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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 20. 2010. november 12 – IV. évfolyam 5. szám 

     

Épül a gyaloghíd 
A tavaszi áradás miatti késés okán Szolnokiak egy 
internetes fórumon nemrég még azon poénkodtak, nem lett 
volna-e célszerűbb Tiszavirág helyett Luca székének 
elnevezni a gyaloghidat. Az utóbbi napokban viszont 
látványosan felgyorsult az építkezés, most már semmi 
kétség, ha a póthatáridőként beígért november 30-ra nem is, 
de rá pár hétre, Luca napjára minden bizonnyal elkészül a 
híd, még az idén átgyalogolhatunk rajta. A napokban helyére 
került mind a hat íves csőváz-elem, és a munkások már a 
járófelületet burkolják. 
 

  

Gőzerővel folyik az északi, azaz a város felőli hídfőnél a tér 
véglegessé alakítása is. A Galéria és a Galéria étterem 
közötti sétány, a Pálfy középiskola tövében a félköríves 
kerékpárfeljáró, annak ívében az országzászló, mellette a 
„meztelen szobor”, még mellette egy vizzel teli medence 
közepén a kérészpár szobra fogja alkotni a tér elemeit. Így 
egyszerre felsorolva egy kicsit túl töménynek tűnik, reméljük, 
a végső látvány rácáfol az ebbéli aggodalmakra. Következő 
lapszámunkban szeretnénk bemutatni a végeredményt.  

Kép-kvíz: 

Mit ábrázolnak az alábbi fotók? 

1.  Árvíz sújtotta épület Felsőzsolcán 
2.  Iszap sújtotta épület Kolontáron 
X.  Nagysándor József úti csendélet Szolnokon 

 

A helyes megfejtők között újságunk egy éves előfizetését 
sorsoljuk ki.  
 

 

Rózsakert-avató 

A Damjanich uszoda napozó udvara helyén kialakított 
park jövőre rózsáktól fog szivárványlani.  

 
 

 

VASÚTI  NOSZTALGIA A TISZA-PARTJÁN 
A Déli Pályaudvarra hajazó szolnoki „szocreál” vasútállomás a maga nemében kuriózum volt 1975-ben: Közép-Európa 
legnagyobb és legmodernebb állomása.  De más érdekességgel is szolgál a szolnoki vasút százötvenhárom éves története. 

1847. szeptember 1-én színpompás 
ünneplés közepette indult a vonat 
Pestről, 16 kocsijában 700-an, köztük 
nádor István főherceggel, Kossuthtal 
Széchenyivel. Szolnokon katona-
zenekar, ünneplő tömeg, bábeli 
nyelvzavar fogadta őket. Az ünnepi 
beszédek után a vonat félig 
szolnokiakkal tömve tért vissza 
Pestre.  

Az 1849-es visszavonuláskor a szolnoki 
állomáson őrizték rövid ideig a Szent 
Koronát. A klasszicista stílusú Indóház 
még ma is áll, a faraktárral és „víz-
házzal” együtt az ország legrégibb 
állomása gyönyörű műemlék-együttes. 

1857-ben Debrecen felé továbbépült a 
vasút, ekkor épült mai helyén az 
állomás, romantikus stílusban, az indó-
ház teherpályaudvari funkciót kapott. A 
vágányok fölé díszes facsarnok épült. 

1876. szeptember 9-én a király, I. 
Ferenc József érkezett városunkba, 
három évvel korábban, felesége, 
Erzsébet királyné szalonkocsija 
Herkules-fürdőről visszafelé jövet állt 

meg itt néhány percre. De megfordult 
itt a szuezi csatorna tervezője, Lesseps 
Ferdinánd, a híres festő Munkácsy, a 
polihisztor Hermann Ottó, és Jókai Mór 
is. 

A századfordulóra ez az állomásépület 
is szűkösnek bizonyult, olyan jelentős 
volt az átmenő forgalom. A harmadik 
pályaudvart Pfaff Ferenc tervezte. 
Jelentős tapasztalattal rendelkezett, 
hiszen ő tervezte pl. a zágrábi, a 
fiumei, a debreceni, a miskolci, a pécsi 
és a kaposvári pályaudvarokat is. Az 
utas a főépület két oldalán elhelyezett 
I., II., és III. osztályú váró-és 
éttermekben a vonat indulásáig sok 
mindennel eltölthette az időt. A restiben 
igen mozgalmas élet zajlott, megfordult 
benne rendszeresen Ady Endre is, 
Nagyváradról Pestre utaztában. 

Az 1944. június 2-i angol bombázás 
jelentős károkat okozott az állomás 
előtti téren és a közeli MÁV-
kolóniában, és bár a detonációk még a 
Gólyáig is elrepítették a vasúti kocsik 
darabjait, a főépület alig sérült meg. 
.Az emberveszteség 159 polgári és 

három katonai halott, illetve 459 
sebesült. 

1975-ben, a város 900 éves születés-
napján, a 25-dik vasutasnapon adták át 
a Schneller Vilmos tervei nyomán 
megépült ma is álló épületegyüttest. 
Utascsarnoka az első olyan  hazánk-
ban, amely áttekinthető és zugoktól 
mentes. A fekete és fehér színek 
dominálnak, a mennyezet is fehér 
gipsz. Az egykori eszpresszó, bisztró, 
és étterem helyét mára kis boltok 
vették át.  

Városunk jelentős vasúti hagyományai 
okán lett szeptember 1., azaz a Pest-
Szolnok vasútvonal átadásának év- 
fordulója a város napja.  
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Az önkormányzati választás után civil szemmel 
Ami négy éve sikerült, pártfüggetlen civil jelöltet bejuttatni a közgyűlésbe, az most az ígéretes kampány ellenére sem jött 
össze a SZOLÉRT-nak sajnos. Október 20-án sajtótájékoztatón értékeltük a választás tanulságait és a további teendőket.  

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület az önkormányzati 
választási eredményt, hogy a listáról sem jutott be civil 
jelölt, nem tekintjük kudarcnak. A szolnoki voksolás 
legfőbb tanulsága szerintünk az, hogy tízezer szolnokival 
kevesebben mentek el szavazni, mint négy éve, ez a 
10.000, legutóbb még aktív szavazó az, akik ki-
ábrándultak a pártokból, a pártpolitikából. Ők lehettek 
volna a civil jelöltek igazi szavazóbázisa, legalább még 
pár százan, ha meg tudtuk volna őket szólítani, 
mozgósítani, ám erre egy helyi civil szervezetnek vajmi 
kevés lehetősége, anyagi eszköze van. 

Az egyesület javaslataival, észrevételeivel, mint eddig is, 
továbbra is támogatjuk a fideszes városvezetést, amellett, 
hogy mindenképpen kritikusan fogjuk figyelni annak 
működését. A választás után, ha nem a közgyűlésben, 
akkor azon kívül kell a civil érdekvédelmet érvényesíteni, 
és erre adott számos, eddig is alkalmazott parlamentáris 
eszköz. Először is, a SZOLÉRT azon programelemei, 
melyek más ellenzéki pártokéval azonosak, meg-
valósulhatnak a bejutott pártok közreműködésével is, ezt 
figyelemmel fogjuk kísérni, "számon fogjuk kérni" az 
ellenzéki pártokon.  

Az MSZP-n azt a közös szándékot, hogy a város 
közlekedési gondjait, a belvárosi dugókat a Csáklya utcai 
új közúti híd megépítésével lehet enyhíteni, arra a 
pénzügyi fedezetet az országos keretből pedig azzal 
lehet biztosítani, ha nem a sokkal drágább északi elkerülő 
és Tiszapüspöki sztrádahíd épül meg, hanem a meglévő 
déli elkerülőt és a Szent István hidat szélesítik négy-
sávosra. Az így megtakarítható milliárdokból bőven 
felépíthető az új belvárosi híd és a hozzá vezető utak. 

