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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 19. 2010. október 1 – IV. évfolyam 4. szám 

     

Újabb fürdőprivatizáció 
Ami tavasszal még csak nehezen hihető hírlapi kacsának 
tűnt, mára bekövetkezett. Kínai vásárlói teljes egészében 
kifizették a vételárat a Tisza szállóért. Októbertől új fejezet 
kezdődik a patinás épületegyüttes életében. 
A Pávai Vajna Ferenc által megtalált termálkincs kiaknázására, 
törökfürdő mintájára, 1928-ban épült neobarokk szálloda 
gyógyvizének és híresen finom konyhájának köszönhette nép-
szerűségét a város lakói között, no meg a mára megkopott 
nimbuszú fagyizójának, ahová kötelező családi program volt 
betérni vasárnapi korzózás közben. De jó híre messziről vonzott 
mindig külföldi vendégeket is. Az új tulajdonosok nyilatkozatai 
szerint nem lesz másképp mostantól sem, sőt. Ígérik, fejleszteni 
fognak, Az 1990-es privatizáció óta magyar tulajdonosai alatt 
elszenvedett stagnálást, sorvadást megállítják. Kérdés, nem az 
lesz-e ennek az ára, hogy a szálloda-és fürdőkomplexum 
szolgáltatásai a szolnokiak számára a megfizethetetlenségig 
drágulnak.  
 

  

Ettől tartottunk anno a Damjanich uszoda privatizációjakor is, ma 
már tudjuk, feleslegesen. Nem lesz se drága, se olcsó az új 
Dami. Még jó ideig. Kérem, nézzék el nekem kedves olvasók, 
hogy botor módon párhuzamot próbálok állítani a Dami és a 
Tisza szálló eladása közé. Egykor mindkettő a szolnokiak 
közkedvelt szórakozóhelye volt, és a Dami mára tényleg csak 
volt. Kérdés, a Tisza szálló, és főleg a fürdője, lesz-e?  

Egy biztos, bár más és más megfontolásból, de privatizációból 
elégtelenre vizsgáztak a magyar befektetők mind a Tisza 
szállónál, mind a Daminál, Az egyiknek bár, vaskosan szakmai 
befektetőnek számított, húsz év is kevés volt a bizonyításra. A 
másik, „pénzügyi” befektetőnek 20 hét is sok, a válság kapcsán 
besokallt. Most adjuk meg az esélyt ázsiai barátainknak 
bizonyítani! Majd meglátjuk, mire jutnak, viszlát a száraz gőzben, 
ha beindul egyáltalán … 

Megújult a Pelikán parkoló 
 

 

A tervezett szept. 30-i határidőnél pár héttel 
korábban sikerült átadni a megszépített parkolót 
a belvárosban. A beruházást a Remondis Zrt 
végezte.  

 
Kép-kvíz: 

Mit ábrázol az alábbi fotó? 
1. Csernobili betonszarkofág 
2. Gabonasiló Gyomaendrődön 

       X.   Pelikán hotel Szolnok belvárosában 
A helyes megfejtők között újságunk egy éves elő-
fizetését sorsoljuk ki.  

 
 

Városvédők nyárvégi közösségi programjai 
Gyertyák a 7 éve bezárt MÁV-

strandnál 

 

Koszorúk a 13 éve pusztuló 
Indóházon 

 

Főzőhelyünk a 12-dik 
Gulyásfesztiválon 
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A plakátháború folytatódik?  
Amint az emlékezetes, júniusi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a tavaszi országgyűlési választási kampány egyik tv -
szereplésében miként próbálta „vadplakátolás” vádjával lejáratni a Jobbikot a fideszes képviselőjelölt, Sza lay Ferenc. 
Holott a plakátolás teljesen jogszerűen zajlott, amint azt utólag, egy már a választás utáni nyilatkozatában Szalay Ferenc is 
elismerte. „Eső után köpönyeg” – mondhatnánk. De hogy az őszi kampányban nehogy hasonlóképpen megvádoltassunk, 
megelőző lépéseket tettünk. Ennek volt első eleme júniusi cikkünk, a figyelem felhívása az övön aluli kampányfogásra.  

Azt hihetnők, hogy ezek után, érvényt szerezve a 
választási törvény kampány idejére szóló meg-
engedésének, nyugodtan lehet majd plakátolni. Ámde hírt 
kaptunk a Választási irodából, hogy a polgármester nem 
enged a negyvennyolcból, továbbra is szigorúan elítéli a 
„vadplakátolást”. Nem vettük volna a lelkünkre, hogy a 
városvezetés azt híresztelje, hogy a civilek (városvédők-
városszépítők) elcsúfítják a várost. Ezért elő-
vigyázatosságból a törvényesség őréhez, vagyis a 
jegyzőhöz fordultunk. Nyilvános levélben kértünk 
hivatalos állásfoglalást arról, igaz-e, 
hogy a „Választásról szóló 1997/100-as 
törvény” 42. §-a szerint a helyi és 
országos rendeletek ellenére kampány 
idején megengedett a plakát 
kihelyezése különböző helyeken. 
Tételesen fel-soroltuk az ominózus 
műtárgyakat, úgy mint kandeláber és 
közlekedési tábla oszlopai, épületek és 
építmények nem fal funkciójú oszlopai, 
buszvárók pavilonjai, megállótáblák és 
oszlopaik, nem védett köztéri 
műalkotások talapzata, mellvédje, pereme, és járdák 
(járdafestmény). 
Rekord gyorsasággal, másnap megjött a válasz. Vagyis 
egy válaszlevél, melyben kérdéseink megválaszolatlanok 
maradtak. Ugyanis a jegyző nem felelt sem határozott 
IGEN-nel. sem NEM-mel. Kitérő módon figyelmünkbe 
ajánlott még pár jogszabályt, és melegen javasolta a 
kijelölt hirdetőhelyek kizárólagos használatát. Kijelölt, 
értsd: fizetett. Vagyis ott vagyunk, ahol a part szakad. 
Sebaj, ismétlés a tudás anyja, postafordultával 
megismételtük levelünket. Ezúttal úgy tettük fel a kérdést, 

hogy ne lehessen megkerülni: „választási kampány idején 
szabad-e választási plakátokat, hirdetményeket 
elhelyezni: közlekedési táblák oszlopain? IGEN, vagy 
NEM? Épületek és építmények nem fal funkciójú 
oszlopain? IGEN, vagy NEM?” –  És így tovább. 

Most várjuk a választ. Immár kerek két hete. Lapzártáig 
nem jött meg, és ebből arra következtetünk, hogy a 
választásig hátralévő egy hétben már nem is fog. A 
törvényesség őre a jegyző, aki első levelünkre egy nap 
alatt válaszolt, most, hogy konkrét NEM-et, vagy IGEN-t 

kell mondania, két hete néma. Megteheti 
jogszerűen, hiszen a válaszadási 
kötelezettsége 30 nap. Sebaj, jó lesz az az 
IGEN válasz majd négy év múlva is.  
De addig is, most mit csináljunk? Lassan ki 
kéne tenni azt a pár tucat plakátot 
(plakátocskát), amire szűkös anyagi 
keretünkből telik. Azóta kitettek magukért a 
nagypártok, teleplakátolták a várost. Néhol 
lengedező óriásplakátok takarják el a 
közlekedési lámpákat is. Az biztos, hogy az 

úttest felett egy hónapja kifeszített szalagplakátjaik két 
okból is szabálytalanok. Ugyanis személyt nem, csak 
eseményt, rendezvényt szabad így hirdetni, és maximum 
két hétre. Mindenesetre a kandeláberen éktelenkedő 
nagyplakátjaik tövében éppen jó helyen lesz a mi kis 
picink is. És hogy szó ne érje a ház elejét, magam is 
készítek pár nagyobb plakátot, egészen pontosan kettőt, 
egyet a hátamra, egyet a hasamra, szendvicsember ellen 
nincs semmilyen jogszabályi tiltás. Még tán jól is jövünk ki 
belőle, így lehet a szükségből erényt kovácsolni, 
köszönet az ihletért.  
 

A      

                A gázfogadóról még egyszer                                           Volt - nincs csonk 
Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogyan értették félre egymást 
Bánóczy képviselő és Szabó István alpolgármester, mikor az egyikük a Tisza 
parkban, a Zounok ispán szobor mögötti gázfogadóról kérdezett, másikuk a 
Verseghy parkban, az evangélikus templommal szembeni gázelosztóról 
válaszolt.  
Cikkünkhöz fotókat is mellékeltünk, mint utóbb kiderült, az egyiket tévesen. 
A TIGÁZ szóvá is tette, hogy a „gázelosztó kerítése” néven az egykori 
Damjanich uszoda termálkútját takaró kerítést mutattuk be. Az észrevétel 
jogos, valóban tévedtünk, így készséggel adunk helyt a helyreigazításnak.  

Ámde mentségünkre szóljon a következő enyhítő körülmény: Az vezetett 
minket is félre, hogy a közgyűlés jegyzőkönyve szó szerint „a Verseghy 
parkban lévő egykori játszótér és a volt Damjanich uszoda melletti” 
objektumról beszél. Ez alapján joggal téveszthettük össze a termálkúttal.  

Hiszen maga a gázelosztó nem a 
Verseghy parkban, hanem a Kellner 
Gyula úton található, éppen átellenben 
az evangélikus templommal. Egyéb-
iránt mind a gázfogadó, mind a termál-
kút kerítésének külleméhez képest 
egészen esztétikus kivitelben. Mintha 
csak a templomhoz tartozna, avagy a 
játszótér játszóvár funkciójú tartozéka 
lett volna.  

 
Az imént említett, a volt Damjanich 
uszoda és az evangélikus 
templommal szembeni gázfogadó 
közötti termálkút kerítése, és maga a 
kút csőcsonkja immár a múlté. A fenti 
képen látható „alapkő”-szerű valami 
van a helyén. Most látszik csak 
igazán megindokoltnak tűnni az, hogy 
annak idején a VCSM nem itt, hanem 
a saját telkén fúratott a várossal új 
termál kutat a Damihoz. Így legalább 
most az második kút nem lett az 
enyészeté. Vagy lesz még valami 
ebből? Reméljük!  
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Civil hírek röviden
Házunk tája 

 
Szeptember 16-án a Civil Ház adott 
otthont az Auriga Sportklub és a Civil 
Városmarketing Kerekasztal (CVK) 
„Házunk tája” városismereti előadás-
sorozata legújabb állomásának. Ez-
úttal a Vasútállomástól az Eötvös 
térig húzódó 4-es kerület történelmét 
mutatta be Szurovecz Pál, és nem-
csak mint helytörténész, hanem mint 
aki gyerekkora óta ott élte le ember-
öltőnyi életét.  Pali bácsi élethű 
elbeszélése nyomán megismerhettük 
a Baross úti iskolák épülését, a 
környező utcák iparos lakóinak 
(fiákeres, borbély, stb.) mindennapi 
életét. 

Civil kampány 
A Szolnokiak Szolnokért Egyesület 
jelölőszervezet tagjai szerényen, de 
serényen kampányolnak. Párosával, 
szomszédos választókerületenként 
tartunk lakossági fórumot, amikről a 
Szolnok Tv is tudósít. Lehetőséget 
kaptak jelöltjeink, méghozzá ingyen, 
főműsoridőben négy-négy percben 
bemutatkozni. Szórólapok, pólók, és 
kisebb méretű plakátok is készültek, 
bár anyagi lehetőségink szűkössége 
miatt, ezeket csak a kampányfinisben 
vetjük be. (Az egész csapat kerete 
nem több, mint amennyit a pártok 
villanykarónként elköltenek.) Nagy 
segítséget kaptunk több civil 
szervezettől is. A Gladius Hagyomány-
őrzők személyes jelöltségükkel, a 
Magyarok Szövetsége tagjai pedig az 
ajánlószelvényeikkel, és szavazat-
számlálóként támogatják a civil listát. 
Valamint országos vezetőjük, Vukics 
Ferenc személyesen is részt vesz 
egyik kampányrendezvényünkön. Ez 
a civil összefogás növeli az 
esélyeinket a sikerre. Kell a civil 
kontroll!  

Critical Mass 
Szeptember 22-én, az autómentes 
napon több száz szolnoki bringás, 
ezúttal a Széchenyi lakótelepet is 
útba ejtve, rendőri biztosítással 
körbekerekezte a várost. Azzal 
kezdődött, hogy a Kossuth téren 
Szabó István, alpolgármester rövid 
beszédet tartott. Ismertette a 
megújult kerékpáros koncepciót, és 
leszögezte, hogy a városi 
közlekedésben a kerékpáros és a 
helyi buszközlekedés „nyerő páros”. 
Ezután rajzottak ki a kerósok a 
túrára, majd visszatérvén a Kossuth 
térre, repültek a bringák a fejek fölé, 
amint az a mellékelt fotón is látható. 

 

 

21-dik századi mesehősök 
 

A király meztelen 
2006-os megválasztása után Szalay Ferenc polgármester 
több nyilatkozatában is leszögezte, hogy konszenzusos és 
pártpolitika-mentes városvezetésre törekszik, sőt, azt is 
hozzátette, külön örül, hogy pártfüggetlen civil jelölt is 
bejutott a közgyűlésbe.  Rá fél évre, a Városi Civil Fórumon 
már árnyaltabban fogalmazott, mikor azt fejtegette, hogy ő 
tulajdonképpen jól meglenne a civilekkel, amíg azok csak 
koszorúzgatnak, nyugdíjastalálkozgatnak, csak az a fránya 
öt százalék ne volna, akik el akarják őt számoltatni. Újabb 
fél év múlva eltávolíttatta delegáltunkat a városházi 
bizottságból. Ennyit a konszenzusról. Persze valahol meg 
lehet érteni őt is. Szigorú pártfegyelemhez szokott énje 
nehezen fogadja be a civilséggel járó „fegyelmezetlenül 
szárnyaló kreativitást”. És ilyen attitűddel nagyon könnyű 
abba a hibába esni, hogy a nem szokványost, a szokatlant, 
akármilyen szalonképes is az, megbotránkoztatónak titulálja.  
A civil nem tartozik a párttagok felsőbbrendű kasztjához. 
„Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!’ 
Mondhatnánk, ha arra gondolunk, milyen éles penge-
váltások hangzanak el a városházi közvetítéseken fideszes 
és mszp-s képviselők között, mégis csak a civil kritikára, a 
civil ellenvéleményre tudott eddig városvezetőnk meg-
sértődni. Jelesül például ezen újság több cikkjére is. Pedig 
egy polgármester olyan közszereplő, akinek állnia kell a 
kritikát emóció nélkül. Ideje tudomásul venni, hogy a civil 
kritika, még ha bármily maró gúnyt vélhet is kiérezni belőle a 
címzett, alapjában véve jóindulatú. Mint ahogyan a mesebeli 
kisfiú sem akarta kigúnyolni pucérságáért a királyt. 
Gyermeki ártatlanságában, ahogyan a politikai fineszben 
járatlan civilek is teszik, szókimondón nevén nevezte a 
problémát. A király meztelen, öltözzön fel végre! Vegye 
magára a gúnyáit, és legyen jó, jobb királyunk. 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
Némi kreatív beleéléssel azt lehet mondani, pontosan az 
történt szervezetünk és a városvezetés viszonyában, ami a 
mesebeli kiskakas és a török basa között. A nagyhatalmú úr 
által senkinek vélt kiskakas egyszer csak értékes kincsre 
lelt, és bár megosztotta volna szívest örömest urával, de az 
elvette tőle egészen. Helyzetünk csak annyival másabb, 
nekünk hosszasan kell hangoztatnunk, bizony kincset 
találtunk. Először oda se figyelnek, meg sem hallgatnak, 
majd félreértelmezik, és csípőből elutasítják javaslatainkat. 
De mi nem hagyjuk magunkat.  
Ha kell, száz fórumon is elismételjük. Így jártunk eddigi 
legnagyobb, a város életére leginkább pozitív hatással 
kecsegtető városfejlesztő javaslatunkkal, a második bel-
városi Tisza-híddal. Amíg be nem dobtuk a köztudatba, a 
Csáklya utcát, mindenki a Mester úthoz akart hidat építeni. 
Négy éve minden lehetséges fórumon lobbizunk érte. 
Delegáltunk indítványát a bizottság háromszor, a közgyűlés 
kétszer utasította vissza. De mi nem csüggedtünk, és 
hatodszorra zöld utat kapott. Sőt, önálló életre kelt, most 
már el van felejtve, hogy a mi édes gyermekünk.  
Volt ez így más, kisebb dolgainkkal is. Nehezen bocsájtható 
meg, hogy az általunk kezdeményezett, első nekifutásban 
vegyes sikerű forgalom-elterelési fórumot másodszorra 
ígérete ellenére már nélkülünk szervezte meg a városháza, 
minket meg sem hívtak. Vagy pl. azt, hogy a Civil 
Városmarketing Kerekasztalt az ígéretek ellenére mellőzték 
a Városmarketing koncepció kidolgozásakor. Más lesz a 
helyzet, ha nem csak civil delegálással, de választói 
akarattal jutnak be képviselőink a szenátusba. Akkor le kell 
nyelni a békát, és ez a célunk. Azt akarjuk, hogy a 
városvezetés kénytelen legyen velünk együttműködni. 
Előbb-utóbb rájönnek majd arra is, hogy érdemes.
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Választási programunk 
Városvédelem: 
- Épített és természeti értékek megóvása, megújítása 
- Történelmi, népi hagyományok őrzése, terjesztése 
- Szolnok lakosai érdekeinek védelme, képviselete 

