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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért Egyesület lapja № 23. 2011. október 29 – V. évfolyam 3. szám 

Ötödik évadba lépő újságunk ez évre tervezett hat példányából jó, ha négy fog elkészülni. Ennek egyik oka, hogy a tavalyi 
tartalmas év után idén mérsékelt volt a városvédők (egyesület és kerekasztal) működése. Elkedvetlenedtünk a gyenge 
önkormányzati választási szereplés miatt, és egyensúlyozni kell magán egzisztencia és civil közéletiség között is. Másfelől 
finanszírozási gondjaink is vannak, a Nemzeti Civil Alaptól elnyert pályázati támogatás június helyett csak októberben 
érkezett meg, és mindaddig bizonytalan volt.  De íme elkészült az őszi lapszám, és lesz még egy, minden bizonnyal téli is. 
A tematika változatlan: a címlapon városunkban átadott új építményekről tudósítunk lelkesen, (olykor görbe tükörből). A 
második oldalon az önkormányzat hírei szerepelnek civil nézetből, a harmadikon helyi és országos civil események, a 
negyediken pedig a város történelméről és kultúrájáról szóló események, vagy egyéb helyi civil ügyek kapnak helyet. 
     

                              Régi-új szolnoki védőszentek 
Az egész várost fenyegető, két szerencsés 
kimenetelű Mária utcai tűzeset miatti hála 
késztette a szolnoki polgárokat 1847-ben 
egy festett Mária szobor emeltetésére. Az 
emlékmű talapzatát a tűzoltók védőszentje, 
Flórián domborműve ékesítette. Az idők 
során a szobor többször helyet cserélt az 
utcában, majd az 1950-es években elkerült 
onnan. Egy darabig a belvárosi plébánián, 
majd Rákóczifalván őrizték, ott szántak neki 
méltó új helyet ottani nyugdíjas tűzoltók. A 

Szolnoki Városszépítő Egyesület kezdeményezte hazahozatalát, még 2008-ban, 
lapunkban is tudósítottunk róla. Néhány éves eredetvita, hosszas egyeztetés 
nyomán, a Szolnoki Művészeti Egyesület vezetője, Pogány Gábor Benő, és 
Ferencz Tiborné Julika néni áldozatos szervező és adománygyűjtő munkája 
eredményeképp az idei Mária napon, szeptember 12-én, újjászületett állapotban 
került felállításra a Mária utca - Mártírok utca sarkán, ünnepélyes keretek között. A 
népes avatósereg jelenlétében, miután Kállai Mária alpolgármester a fent nevezett 
szervezőknek ajándékot adott át, Máthé György atya szentelte fel a szobrot.  
 

A Mária utca sarkáról az ünneplők át-
vonultak az Ady Endre útra, ahol a Xavéri 
Szent Ferenc Kápolna több éve folyó fel-
újításának legújabb állomásaként átadásra 
került a kápolna melletti kis hangulatos tér. 
Lapunkban is tudósítottunk anno a 2009 
őszi első ütem átadási ünnepéről, akkor a 
váci püspök személyesen mondott áldást 
az újjáépített falakra. Azóta, hála a fel-
ajánlásoknak, megszépült a tetőzet és a 
bejárat előtti kereszt is, valamint megépült 
egy csapadékelvezető csatorna és a járműforgalomtól védelmet nyújtó támfal is.  

 

             Az egyik víztornyunk megmentve, felújítva 

Ezen a nyáron a „Múzeumok éjszakája” 
rendezvénysorozat egy, a városvédőknek  
igen kedves eseménnyel bővült Szolnokon. A 
MÁV-járműjavító területén eleddig omladozó, 
műemlék víztorony felújításra került, immáron 
régi pompájában virít. Tartalmas programok 
közepette került átadásra június 18-án, 
szombaton a nagyközönség számára. A 
Járműjavító munkatársai nyílt napot hirdettek 
a nagyközönségnek, ahol a látogatókat 
csoportosan fogadták. A  csoportok először 
magát a céget, és a víztorony felújítását 
bemutató prezentációt-előadást néztek-
hallgattak meg, majd ezt követően járták 
körbe a gyárat, benne magát a felújított 
víztornyot. A vállalkozóbb kedvűek a torony 
legtetejére is felkapaszkodhattak a létrákon. 

