetőség 
szerint csak barnamezős lehessen. 

1982. óta minden évben a Város- és 
Faluvédők Szövetsége (Hungaria 
Nostra) mindazoknak, akik foglalko-
zásuktól, munkahelyi kötelezettsé-
güktől függetlenül, vagy azt jóval 
túlteljesítve, a legtöbbet tették az 
épített és természeti környezetünk, 
kulturális örökségünk értékeinek 
védelmében, Podmaniczky díjat oszt. 
Idén 12 magánszemély és 4 közös-
ség volt a díjazottak között, a Török-
szentmiklósi Városvédő- és Szépítő 
Egyesület is. A díjat Csikós Sándor 
az egyesület elnöke vette át Ráday 
Mihálytól, a szövetség elnökétől, a 
következő méltatás közben:  

„Az egyesület eddigi tevékenysé-
gének elismerése mellett, fontos 
munkát végzett városa 48/49-es 
szabadságharc-béli szerepét bemutató 
helyek, emlékek ápolásában, 
rendben tartásában, felújításában. 
Munkásságuk eredményeként új 
Vécsey Károly emléktábla készült az 
egykori fogadó helyén álló cukrászda 
falára. Felkutatták, és rendbe tették a  
’48-as honvédtemető sírhelyeit, fel-
újították a Katolikus temető központi 
Honvéd-síremlékét. 

A jászdózsai polgármester szemé-
lyesen fogadja a városvédő turisták, 
kis csapatát. Nem a község-, hanem 
a „közösségi” házban” ahol éppen a 
nemzetközi alkotótábor festményei 
vannak kiállítva, büszkén vezet körbe 
a tárlaton. Meséli, az előző polgár-
mester elnyerte 70 milliós támogatás 
mellé 43 milliós hitelt kellett szereznie, 
hogy az épület felépüljön végre. A 
községi büdzsé eladósodása is megállt, 
mióta újra Dr. Szerencsés István a 
polgármester. 1994 óta mindig indult, 
és kivéve mikor a házát építette, nyert is.  

Vezet, vonszol minket, keresztül az 
ódon 5 lyukú kőhídon, a templom és a 
csengettyűs iskola felé, közben 
lelkesen sorolja terveiket. A felújított 
artézi kút vizét Jászok kincse néven 
forgalmazzák, régiós pályázatból meg-
újul a faluközpont parkja, és tervbe van 
véve egy régészeti skanzen is. Állítja, 
ennek csodájára fognak járni a 
jászsági turisták. Egyszóval, pezseg a 
falu! Őszerinte köszönhető mindez 
nem csak személyének, de a civil 
szervezetek: a közalapítvány, a polgár-
őrség, és a honismereti szakkör együtt-
működő segítségének is. 

 

Polgármesteri elismerés 
Szalay Ferenc a Vasútért kitüntetés-t július 10-én, a 
vasutasnapi rendezvényen vette át a MÁV Zrt éppen 
soros elnök-vezérigazgatójától. A méltatás szerint Szalay 
sokat tett a vasút hírnevéért, Szolnok és a MÁV 
kapcsolatának erősödéséért. (Pest-Szolnok vasútvonal 
nyitó dátumának – szept.1 - város napjává tétele, 
valamint a Stadler vonatgyártó multi általi vasúti 
gépgyártás szolnoki fellendítésének elősegítése). 

Szívből örülünk, és melegen gratulálunk a sikerhez, bízva 
abban, hogy ez a MÁV-elismerés elősegíti egy régi 
probléma végső megoldását. Reméljük, ezek után polgár-
mesterünknek sikerül majd elérni, hogy a MÁV-strand 
meg a Véső úti sportkomplexum minél jutányosabban 
városi tulajdonba és/vagy használatba kerüljön végre.  

Városházi elismerés 
Városvédő újságunkat nagy megtiszteltetés érte. A város 
természeti és épített értékeinek, lakosai érdekeinek 
védelmére született írásokat, szolnoki olvasóira gyakorolt 
hatását nagyra értékelve, nekünk ítélt a városvezetés a 
környezettudatos nevelési célú 12 milliós környezet-
védelmi alap pályázatán 100.000, azaz egyszázezer 
forintnyi támogatást, egy tematikus példány kiadására. 