 

1.  Élhetőbb, lakhatóbb várost a szolnokiaknak! 
- Damjanich uszoda újraépítését, MÁV strand  újra-nyitását!  

 

- Zagyvatorkolat duzzasztásával szabadstrand, víziarborétum! 
 

- Indóház és MÁV-strand a MÁV-val közös hasznosításban! 
 

- Valódi sétálóutcát a belvárosba (volt szervízúton)! 
 

- Több kerékpárutat, széles járdákra  kerékpársávokat! 
 

- Közrendet, köztisztaságot!  
  (Parkőrök, hulladéksziget-figyelő szolgálat, csend-  
  rendelet betartása, szemetelési bírság, kutya gumi- 
  tárolók, szemetesek, dohányzó sarkok!) 
 

- Mobil műjégpályákat a téli szezonra! (Többet is!) 
 

- Lobbizni a 4-es főút négysávosításáért! (a meg- 
  lévőért, nem kell északi elkerülő, sem püspöki híd!) 

0 

- Inkább 2-dik belvárosi (Csáklya u.) közúti hidat! 
 

- Kisvállalkozás-ösztönző adózást, hogy ne csak a 
  multinak érje meg itt  vállalkozni, hanem nekünk is!  
 

2. Élvezhetőbb, látogathatóbb várost, hogy a Szolnokra érkező  
   vendégeinknek büszkén ajánlhassuk látványosságainkat. 
 

- A szolnoki vár legendájának újraélesztését!  (A dzsámit, 
  minaretet és Belgrádi kaput  várfalastul újra megépíteni!)  
 

- Körforgalmak közepére régi mesterséget idéző skanzen- 
  elemeket! (Országzászlót a Gólya-téri körforgalomba!) 
 

- Tiszaparti  sétányt  jelöltetni  UNESCO-világörökségre! 
 
 

- Feléleszteni  a Szolnoki Vízikarnevál  ősrégi pompáját! 
 

- A Gulyásfesztivált maximálisan és folyamatosan támogatni! 
 