A gyaloghíd felül-, s alulnézetből 
 

  
Egy ottfelejtett szerelem-lakat 

 

 
Infúzió a pilléreknek 

 

Az Indóház nem eladó!  
Az 1997-ben felújított ó-szolnoki pályaudvart 14 
évig hagyta enyészni a tulajdonos MÁV, város-
vezetésünk is tétlenül nézte, hogyan amortizálja 
a falakat a gyom és a hajléktalanok. Állítólag 
többször tárgyaltunk a MÁV-val az átvételről, 
sikertelenül, talán azt hittük, majd ingyen meg-
kapjuk. Most íme, sajtóban hirdette meg a MÁV 
nettó 73 millióért, most, amikor a válság miatt a 
városnak egy vasa sincs rá.  Mi, városvédők 
kezdettől  javasoltuk, ne az kerüljön milliókba, 
hogy a telekkönyvben átírnak egy rubrikát, 
helyette szülessen közös cég a hasznosításra, 
melybe a MÁV az ingatlant adná, a város pedig 
a működtetést. Nosza, talán most sem késő! 

 
Kép-kvíz: 

Mit ábrázol az alábbi fotó? 

     

1._A „nemzeti vágta” ideiglenes istállója 
2._Vadetető a Tisza-parti vadasparkban 
X._Rózsapark a volt Dami helyén 
 

Beküldendő a szolnokcel@freemail.hu címre, a 
megfejtők között egy éves előfizetést sorsolunk ki. 
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A füstrendelet viszontagságai 

A közgyűlés áprilisi ülésén elfogadta a buszmegállókban való 
dohányzás tilalmáról szóló rendeletet, mely május elsején lépett 
életbe, három hónappal megelőzve az augusztustól érvényes 
országos törvényt. A rendeletet üdvözöltük áprilisi lap-
számunkban, de már akkor aggályainknak adtunk hangot a 
betarthatóságot illetően, főleg ami a bírság harmincról ötven 
ezer Ft-ra emelését illeti. Valamint nehezményeztük, hogy az 
előterjesztés nem számolt telepítési költségekkel, ugyanis 
amitől tartani lehetett, a figyelemfelhívás túl takarékosra 
sikeredett, olyannyira, hogy a menetrendi táblák sarkába 
ragasztott tenyérnyi matrica alig észrevehető. S ami ennél is 
rosszabb, nem hiteles, mert többnyire ha egy “tájékozatlan 
rágyújtónak” erre hivatkozunk, csak mosolyog rajta, nem veszi 
komolyan – KRESZ-tábla formátumot várnának el. Különben is 
nagyon ritka, hogy a renitens füstölők felszólításra magukat 
elszégyellve odébb vonulnának, vagy eloltanák a cigarettát, és 
ez a szolnoki lakosság kulturáltsági-szegénységi bizonyítványa.  

Különösen disszonáns, hogy míg a buszpályaudvar Ady Endre 
utca felőli oldalán, a helyijáratos megállóban tilos a dohányzás, 
addig az épület másik oldalán, a távolsági fedett magállókban 
nem. Persze emerről is csak elvileg tilos, gyakorlatilag nem, 
hiszen amikor rászóltam egy füstölő várakozóra, az cinikusan 
mutatott a megállótábla közvetlen közelében hagyott csikktartó 
szemetes edényre, mondván “De hiszen itt van a hamutartó!”. 
Nos, pontosan ezért tartottuk volna szükségesnek a rendelet 
érvényesítéséhez pénzösszeg hozzárendelését is, és ebbe 
nem csak nagyobb tiltó táblák legyártása, hanem kijelölt 
dohányzó helyek (ha úgy tetszik a “hamutartók”) kellő 
távolságra telepítése is bele kellett volna, hogy férjen.  

Persze mióta a svájci frank szárnyalása miatt még forrás-
hiányosabb lett a városi büdzsé, erre is még kevésbé van keret. 
Azt már csak zárójelben kérdezzük meg, hogy ugyan hány 
esetben érvényesítette a közterület-felügyelet a  szigorú bírság 
behajtását, hogy legalább abból tellett volna a tiltó és kijelölő 
eszközök utólagos legyártására, telepítésére? És vajon folyt-e, 
ahogyan azt ígérték, felvilágosító-kommunikációs kampány? 

Közlekedési hírek 

Kerékpárút-pályázatok: Júniusban “Két kerékre Szolnok!” 

EAOP-pályázatot nyújtottunk be meglévő kerékpárutak fel-
újítására, azokat összekötő kerékpárutak, és biciklitárolók 
megépítésére, civil szakértők, személyesen Szabovik Zoltán 
CVK-vezető  hathatós közreműködésével. Augusztusban a 
KