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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért egyesület lapja № 21. 2011. március 11 – V. évfolyam 1. szám 

Az ötödik évadba lép újságunk! Mint általában minden évben, idén is minimum hat lapszámot tervezünk, bár tavaly csak öt 
sikeredett. Terveztünk ugyan december végén egy hatodikat is, de anyagi lehetőségek híján egészen mostanáig húzódott 
az elkészülte. Mindazonáltal optimisták vagyunk, mert több helyre is pályáztunk támogatásért, az SZJA egy százalékok is 
gyűlhetnek majd. Na és van miről írni, van még mit megvédeni Szolnok város épített, természeti és humán értékeiből. 
     

Gyaloghídavatás 
A csikorgó tél ellenére több ezren jöttünk el felavatni és birtokba 
venni a Kárpát-medence leghosszabb, legszebb Tiszavirág hídját. 
Először az építő cég vezetője mesélt a munkát hátráltató 
akadályokról (eső, ár, fagy - szerencsére a jégzajlás elmaradt), és 
arról, hogy mindezek ellenére a tervezett költségkereten belüli 1,2 
milliárdba került csak. Ezután Szalay Ferenc méltatta hídverő 
történelmi elődeinket, és az évente ismétlődő elmúlásukkal is az 
örökkévalóságot képviselő névadókat, jól választás a híd neve!  

    
Elhangzott még két államtitkári ünnepi beszéd, és a váci püspök 
áldása. Majd egy szolnoki gimnazista diáklány, név szerint Tisza 
Virág átvágta a szalagot, és a díszvendégek átgörgették a hordót 
a hídon. Nyomukban a szolnoki közönség, mindenki kapott 
emlékbe egy darabkát az avató szalagból. Kis bonyodalmat 
okozott, hogy a lépcső és a lift le volt zárva, a tömeget csak a 
félköríves rámpán engedték a hídra, a kerékpárosokat csak a leg-
végén! Találkozunk odaát, irány Szolnok tüdeje, a Tiszaliget! 

 

Országzászló-avatás 
A tervezett júniusi 90 éves trianoni évfordulóhoz képest három-
negyed évet késve, de törve nem, március 5-én, a szolnoki csata 
nyitányaként új országzászlót avattunk a gyaloghídfőnél. Igaz, a 
zenés-táncos, verselő színészek operett jelmezei inkább 1948-
49-et idézték, semmint 1920-at, de szép volt a műsor. Különösen 
megható volt a székely himnusz közös eléneklése. Polgár-
mesterünk, országházelnökünk és a váci püspök küldötte ünnepi 
beszédei után a zászlóállítást kezdeményező Szolnokért 
Egyesület vezetője, Szalóki István kapott Szolnokért Arany 
Érdemrendet, majd tisztelgő sortűz közepette lehullt a lepel a 
turul-motívumos talapzatról, és a himnusz taktusai alatt magasba 
emelkedett a „bástyás zászló”, a Tiszaparti dísztér új ékköve. 

   

Zuhanyhíradó 

szoljon.hu: Idézet a polgármester ünnepi beszédéből: 

„... immár nyolc hídja van a városnak, mondhatjuk, a 
hidak városa lettünk ... egy hídra még szükség van… 
egy nagy közúti hídra, hogy a közlekedési 
lehetőségeink jobbak legyenek, és ehhez a hídhoz 
kapcsolódnia kell még … a  négysávos 4-es útnak ... " 
Sajnos nem a Csáklya utcai második belvárosi hídra 
gondolt. EGY hídról beszélt, ami nem a Csáklya utcai, 
arról lemondott. Vagyis nekünk, szolnokiaknak egy 
TISZAPÜSPÖKI híd kell - polgármesterünk szerint. :( 
 

index.hu/forum: Szép ez a zászló, csak nem sok 
köze van a trianoni hagyományhoz, a szolnoki 
"ereklyés országzászlóhoz". Az igaziak háromszög-
fogas végűek, nem függőleges rúdon, hanem kereszt-
tartón lefelé lógnak, félárbocon. Ez meg itt vígan leng 
a magasban. Az a kis, túlparti házikó jut eszembe róla 
a Moment mellől, amit a város az árvíz miatt elbontott. 
Legyen ez egy mementó, elégtétel ama kis házért, 
zászlós bástyatornyáért! 
 

Kép-kvíz: 
Mit ábrázol az alábbi fotó? 

 

1. Feltört ugar a kozák sztyeppén 
2. Ért kalászt lengető kunsági mező 

      X.   Rózsapark a Szolnoki Dami helyén 
Beküldendő a szolnokcel@freemail címre, a helyes 
megfejtők között egy éves előfizetést sorsolunk ki. 

 

Hogy kerül a zászló a sétányra?  
A valamikor az Eötvös téren álló országzászló újkori 
változata a kezdeményezők szerint a gyaloghídi íves feljáró 
rámpa öblébe került volna. Túl azon, hogy ez sérti a tervezői 
jogokat, a rendezvényteret egy-funkciós dísztérré degradálta 
volna – a hídtervező A.D.U. Építész Iroda, a megyei építész 
kamara és a városi építészeti tervtanács szerint is. Mind-
három szervezet új helyszínt javasolt, jobb híján a lift-
toronyra építést. A városfejlesztési bizottság és a főépítészi 
iroda javaslatára a közgyűlés mégis a hídfő támfal melletti 
kiszögellését választotta, dacára, hogy az építészek szerint 
ott a zászló zavarja a pihenőteraszt és a híd fotózását, 
viszonya az I. világháborús emlékművel disszonáns (hátsó 
felét mutatja neki), a zászló idegen elem a híd tér-
szerkezetében, tömegrendezvénykor funkcionálisan zavaró. 
Vagyis a politikai (nép)akarat felülkerekedett a szakmai érték 
alapú megfontolásokon.    Hát, így került a csizma az asztalra. 
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Közmeghallgatás a városházán 2010. november 25-én  
 

Kivonat a jegyzőkönyvből 

A közgyűlés előtt, reggel 9:00-től, Szalay Ferenc polgármesteri 
üdvözölésével vette kezdetét a 2010 évi közmeghallgatás. Az 
első hozzászóló közölte, hogy őt 1959-ben kirabolták, a 
tetteseket azóta sem vonták felelősségre, kérte a képviselő-
testület közbenjárását. Ugyanabban az évben a téesz-
rekvirálás elől segített megmenteni a mostani miniszterelnök 
későbbi rokonainak kukoricatermését. A polgármesteri válasz 
szerint a személyes rablás a bíróságra tartozik, a rendszer 
rablását pedig a rendszerváltásnak kell helyretenni. Dicséretes 
egymás megsegítése, mindenki segítsen mindenkit mindig. 

A második felszólaló fájlalta, hogy a Liliom utcában nem 
kátyúznak a Vízmű hibás vízvezeték-nyomvonala miatt, az 
utcában régóta parkol egy gazdátlan autó, a piaci mozgás-
sérült-parkoló használata nehézkes, a Tallinni Spar-parkoló 
esőzéskor vízben áll. Válaszában a polgármester elismerte, 
hogy amíg a Vízmű nem intézkedik, nem kátyúznak az 
utcában, egyébként négy év alatt másfél milliárdnyit kátyúztak 
Szolnokon. A piacnál rövid idejű parkolásra ösztönöző tarifát 
terveznek. A többi kérdésben intézkedést ígért Szalay Ferenc. 

A harmadik panaszos az Ugar-Abonyi úti vasúti megálló 
problémáit ecsetelte. A bekötő út sok éve járhatatlan, és bár 
újabban megállnak a vonatok, de nincs fedett váró, még pad 
sem. A polgármester megígérte a kátyúzást, egyébként a 
közelbe tervezett M8-M4-es fogja a gondot megoldani, továbbá 
a város igyekszik lobbizni a MÁV-nál a várót illetően.  

Következő felszólaló a belvízre, a rosszul megépített zárt 
lefolyókra, a házuk előtti árkot nem takarító szomszédokra 
panaszkodott, illetve javasolta közmunkások bevonását. 
Válaszában a polgármester egyetértett azzal, hogy a lakók 
kötelessége az ároktakarítás, megígérte, hogy közmunkások 
is besegítenek, de ebből nem lehet rendszert csinálni. 

Ezután egy ott lakó sokallta a Móricz Zsigmond utcai három 
kocsmát. A polgármester elmondta, ő is a közelben lakik, de 
vannak sokkal zűrösebb kocsmák a városban, nagyon 
nehéz ebben rendeletileg rendet tartani, fontosabb ez 
ügyben a szülők csatangoló gyermekeik iránti felelőssége. 

Majd a Kablay tér melletti úttest minőségét kifogásolta valaki, 
hiányolta a bezárt strandokat, és a Kanizsa uszoda téli meg-
nyitását, a zeneiskola mellé parkolót javasolt építeni (vagy az 
iskolaudvarra engedni az autókat). A polgármester szerint a 
tanuszoda megnyitása nem volt rentábilis, a strandokat a meg-
szűnő fenntartó cégek zárták be, a parkolóépítést megfontolják. 

A hetedik hozzászóló a Liget utca szűkösségére, rossz ki-
táblázására, és a gondatlan kátyúzásra hívta fel a figyelmet, és 
szeretné, ha a Remondis  a kis Thököly utcát is felsöpörné, ha 
már rajta jár a söprőkocsi. A polgármester intézkedést ígért. 

A nyolcadik felszólaló szerint az 1-es, 1Y-os buszok egymás 
orrába érnek, majd fél óráig nincs busz, valamint a Mártírok úti 
megálló pavilonját veszélyeztetik a fák lehajló ágai. A polgár-
mester megígérte, hogy a Jászkun Volánnak továbbítják a 
jogos menetrendi igényt, a fák megnyeséséről is intézkednek. 

Több hozzászóló nem lévén, a polgármester megköszönte az 
észrevételeket, majd a testület folytatta munkáját. 

Ami a közmeghallgatásból kimaradt 
Sajnálatos módon páran lemaradtak a közmeghallgatásról. 
Bár meg volt hirdetve,  túl későn értesültek arról, hogy az 
eddig hagyományosan a közgyűlés félidejében tartott, ebéd-
szünet utáni procedúra ezúttal reggel kezdődik, mikor is az 
ember, hacsak nem nyugdíjas, vagy munkanélküli, avagy jó 
előre nem kér szabadságot, munkaidő lévén, nem tud elmenni. 
Így esett, hogy három közérdekű kérdés nem hangzott el, és 
az új szabályozás miatt írásban sem volt beadható.  

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület az iránt érdeklődött volna, 
hogy bár a nemes cselekedet  tetemes összeget spórol meg a 
város javára, jó lenne tudni, hogy az előző, októberi köz-
gyűlésen a polgármester miért mondott le a tisztsége után járó 
költségtérítésről. Azért-e, mert nem tartja méltányosnak ilyen 
jogcímen a pénzfelvételt, netán nem kíván a város érdekében 
költségesen tevékenykedni, esetleg helyi ügyintézéseit az 
országgyűlési képviselői költségkeretből kívánja fedezni, vagy 
inkább csak a magánvagyonából? Nem mindegy! 

Második szólásában az egyesület arra kérte volna a hivatalt, 
hogy szerezzen be szakértői tételes költségelemzést arról, 
igaz lehet-e, hogy ha nem az északi elkerülő M4-es épülne 
meg a Tiszapüspöki híddal, hanem a meglévő déli elkerülőt 
és a Szent István hidat négysávosítanák, akkor jutna a 
Csáklya utcai hídra is pénz? Erről egy korrekt összehasonlítás, 
annak nyilvánosságra hozatala fontos. A tisztán látás végett. 

Végezetül a Magyarok Szövetsége helyi közösségének lett 
volna egy tiszteletteljes kérdése-kérése: valahogyan, hogyan 
lehetne esetleg megismerni a város vagyonának tételes 
elszámolását, és ami még fontosabb, annak elmúlt húsz évi 
változását. Hogy mink van. Mi volt, és mi maradt?  

Szóval az időzítés (időpont-áthelyezés) és a szabályváltozás 
(írásos beadási lehetőség eltörlése) miatt ezekre az igen 
fajsúlyos kérdésekre nem jutott lehetőség. Ezt igyekszünk a 
sajtó szerény eszközeivel ezennel pótolni. 

 
Egy kis statisztika és annak tanulságai 

Néhány lapszámmal korábban írtunk a „lopakodó demokrácia-
szűkítésről”, arról, hogy a közgyűlés az utóbbi években 
többször szigorította a közmeghallgatáson való részvételt. 
De valóban csökkent-e a demokrácia ezáltal? Nézzük a 
szenvtelen számokat! 
- A 2006-os közmeghallgatásról sajnos nincs forrás a város 
honlapján, de emlékezetem szerint telve volt a terem, több 
mint húszan hozzászóltak, és du. öttől este fél nyolcig tartott.  
- 2007-ben 25-en vettek részt, 15-en hozzászóltak (egy fő 
írásban), a hivatal és a képviselők részéről hatan reagáltak, 
16:20-tól 17:50-ig tartott. 
- 2008-ban 12 részvevő mellett 12 hozzászólás, (ebből 3 
írásos). 3-an válaszoltak, 14:00-től 15:00-ig tartott. 
- 2009-ben 10-en vettek részt, 9-en szóltak hozzá (írásos 
hozzászólásra immár nem volt lehetőség), 3-an reagáltak, 
14:00-től 14:50-ig tartott. 
- 2010-ben 8 résztvevő, 8 hozzászóló, 1 válaszadó (egyedül 
a polgármester reagált mindenre). 9:00-től 9:45-ig. Ennyi … 

Ja, és a tanulság?  Azt mindenki vonja le maga, saját belátása szerint! 

 

Önkritika, vagy elszólás? 

A legutóbbi, február 24-i közgyűlésen elhangzott alpolgár-
mesteri vélemény szerint „Az elmúlt évek elhibázott gazdasági 
lépései, a felvett hatalmas hitelek alapvetően meghatározzák 
az ország lehetőségeit”. Kérdés: ezt Szolnokra is érthetjük? 
Immár 215 Ft a svájci frank árfolyama, vagyis a 150-egynéhány 
forinton felvett 8+2 milliárdos „svájci kötvény” további közel 4 
milliárdos terhet (árfolyamveszteséget) jelent majd városnak a 
közelgő törlesztés során. Hacsak nem esik újra az árfolyam… 

Civil részvétel az önkormányzatban 
Jó hír: ha minden jól megy, márciustól végre újra lesznek civil 
delegáltak a közgyűlésben és a bizottsági üléseken. Hat 
hónapos szünet után! Ennyi időbe tellett ugyanis, amíg a hivatal 
és az azzal együttműködő civil tanács megegyezett az októberi 
választások utáni új delegálásokról. Pedig vélhetően mindkét 
félnek fontos és sürgős volt a probléma mielőbbi rendezése, de 
hát, mint tudjuk, hamar munka sosem jó, jobb később, mint 
soha, és különben is, rossz az, aki rosszra gondol…
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Vukics Ferenc Jász-Nagykun Szolnok megyében 
Az őszi önkormányzati választási kampány során a Magyarok Szövetsége (MSZ) elnöke, Vukics Ferenc két megyebéli városban is tartott 
kampánybeszédet, Mezőtúron az MSZ ottani helyi közössége, Szolnokon a Szolnokiak Szolnokért Egyesület meghívottjaként. Amint 
előző lapszámukban ígértük, kivonatosan, szerkesztett formában beszámolunk a két találkozón elhangzottakról. Szóba került többek 
között, hogy mennyire fontos a civil kezdeményezés, és milyen lehetőségeink vannak erre. Arról is szót ejtett Vukics Ferenc, hogy a 
társadalmi válság láttán három fokozatban próbált a pártstruktúrától eltérő nemzetmentő összefogást szervezni. 

Van élet a pártokon túl, nélkülük is. Jó példa erre az Abai, 
ahol a tekintélyesebb polgárok közül minden utca saját 
magisztert választott, így a közgyűlés intézménye mellett 
létrejött a városi magisztrátus is, és ettől Abán jószerével 
megszűntek a pártok. Országban gondolkodva, néhány 
társammal közös cselekvésre invitáltunk először neves 
tudósokat, művészeket, de a dolog nem működött. Ezek 
után civil szervezetekkel tárgyaltunk, de hamar kiderült, 
hogy a több száz „bejegyzett” egyesület mögött alig van 
tényleges tevő ember, nem lehet rájuk számítani. Végül 
létrehoztuk a Magyarok Szövetségét. Már 1500 településen 
vannak tagjaink, és 600-on szervezeteink. A közösségi 
működés kapcsán azóta kb. 3500 rendezvényt szerveztünk 
Magyarországon, néhány többszázezer főset is.  Tévében, 
írott sajtóban nem nagyon lehetett erről értesülni, talán nem 
véletlenül, félnek attól, hogy egyesek ilyen jól szervezettek.  

Be kell látnunk, a közügyekben való részvételt tovább nem 
halogathatjuk. Nem mondhatjuk, hogy oldja meg valaki más 
a mi problémáinkat! Arra próbáljuk rávenni az embereket, 
vegyenek részt a közéletben, tegyenek meg mindent ezért, 
hogy minél erősebb szövetségi hálót fonjunk településünk 
körül. A legfontosabb, hogy ne legyünk „idióták”! Ez egy 
görög szó, azoknak a politikai műszava volt, akik nem vettek 
részt a közéletben, ma már mást jelent. Régen elvárták az 
emberektől a közéletiséget, nem ülhettek otthon meg-
csömörlötten. Meg kel értetnünk az emberekkel, hogy a 
közösségi vagyon, a jogok, amik még léteznek ebben az 
országban, mindannyiunk birtoka, tulajdonosként kell 
viselkednünk. Jó gazdaként ezeket nekünk kell kezelni. A 
közéletiséget kezdjük azzal, hogy ismerjük meg a település 
vagyoni helyzetét, kérjük ki a jegyzőtől a vagyon-, és 
tartozás-regisztert! 

Egy régi közmondással élve: „Tétlen kezeknek az ördög ad 
munkát:”. Teremtő munkára vagyunk ide küldve, de jelenleg 
nem létezik magyar közélet. Sőt, mondhatom, hogy civil 
hálója sincs ennek az országnak, mert a civil szervezetek 
többségét vagy kormányok, államok, vagy pártok hozták 
létre valamilyen (pénzelosztó) szándékkal. Hiányzik az igazi 
alulról jövő kezdeményezés, ez szeretne lenni a Magyarok 
Szövetsége mindenhol. Teljes erőbedobással készülünk az 
önkormányzati választásra. Próbáljuk tisztázni az MSZ helyét 
és szerepét az önkormányzatiságban. A választáson 600 
polgármester- és/vagy települési közgyűlési tag-jelöltet 
támogatunk. A befutó jelöltjeink révén megpróbáljuk majd 
még időben lelassítani a települések eladósodásának 
elképesztő iramát. Mert jelen pillanatban ott tartunk, hogy 
sok helység hamarosan csődbe jut, jön a csődbiztos, át  

fogja venni a településen a hatalmat, és onnantól már a 
helyi vezetőknek ő dirigál majd.    

Mintatelepüléseket is szeretnénk, szakmai munka-
csoportokat magunk mögött tudva megpróbálunk majd 
néhány települést felkarolni. Vagyis az iskolát, az ottani 
mindennapi életet. a munkahelyteremtés programját, annak 
érdekében, hogy megmutassuk, hogy csak magunktól, nem 
az állam bácsitól, nem az uniós forrásokból, igenis, lehet 
talpra állni itt Magyarországon.  Internetes televíziót is 
indítottunk, meg szövetkezeteket szerte az országban, ahol 
a településeken megtermelt értékeket próbáljuk a magyar 
emberekhez eljuttatni. Egy év alatt 630 Magyarok Vásárát 
rendeztünk, párat Jásznagykun-Szolnok megyében is. Meg-
próbáltuk elérni, hogy a magyar kézművesek ne menjenek 
tönkre, a válság miatt. Helypénz nélküli vásárokat tartottunk, 
így 2-3 millió Ft is a zsebében maradhatott egy-egy 
őstermelőnek, kézművesnek, ez segített a túlélésben.  

Egyvalami biztos. Magyarország sorsa attól függ, hogy a 
belső piacát birtokolni fogja-e vagy sem. És attól, hogy a 
pénzét fogja-e birtokolni, vagy sem. Ha nem sikerül ezt 
elérnünk, akkor nagyon nagy a baj. Az országot járva 
mindenütt megpróbáljuk megértetni mindenkivel, hogy ha a 
magyar emberek egymással nem próbálnak kötni 
szövetséget, senki sem fog rajtuk segíteni. Mindent meg kell 
tennünk, hogy ez a belső piac tényleg a miénk legyen. Meg 
kell érteni, hogy aki a multiknál vásárol nap mint nap 
megállás nélkül, az ne csodálkozzon, ha el fogja veszíteni a 
munkahelyét, mert ha a magyar terméket előállító maga 
sem hajlandó a magyar termékért pénzt áldozni, akkor 
szinte biztos lehet benne, hogy ebből Magyarországon 
magyar munkahely nem fog születni.  

És a mindenfajta úgymond politikai felhang mellet azért van 
egy nagyon fontos tartalom. Ki kell béküljünk egymással, 
mindenkivel! Először szeretteinkkel, majd rokonainkkal, 
majd barátainkkal. Ha kibékülnek a testvérek, a rokonok és 
a barátok, akkor megszületik egy kicsi Magyarország, és 
ebből tud lenni egy nemzet és egy nagy Magyarország. 
Hogy ha ezt a feladatot alul nem végezzük el, akkor 
igazából semmi sem történt. Kapcsolati tőkékről beszélünk 
itt nagyon sokat, a családnak a kapcsolati tőkéje nélkül 
minden magyar ember csak sodródik. És ezt próbáljuk 
megértetni mindenkivel, hogy a családnál fontosabb nincs. 
Ez most szlogenként jól hangzik, de ha megpróbáljuk, sok 
minden megváltozik majd jó irányba. 

http://www.youtube.com/watch?v=GSqrUMmS9TM

 

Nyitott munkaértekezletet tartott az MSZ ötszáz fős 
közönség és a határon túli vendégek előtt febr. 27-én Kun-
szentmiklóson. A vezetők ismertették a szervezeti felépítést, 
a települési meg-bízotti rendszert, értékelték az elmúlt évet, 
és az idei év feladatait. Leg-fontosabbak: megszervezni a 
Magyarok Országos Gyűlését (MOGY) Bösztör-pusztára, 
támogatni az MNKT-t  (Magyar Nemzeti Közösségek Tanácsa), 
és tovább- fejleszteni a vásárlói közösségeket (vagyon- 
szövetkezet, vásárlói-étkezési  jegy, stb.). 

Ezt követően több előadás hangzott el „pusztuló nemzetünk 
megmaradásának, magára találásának, fölemelkedésének 

alapfeltétele a történeti alkotmány meg-becsülése, a 
jogfolytonosság helyre-állítása” témában. Ismertetésre került 
a Horthy korszak annak tükrében, hogyan meríthetünk erőt, 
példát az akkori emberek cselekedeteiből, a Trianon utáni 
gazdasági, politikai és társadalmi felemelkedésből, mit 
tehetünk ma?  

Az előadások között, és az ebéd-szünetben népi művészek 
zenével, dallal, tánccal szórakoztattak minket. Az árus 
standoknál hazafias témájú kiadványok, egészséges magyar 
élelmiszerek és egyéb értékes portékák vásárlásával is 
nemesíthettük testünket-lelkünket. 



Szolnok CÉL 

SZOLNOK CÉL =  Szolnok Civilebb, Élvezhetőbb, Lakhatóbb 

A másik, az elfeledett szolnoki csata: 1849. jan. 22. 
Az 1849. március 5-i szolnoki csatáról rendszeresen megemlékezünk. Az ugyanazon év januárjában vívott, hadtörténeti 
szempontból kevésbé fontos, ám éppoly dicső ütközetről azonban rendre megfeledkezünk. Ezt igyekszem pótolni 
írásommal, kivonatosan idézve Gracza György „Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története” című könyvéből.   

„Most már aztán kedves Móriczom, előre!” – írta Kossuth 
január 20-án Perczelnek. S Perczel, harczi vágytól égve, 
másnap csakugyan előrenyomult. Az elérendő czél: 
Szolnok. Seregét, amely Répássy, Hertelendy és Kazinczy 
ezredesek vezetése alatt három dandárból állott, ezúttal 
két részre osztotta. A Kazinczy-dandár, amelynek az volt a 
föladata, hogy hátulról törjön Ottingerre, Tisza-Beő felé 
került; maga Perczel pedig a zömmel Törökszentmiklósnak 
tartott, hogy ugyanekkor szemben kezdje el a rohamot. 
Ködös, csúnya idő volt; az utak a korai olvadás miatt 
csaknem járhatatlanok. Vitézeink nagy erőfeszítés árán 
haladtak előre. Az ágyúk több helyt kerékagyig süppedtek a 
havas lucsokba. Épp ezért a Kazinczy dandár meg is késett. 

Ottinger, úgy látszik, nem hitte, hogy a magyar csapatok 
háborgatni merészeljék. Legalább erre mutat, hogy midőn 
Perczel január 22-én délben Szolnok elé toppant; a tiszai 
hídfőt csupán egy század vasas-német őrizte. Képzelni 
lehet a szőke cseh fiúk meglepetését, amint a ködből egy 
osztály marczona huszár bontakozik ki előttök. Ijedten, vad 
bődüléssel futottak a városba. Ottinger, ki éppen ebédnél 
ül, azonnal riadót fuvat, s aztán sietve intézkedik, hogy a híd 
eltorlaszoltassék. De késő. Perczel hada, legelől két század 
Würtemberg-huszár, immár Szolnok utczáin robog. Csak-
hamar véres lovasharcz fejlődik. A kardok csattogását 
ágyúmoraj, a harczi-zenének e bömbölő basszusa kíséri. A 
nehéz vasas nem bír a könnyű fürge huszárral, egyre hátrál. 

Még javában folyik a harcz, midőn a város túloldalán „éljen 
a haza” kiáltással új magyar csapatok törnek elő. Büszkén 
leng a Szűzmáriás zászló. Megérkezett a Kazinczy-
dandár. Erre a szolnoki nép is lélekzethez jut. Előveszi a 

rejtekből fegyverét, kaszáját: s neki a rémült vasasnak. 
Ottinger, mint a hajtásba került vad, ide-oda forog. Nem 
tudja, mitévő legyen. Attól fél, hogy bekerítik és elfogják 
mindenestől. Gyorsan kihúzódik tehát a városból, s 
hadakozva Abony felé hátrál. A győztes magyar csapat, 
persze a nyomában. Január 25-én már Czegléd alatt áll, 
ahonnan rövid ágyúharcz után egész Irsáig űzi-kergeti.” 

Érdemes és tanulságos még külön felidézni Hertelendy 
Miklós emlékét. A családi online lexikon így méltatja őt: „A 
szabadságharc több nagy csatájának hőse, Szolnoknál és 
Isaszegnél nagy szerepe volt a győzelemben. 1849. január 
22. Perczelnek Ottinger elleni csatájában, Szolnoknál az 
ellenség által erősen tartott hidat elfoglalta, 
huszárezredével az ellenség lovasságát tönkreverte, miért 
Őt Perczel nyilvánosan megdicsérte és vitézségéért 
elismerését fejezte ki. Ő volt a szolnoki csata egyik 
legkiválóbb hőse. Számos más ütközetben is az 
ellenséges lovasságot megszalasztotta." 