- Alibi reklámok helyett  igazi országos városmarketinget! 
    - Óriásplakátokat („Vízikarnevál, Gulyásfesztivál”) 
    - Felhasználóbarátabb városi honlapot, (digitális városkapu)! 
               - Testvérvárosokkal nyelvgyakorló  szakembercseréket! 
Mindezen városfejlesztő intézkedéseket, ha jelöltjeink  
bejutnak a közgyűlésbe, következetesen fogjuk képviselni. 
Minden lehetséges fórumon lobbizni fogunk azért, hogy az 
épített és természeti értékek, helyi hagyományok  
Szolnokon  megőrződjenek,  jó  hírünket  messzire vigyék. 
 

3.  Lakossági érdekvédelem (Civilebb várost!) 
    (részvételi demokrácia, nyilvánosság, elszámolhatóság): 
 

- Megszüntetni a közmeghallgatásos szigorításokat!  
   (Vissza az írásos és az 5 perces hozzászólás jogát!) 
 

- Grátisz újságban független (cenzúrázatlan) civil rovatot! 
 

- Bizottsági ülések meghirdetése is legyen kötelező! 
 

- Közgyűlés közvetítésekor a témákat röviden ismertetni! 
 

- A város vagyonáról ne lehessen zárt ülésen tárgyalni! 
 

- Civil delegáltakat a közmű cégek felügyelő bizottságaiba! 
 

- Városi beruházások, fejlesztések, pályázatok, támogatások  
  hitelesen és közérthetően kerüljenek nyilvánosságra!  
 

- Közszolg. szerződések felülvizsgálata. Előnyösebb feltételeket! 
 

Ne csak kenyeret és cirkuszt, de JOGOT is! 
Hogy ne csak alattvalói, hanem sorsát alakító 
szabad polgárai is lehessünk Szolnokunknak! 

 

Szavazzon a Szolnokiak Szolnokért Egyesület városvédő, 
pártfüggetlen civil jelöltjeire!  Cserébe valódi városvédelmet 
és valódi civil kontrolt ígérünk, mert kell a civil kontroll! 

 

 

 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület (SZOLÉRT) jelöltjei 
2-es körzet: Ménesi Győző, a Seregély utcai lakossági 
ellenállás szószólója a közgyűlésben Közgazdász, Gastroyal 
Kft területi vezetője. 
 

3-as körzet: Molnár János, SZOLÉRT-, és ejtőernyős 
egyesület tag, biztonsági őr, "szemetelésellenes szószólónk 
a közgyűlésben". 
 

4-es körzet: Czeglédi Bernadett, Familia-eladó a CORÁ-an, 
sikeres lakossági összefogást szervezett a a Remondis 
udvarára tervezett mobil torony ellen.  
 

5-ös körzet: Agócs István az Akkufémker Kft vezetője, a 
Damjanich Uszodáért Egyesület alelnöke. 
 

6-os körzet: Dr. Fekete Nóra a törökszentmiklósi polgm. 
hivatal szervezési és humán közszolg. iroda vezetője   
 

7-es körzet: Szemők György lapterjesztő, dekoratőr, a 
Gladius Hagyományőrző Egyesület vezetője. 
 

8-as körzet: Csicsó Sándor helyi járatos buszsofőr a 
Jászkun Volánnál. 
 

9-es körzet: Tokai Attila történész, a levéltárban dolgozik, a 
Gladius Egyesület titkára. 
 

10-es körzet: Pálinkás Tibor egyéni vállalkozó (villamos 
kivitelezések) a SZOLÉRT alelnöke.  
 

11-es körzet: Szabovik Zoltán egyéni vállalkozó, CVK 
elnöke, kerékpárutas szószólónk a közgyűlésben. 
 

12-es körzet: Gedei Tibor innovációs  & pr-manager (Jászkun 
Volán) a SZOLÉRT-elnöke, CVK-alelnök, Szolnok CÉL-
szerkesztő, Dami-aláírásgyűjtés főszervezője 
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