Közös a Jobbikkal az a javaslatunk, hogy a köz-
szolgáltató cégekkel a szerződéseket felül kell bírálni, 
kedvezőbb feltételekkel újrakötni, gondolunk itt első-
sorban a Remondissal kötött parkolási szerződés 
előnytelenségeire (hosszú felmondási idő, késedelmes el-
számolás). Szóval ezt a két civil célt az ellenzéki pártokra 
bízzuk a közgyűlésben hangoztatni, érvényesíteni. 

A közgyűlésen kívül pedig: 
 - aktív részvételt, javaslatokat tervezünk a köz-
meghallgatásra, 

 - továbbra is alkotó konzultációs szerepre készülünk a 
civil kerekasztalok delegáltjaként a bizottsági üléseken, 

- aktív részvétellel a Civil Tanácsban is, 

 - a SZOLÉRT által alapított Városmarketing Kerekasztal 
munkájában továbbra is vezető szerepet kívánunk 
betölteni, a város működésével kapcsolatos, eddig 
megtartott lakossági fórumok további megszervezésével, 

 - folytatni kívánjuk az egyesület városvédő újságjának, a 
Szolnok CÉL-Civil Kurázsi-nak a kiadását, legalább évi 6 
alkalommal, a következő két számra már megvan a 
fedezet, hála a városháza Környezetvédelmi pályázatán 
nyert támogatásnak, 

 - megpróbáljuk régi tervünket megvalósítani, volt is erre 
szóló ígéret korábban a városvezetés részéről, hogy a 
Grátisz újságban jelentessük meg civil állás-
foglalásainkat, 

 - olyan hossztávú együttműködést tervezünk más civil-
társadalmi szervezetekkel, hogy a legközelebbi 
választáson megkérdőjelezhetetlen legyen a civil egység, 
ne lehessen a civil-szimpatizáns szavazókat megosztani 
 - havi rendszerességgel tervezünk sajtótájékoztatót 
tartani, mindig a közgyűlés idején, előtte, vagy utána 
közvetlenül, emellett az év 12 hónapjában, minden 
alkalommal egy-egy választási körzet ügyei-dolgai 
kerülnek terítékre, az abban a körzetben majdan induló 
civil jelölt fő tolmácsolásában. 

És mindezek mellett természetesen az egyesület, mint 
eddig is, megtartja fő városvédő civil jellegét, a természeti 
és épített környezet védelmére megszokott akció-
programjainkkal (kiállás a MÁV-strand, az Indóház, a 
Gólya-víztrorony, az Ormos park, a Zagyvapark, stb. 
mellett), és egyéb hagyományőrző, városszépítő 
programjainkkal (városismereti-történeti előadások, 
városnéző séták, virágosítás, szeméttakarítás, neves 
névadók utcatábláinak avatása, koszorúzások, stb). 

 

Néhány lényeges adalék a tanulságokhoz 

Persze hozzá kell tenni, hogy a tízezer 
távolmaradótól függetlenül is be-
juthattunk volna, ha megvan a civil 
egység. Ha a Seres Mária vezette Civil 
Mozgalom a kezdeti tárgyalásokat 
megszakítva nem indítja külön a mind-
össze kétfős jelöltcsapatát, és a négy 
éve még csapatunkat erősítő Vass 
György nem lép „különc” utakra, és 
nem játssza el azt, hogy ő az egyetlen 
független. 

És persze, a csapat felét a kampány 
során kellett kitalálni, mert az azt 
megelőző napokban többen is vissza-
léptek a jelöltségtől. Érdekes, az LMP-
ben is, a Jobbikban is, számos köz-
alkalmazott merészelt vállalni jelölti 
szerepet, nálunk meg még mások 
sem. Mert úgy látszik egzisztenciálisan 

kisebb kockázat egy párt tagjaként 
ellenzéki jelöltnek lenni, mint civilként. 
Vajon miért? Nem tán azért, mert 
országos szervezet híján, nincs, aki a 
civilt megvédje egy esetleges munka-
helyi vegzatúrától, avagy a baj be-
következte (kirúgás) esetén a hóna alá 
nyúljon? Kell-e tartania (tartanunk) párt-
független civil közszereplőként ilyes-
fajta megtorlástól? Majd elválik. 

Mindenesetre alighanem levonhatjuk 
azt a nagy tanulságot, hogy országos 
lefedettségű szervezet védernyője 
nélkül nem sok babér teremhet civil 
fronton sem. Ezt a funkciót tudná ellátni 
a minket a kampány során is támogató, 
karakteresen civil, pártfüggetlen, 
programmal rendelkező Magyarok 
Szövetsége.  

 

A szendvics ötlet nem segített eleget



Szolnok CÉL 

szolnokcel@freemail.hu                                                    3/ 2010.11.12.                                                http://www.szolnokcity.hu  

Vukics Ferenc: A teremtő üzenete 
A Magyarok Szövetsége, amint azt előző lapszámukban is írtuk, maximálisan támogatta kampányunkat, kvázi részt vett 
civil választási szövetségünkben (más nagyvárosokban, pl. Debrecenben közös listát is állítottak a városvédőkkel).  
Szolnokon egyik lakossági fórumunkat meglátogatta a Magyarok Szövetsége vezetője, Vukics Ferenc is. Az ott elhangzott, 
nagyobb részt az önkormányzatokról szóló, igen tanulságos előadását szerettük volna itt közreadni, ámde az anyagot még 
nem sikerült megszereznünk, azt a következő lapszámba ígérjük. Helyette melegen ajánljuk Vukics Ferenc idén nyári 
bösztörpusztai beszédét, mely szintén nagyon tanulságos. És emberséges.    

Megálljatok magyarok! Hát mit képzeltek ti? Hogy 
gondoljátok ti mindezt? Miféle úri szórakozás egymás 
vérét ontani? A teremtő üzenetét szólom, így szólt: 
"Apádat, s anyádat én rendeltem melléd szövetségesül; 
hogy felneveljenek téged, tisztességre, becsületre 
tanítsanak s megtanítsák őseid szokását. Testvíreidet, 
rokonaidat én rendeltem melléd szövetségesül, hogy 
családot alkossatok. Az egy nyelven beszélő embert én 
rendeltem melléd szövetségesül, hogy nemzetet 
alkossatok. Ellenem támadsz, hé, magyar? Akaratom 
ellen támadsz? A szövetségest én rendeltem melléd. Te, 
magyar ember, egy dolgod van: tiszteld a veled egy 
nyelven beszélőt! Az erőt, mit önmagad ellen fordítasz, 
elégni egy pokoli tűzben. Emelj magaslatokat, emeld föl a 
lelkedet, ide mellém, a Teremtő úr széke mellé. Hé, te 
magyar, küldetésed van, tanítanod kéne a világot, ne 
pusztítsd hát egymást. Hé, te magyar, rendelésed van. 

Magyar emberek! Ne felejtsétek, valamikor itt előttünk, 
magyar emberek éltek. Értünk éltek, cselekedtek és 
munkálkodtak. Vérüket, könnyüket és verejtéküket 
hullajtották azért, hogy nékünk otthonunk, hazánk, 
családunk, jövőnk, lelkünk legyen. Magyar emberek, ne 
felejtsétek a régvolt magyar embereket. Magyar emberek! 
Ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttünk jártak, 
azok a halálban is előttünk tartanak. Amikor majd néktek 
is csengetik majd az utolsót, és átléptek majd azon a 
bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek 
majd: "Hé, te lélek! Én megismerlek téged. Te magyar 
ember vagy! Vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is 
otthont s hazát, jer közénk!  

Magyar emberek! A kutya mindenit! Ne felejtsétek el a 
régvolt magyar embereket! S ha nem felejtitek el őket, 
akkor a Teremtő megengedi majd, hogy odaföntről 
megnézzétek, míly szép Magyarországot fognak 
utódaitok építeni. Hé, magyar emberek! Nem olyan nagy 
baj, ha gyermekeiteknek ti vagytok a példaképei. Azt 

mondják: édesapám, édesanyám, büszke vagyok rátok, 
mert dolgoztatok és küzdtetek keményen, hogy nékem 
testben, szellemben és lélekben gyarapodó életem 
legyen. Hej, kemény küzdelem volt. Köszönöm néktek. 
Magyar emberek, nem olyan nagy baj, hogyha 
gyermekeinknek mi vagyunk a példaképei. 

Magyar fiatalok, ne menjetek el. Ezer évek óta ez a föld a 
tiétek. Örökötök szkítáktól, hunoktok, magyariaktól, itt 
lakó népeitektől. Magyar fiatalok, ne menjetek el, ez a ti 
hazátok, itt a ti helyetek. Ne menjetek el, hogy 
szüleiteknek legyen örömük. Ne költözzetek messze, 
hogy az unokákat köszönthessék a nagyszülők. Hogy 
akkor, amikor el kell innen menni, legyen kitől elköszönni, 
legyen kinek a kezét megszorítani. 

Magyar emberek, arra kérlek benneteket, ha hazamentek 
innen Bösztörpusztáról, legyetek bátrak, nagyon bátrak. 
Csókoljátok meg feleségeiteket, simogassátok meg 
gyermekeitek fejét, öleljétek őket magatokhoz. Aztán 
aludjatok egyet, legyen nagyobb bátorság bennetek. A 
következő nap keljetek fel, menjetek el, béküljetek ki 
édesapátokkal, édesanyátokkal, drága jó testvéreitekkel, 
barátaitokkal, rokonaitokkal. Arra kérlek benneteket, 
hogyha ez sikerült, üljetek le egy asztal mellé közösen, 
terítsetek meg rendesen, kétszer olyan széles legyen az 
asztal, mint eddig bármikor. Legyen rajta minden étel, 
leves legyen rajta, a fő étel legyen rajta a sok édes 
kalács, sütemény, a jó bor, a pálinka. Az asszonyok ne 
szaladgáljanak össze-vissza, mindenki üljön le a 
fenekére. És aztán legyen egy bátor ember, egy nagyon 
bátor ember, aki elmondja az asztali áldást. 

Tisztelt hölgyek, urak. Azért van a magyar nemzet, hogy 
emelje a világot s példát mutasson s tanítson. Amíg a 
magyar nemzet nincs rendben, nem működik a Kárpát 
medence. S amíg a világ szíve nem működik, nem 
működik a világ sem." 

MOGY 2010. 08. 13 
 

Levélváltás a jegyzővel 
A választási plakátok ingyenes elhelyezési lehetőségeiről kérdeztük a jegyzőt a kampány legelején. Az azonnali 
válaszlevél melegen ajánlotta, vegyük igénybe a „kijelölt” (értsd: fizetett) hirdetőhelyeket. Másodszor már konkrétan 
megneveztük azon műtárgyfajtákat, melyekre a választási törvény megengedését kértük a jegyzővel megerősíteni. Írtunk 
erről előző lapszámunkban. A jegyző válasza a kampány végén, lapzárta után érkezett meg. Abból idézünk balra alább. 

…választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos ismételt 
megkeresésére az alábbiakban tájékoztatom.... A 
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény értelmezése 
kapcsán az Alkotmánybíróság kijelentette az e törvény 
garanciális szabályainak mellőzésével hozott informális 
általános jogértelmezések kiadásának alkotmány-
ellenességét. A vonatkozó jogszabályok értelmezését 
mindig az adott helyzetben, a konkrét esetek kapcsán teheti 
meg minden állampolgár és szükséges is azt megtennie. A 
jogszabályokat önmagukban értelmezve az adott esettől 
elválasztani nem lehet, a vonatkozó jogszabályi környezetbe 
illesztve a jogalkalmazónak etikai, erkölcsi megítélésére 
támaszkodva kell a konkrét döntést meghoznia.                                    

Szolnok, 2010. szeptember 27.  

Nos, ha csak konkrétum kell, kedves főjegyző asszony, íme, 
kérdéseink közül néhány „alkotmányosan konkretizálva”: 

Választási kampány idején, szabad-e plakátot elhelyezni a 
következő konkrét helyeken? Ságvári krt. 37-nél álló 
„Várakozni tilos” tábla oszlopán, Várkonyi tér 20-nál álló 
trafószekrény oldalán, „Vásárcsarnok” nevű buszmegálló 
pavilonja falán, Ady-Ságvári sarki Rossmann előtti 
épülettartó oszlopon, Ady E. u. 20-nál álló kandelábertartó 
oszlopon, Sólyom u. 3. alatti mélygarázs lejárati lépcső falán, 
Sólyom u. 4 belső terén nem működő szökőkút oszlopán, 
Kossuth tér 5-nél álló főtéri „táncparkett” pavilon 
oszlopán, Kossuth L. u. 12-nél álló főtéri kandeláber 
oszlopán, Szabadság tér 1-nél földből kiálló vízakna 
oldalán, Somogyi B. u. 3-nál álló villanykarón? 



Szolnok CÉL 

SZOLNOK CÉL =  Szolnok Civilebb, Élvezhetőbb, Lakhatóbb 

Szolnok könyve  - könyvbemutató 

 

 

Főleg középiskolások gyűltek össze 
október 7-én a Verseghy könyvtárban, 
ahol a népes szerkesztő gárda három 
tagja, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr. 
Pókász Endre és dr. Kertész Róbert 
tartott könyvbemutatót a Szolnok 
könyvéről. Ezt a művet eredetileg felsős 

általános iskolások helytörténeti tan-
könyvének szánták, de mire el-
készült, középiskolásoknak való 
akadémikusságra tett szert - mesélte 
elöljáróban  Szutorisz-Szügyi Csongor.  

Majd Dr. Pókász Endre néhány 
mondatban ecsetelte a mű születését 
Hogy hogyan sikerült bevonni az 
alkotókat, majd fejezetenként 
ismertette a könyvet, annak kettős 
szerkezetét. Mely egyfelől történeti, 
másrészt témák szerinti felosztásban 
készült. Külön fejezetet kapott minden 
fontos történelmi korszak, és 
kiemelkedő esemény. A „Kultúra 
műhelyei” című fejezet sorra veszi a 
Színház, a Művésztelep, a Múzeum, a 
levéltár,   és   sok   egyéb   intézmény 

történetét. Egy másik blokkban 
azokról a sikeres szolnokiakról, 
művészekről, tudósokról, sportolókról 
olvashatunk, akikre büszkék lehetünk, 
ennek a fejezetnek Dr. Nemes András 
adta a címét: „Az óriások válláról 
messzire látni”.  

Végezetül dr. Kertész Róbert tartott 
diavetítéssel egybekötött, szemléletes 
és élményszerű előadást Szolnok 
törökkori nevezetességeiről: fahidakról, 
várról, dzsámiról, minaretről. Közben 
a fiatalok totót töltöttek ki (a válaszok 
nagy része az előadás során el-
hangzott). A kötetet az Aba Novák 
Művelődési Központban árulják, 
potom 2990 Ft-ért. Ott a helye minden 
szolnoki lakás könyvespolcán. 

 

A felelőtlen és a felelős civil politizálásról (nyilvános internetes körlevelezés)

Tisztelt Vass György úr!  

Az elmúlt másfél évben a Remondis "multi" cégtől 
kapott negyedéves csekkeken minden negyedévben 
rendre több összeg szerepel, mint az előzőben. Idén 
is kétszer változott a díj, holott az önkormányzat 
évente egyszer állapít meg díjemelést. Mi lehet az oka 
ennek Ön szerint? Egy monopolhelyzetben lévő cég 
bármit megtehet? Néha jó kiírni az ember dühét 
olyannak, aki hasonlóan vélekedik a napi 
esményekről, mint jómagam. Szívesen olvasom az e-
mailokat amiket küld kicsiny városunkról akár pozitív 
(vizügy segítsége,) akár negatív (Dami, parkolás, 
stb.). Köszönettel: S.T. 

 

Kedves S. úr! 
Nem zaklatott a levelével. Sőt köszönöm és annak 
örülök, hogy más is észreveszi, hogy a vámpírcég 
miként szívja a lakosság vérét a polgármesteri hivatal 
segítségével. Mi a megoldás? Ki kell ebrudalni, de 
legalábbis kitörni, lereszelni a vámpír fogát. De 
hogyan, mikor a pártokat, pártvezéreket megveszik, 
megvették? A nyilvánosság erejével. Ami megint csak 
nehéz, mert az önkormányzati hatalmasok, maguk alá 
gyűrték pl. a városi TV-t, megvették a Grátiszt. El kell 
indulni az önkormányzati választáson párt-
semlegesen, függetlenként.  
Én elindulok a lakókörzetemben képviselő-jelöltként. 
És másokat is ösztönözök arra, hogy induljon el és 
fogjunk össze pártsemlegesen. Sajnos nagyon sok 
ismerősöm passzív, csak véleménye van, de azt már 
nem akarja felvállalni nyíltan. Ameddig nem jutunk be 
a döntéshozók közé, azaz a képviselő testületbe, 
addig csak szélmalomharcot vívunk.  
Üdvözlettel: Vass György 
 

Tisztelt S. T. ! 
Vass Györgynek küldött, a szemétdíj-változásról szóló 
panaszára született nyílt válasz körlevél eljutott hozzám is. 
Ön nehezményezi, a negyedévenkénti díjemeléseket. Az 
interneten fellelhető információkat felhasználva a következő 
következtetésekre jutottam. A közgyűlés 2008. decemberben 
a szemétdíj 7,9 %-os emelését hagyta jóvá 2009. márciustól, 
a 2010. januári közgyűlés a szemétdíj 4 %-os emelését 
hagyta jóvá 2010 márciusától. Az Ön által megadott 
számokat tételesen leellenőriztem, a Remondis minden 
negyedévben korrektül, a rendeleteknek és a vonatkozó 
áfatörvényeknek megfelelően számlázott, szó nincs túl-
számlázásról. 
A félreértést az okozhatta egyfelől, hogy az áremelés nem év 
elejétől, hanem csak a harmadik hónaptól lép hatályba (ezért 
a második negyedévben két díj is érvényesül más-más 
súllyal), másfelől a rendelet csak az ÁFA nélküli nettó díj 
értékét nevesíti, és 2009 júliusában volt egy 5 %-os ÁFA-
emelés, de erről sem a Remondis, sem az önkormányzat 
nem tehet. Ezért tűnhet úgy, mintha 2009-ről 2010-re nem 
egyszer, hanem 3-szor emelték volna az árat. Sok 
kellemetlenséget, félreértést meg tudunk spórolni, ha kellő 
időben gondosan tájékozódunk. 
A fenti számítás természetesen nem jelenti azt, hogy 
Szolnok város lakossága meg kell elégedjen a Remondis Zrt 
működésével, szolgáltatásaival. Városvédő újságunkban 
magunk is többször adtunk hangot nemtetszésünknek,  pl. 
aggályos az elszámolás gyakorlata és gyakorisága 
(nyereség 50 %-a, évente egyszer, köv. év májusban). 
Többször kértünk tájékoztatást a jegyzői hivataltól a köz-
szolgáltató szerződésekről, a Remondiséról is, és ezeket az 
információkat többnyire meg is kaptuk, előfordult, hogy azok 
kérésünkre kerültek fel a város honlapjára. 
Üdvözlettel: Gedei Tibor, Szolnokiak Szolnokért Egyesület 

 
2010. november 13-án MAGYAROK  VÁSÁRA Szolnokon  

a Görög Katolikus Templom kertjében 8 órától 16 óráig 

Kiváló minőségű magyar áruk; Népdal éneklés, népdal tanítás; 
Versek, érdekességek; Póni lovagoltatás; Fajátékok a gyerekeknek; 

Magyarok söre 
Mindenkit szeretettel várunk: Magyarok Szövetsége szolnoki szervezete  

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
városvédő újság 
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