Budapest utcanév-lexikona pedig így szól a budai 
Krisztinaváros egyik utcájának névadójáról: „Hertelendy 
Miklós (1813-1877): a szabadságharc honvéd ezredese, a 
6. huszárezred parancsnoka, az első szolnoki csata hőse.” 

Ezt a kis megemlékezést szívesen zárnám egy szolnoki 
utcanévtábla, vagy egy emléktábla szövegének ide-
iktatásával. Szolnokon azonban — annak ellenére, hogy 
többször több fórumon magam is szorgalmaztam — nem 
tartatik emlékezetben a csata és hőse. Bízom benne, hogy 
jövőre már nem így lesz! 

Kósa Károly

 

Városi puszta-nosztalgia 
 

Az 1800-as évektől a Szolnok környékiek 
élete a gabonatermesztés és a legelő-
gazdálkodás folytán az állattartáshoz 
kötődött. Történelmi elbeszélések 
szerint híresek voltak a szolnoki 
zöldség-, gyümölcs-, baromfi piac, és a 
nagy felhajtású, országos vásárok. 
Szolnok a főközlekedési utak 
kereszteződésében útba esett az utazó 
kereskedőknek. Olykor gulyányi marha 
cserélt itt gazdát, és tereltetett Pest, 
Buda, vagy még azon túl is, Bécs 
irányába, a felfogadott hajtók által. 

A folyók áradásaival öntözött föld kiváló 
legelőket, kaszálókat adott az állat-
tenyésztéshez. Akkoriban a mai 
szolnoki Petőfi Sándor utca és annak 
folytatása, a Kápolna, továbbá a hosszú 

Kápolna, a mai Pozsonyi utca a város 
szélét jelentette. A mostani Szántó krt.  

A gémeskút látványterve  

és Pozsonyi utca kereszteződése táján 
volt a csordatér, a csordajárás. A 

legelőre kihajtott és visszatérő állatok a 
csordatéri kút körül gyülekeztek, itt 
találjuk ma a Kút utcát, de ide épült 
annak idején a Kút utcai népiskola is.  

Hogy az utókor is emlékezhessen 
minderre, a mostani körforgalom 
közepén lévő zöldterületre jó lenne egy, 
a tér nagyságához illő, régi kivitelezésű, 
jelképes gémeskutat állítani. Ez a 
műtárgy utalna a régmúlt időkre, és 
szimbóluma lehetne a városrésznek. Ez 
irányú javaslatát a Városszépítők 
Egyesülete 2008 óta szorgalmazza, 
annak idején az Új Néplap is hírt adott a 
kezdeményezésről, ami talán egyszer 
meg is valósul majd, valódi tartalmat 
adva a folytonos körforgalom-szépítő 
törekvéseknek.                   Szurovecz Pál 
 

 
 
 

HIVOGATÓ!  MAGYAROK VÁSÁRA rendeztetik Kikelet (március) hó 20. 

napján vasárnap 8 órától sötétedésig a Szolnoki Művésztelepen (Gutenberg tér 12.)  

Lesz itt minden kicsiknek, nagyoknak! Enni-innivaló, termékek, melyeket hordhatunk, 
viselhetünk, hasznosak számunkra, tárgyak, melyek szemet gyönyörködtetőek, mind 
kiváló portéka!  A jó hangulatról hagyományos táncos-dalos fellépők gondoskodnak. 

Ezek mellett: Jelen-Kor-Társ Képzőművészeti galéria, bemutató és vásár, 
természetgyógyászat, csontkovácsolás, energiagyógyászat.  

Mindenkit szeretettel várunk! Magyarok Szövetsége szolnoki szervezete  

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
városvédő újság 
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