Pályázatunkban azt vállaltuk, hogy egyik őszi lapszámunk 
75 %-a környezetvédelemről, jelesül szeméttelep-rekulti-
vációról, illegális szemétlerakásról, szenny- és csapadék-
vízelvezetésről, utcai szemetelésről, szennyvíztisztító árvíz-
védelméről, szelektív hulladékgyűjtésről fog szólni. A 
támogatási szerződést július 19-én írta alá egyesületünk 
elnöke Gedei Tibor és Szabó István alpolgármester  
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Választási esélyeink – kell a civil kontroll! 

Másfél hónap múlva, október első vasárnapján újra helyi 
önkormányzatot választunk, lapunk megjelenésével egy 
időben folyik az ajánlószelvények kipostázása. A jelölő-
szervezeteknek a cédulagyűjtésre mindössze két hetük 
van, de ismerve a nagypártok gyűjtői profizmusát, inkább 
csak néhány nap, közte egy aug. 20-i hosszú hétvégével.  

Kívánatos, hogy helyi kisparlamentünk az országénál 
vegyesebb, színesebb legyen, vagyis legyenek benne 
kispártok és civilek is, annak ellenére is, hogy „két-
harmados alkotmányozóink” megnehezítették ezt:  
1. Rövidebb a kampány, és főleg a jelöléshez szükséges 
kopogtatócédulák gyűjtési ideje rövid. Aki nem csap le 
azonnal a szelvényekre, az könnyen hoppon marad.  
2. De még ha sikerül is a jelölés, a korábbi 11 darab 
maradék listás helyből csak 5 maradt, vagyis a felénél is 
kevesebb a mandátum a „vigaszágon”.  

Pedig szükség van a városi közgyűlésben civil jelenlétre, 
ezt bizonyítja az elmúlt négy év. Amíg szót kaptunk, 
tudtunk vele a város hasznára élni, és amikortól a szót 
megvonták tőlünk, az nem vált a város javára. Az esélyek 
törvényi nehezítése mellett, szélmalomharcnak ítélve a 
helyzetet, néhány aktivistánk elkedvetlenedett. De többen 
jöttek újak, így vagyunk elegen szolnoki városvédők.   

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület az 1998-as alapító 
szándékhoz híven újra ringbe száll a szolnoki városháza 
képviselői helyeiért. Teljes jelöltlistát állítunk pártfüggetlen, 
városvédő civilekből. Meggyőződésünk, hogy a „köz”-gyűlés 
nem csak a pártoké, az információt ki-, a véleményt be-
juttatni, ez a cél, a szolnokiak megérdemlik, hogy felnőttként 
kezeljék őket, tolmácsolni kívánjuk a nem párt-érdekelt 
lakossági hozzáállást. Egyszóval, kell a civil kontroll! 

Bizakodóak vagyunk, mert a nehezítések mellett van jó 
néhány muníciónk is, ami legutóbb, 2006-ban még nem 
volt meg, mégis helytálltunk. Mi mindenünk van tehát:  
-1. Ez az újság, a Szolnok CÉL - civil kurázsi, a maga sok 
ezer olvasójával (http://hirlaptar.vfmk.hu/szolnok_cel-civil_kurazsi ). 
-2. Honlapunk, a http://www.szolnokcity.hu, ne feledjük, 
Obama is az internettel érte el sikerét. 
-3. Legutóbb, 2006-ban még kihasználatlan egyéb inter-
netes csatornák. Pl. iwiw-körlevél. (MÁV strand-, és Dami klub) 
-4. A Dami-népszavazási ívünket aláíró közel 10 ezer 
szolnoki emlékezete, lelkiismerete, lokálpatriotizmusa.  

Számítunk tehát olvasóink szimpátiájára, bizalmára: 
ajánló cédulájára és szavazatára. Cserébe továbbra is 
valódi városvédő újságot, és valódi civil kontrollt ígérünk. 

Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
 

 

Tisztelt Szerkesztőség!  
Szeretném, ha újságjukon keresztül 
tolmácsolnák kérésünket. Örömmel 
vettük a hírt, hogy a város játszótereit 
az EU- szabványoknak megfelelően 
felújítják. A Szolnok ispán körút 7. és 9. 
sz. házak előtti kis játszóteret is 
lebontották. Sajnos, az újjáépítés 
elmaradt. Ennek a gyerekek kevésbé, 
a kutyatulajdonosok annál inkább 
örülnek. A füvet időnként levágják, de a 
vihar által letört faág ott szárad a szebb 
napokat látott pad mellett, mely(ek)re 
már leülni nem lehet, oly sok hiányzik a 
faanyagból, ami az ülés célját szolgálta 
egykor. A parkok közötti kis sétányon 
egy kút volt valaha. Most virág nyílik 
benne, de a mellette lévő lámpa sem 
működik már. Lesz itt valamikor 
felújítás? Üdvözlettel: egy Szolnok 
ispán krt-i lakos. 

Leveles láda pont hu 

 
 

 

Tisztelt Szerkesztőség! Kérem leközölni 
a lakossági levelemre kapott hivatali 
választ! (Kivonat): 
 

Az Óvodások (Vonulat) szobor-
csoport néhány éve egy közlekedési 
rongálás miatt került raktárba meg-
őrzésre, később szobrászhoz fel-
újításra. A töredezett talapzatot a 
Tisza-parti sétány „Rosarium” építési 
munkálatai miatt távolítottuk el, tehát 
nem önkényes vandalizmus áldozata.  

A szobrot újra fel kívánjuk állítani, 
egy védettebb helyen. A műalkotás 
felújított állapotban vár arra, hogy 
anyagi lehetőségek megteremtése 
esetén méltó új helyre kerüljön.  
 

Tisztelettel: PH Műszaki igazgatóság  

A szobormentésre hamarosan visszatérünk. 

 

 

Kopogtató céduláját juttassa el hozzánk! 

Ha a Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
képviselő-jelöltjeinek szánja ajánlását, 
jelentkezzen az alábbi koordinátákon: 

gladius.porcius@gmail.com  
zolfut@gmail.com 

szolnokcel@freemail.hu 
20-9994794, 30-8155725, 70-3282447 

 

 

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  

városvédő újság 
Kiadó: Szolnokiak Szolnokért Egyesület 

 

Lapszerkesztő: Gedei Tibor 
 

Készült  2500 példányban, Pi Faktor Bt. 
 

Lapengedély száma: 13/807/1/2008 
 

Levélcím: Szolnok CÉL,  
5000 Szolnok Baross u. 56   

mail: szolnokcel@freemail.hu 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület közhasznú vállalásai: ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem, esély-

egyenlőség elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ezekkel összhangban fő 
céljaink: Lokálpatrióta életforma, Szolnok szeretete, természeti-, épített értékeinek védelme, és a 
helyi demokrácia, a nyilvánosság kiszélesítésével Szolnok élvezhetőbbé, lakhatóbbá tétele. 

Ténykedésünk címszavakban:  
- rendezvények, akciók, demonstrációk szolnoki közösségi terek védelmében  

(MÁV-strand, Gólya-víztorony, Indóház, Dami, Tüdőkórház-park, stb) 
- javaslatok, tanulmányok, jogi fellépés az élhetőbb városért  
(kerékpárutak, második belvárosi híd, szemetelési bírság, lőtér-ügy, stb.) 

- konzultációs részvétel a közgyűlés és a városháza munkájában 
(bizottsági üléseken, közmeghallgatáson, egyeztetéseken) 
- a helyi demokrácia és a nyilvánosság kiszélesítése, civil kontroll 

(köszszolg. szerződések nyilvánossá tétele, sajtótájékoztatók, városvédő újság) 

Mindezt elsősorban a Civil Városmarketing Kerekasztallal (CVK) és más egyesületekkel együttműködve. 

A Szolnok CÉL – Civil Kurázsi c. ingyenes újságunkra külön kérjük a segítséget! A pénzbeli 

támogatást a CIB 10700309-44634308-51100005 bankszámlára, (adószán: 18831463-1-16), 

vagy egyeztetés esetén (szolnokcel@freemail.hu) személyesen várjuk. Minden ezer forint 
támogatás kb. 100 db négy oldalas újság megjelenését teszi lehetővé. Adókedvezményre 
jogosító igazolást is tudunk adni, és természetesen tudjuk fogadni az SZJA-egyszázalékokat is.  

SZOLNOK CÉL: Szolnok Civilebb, Élhetőbb, Látogathatóbb 

. 

mailto:szolnokcel@freemail.hu

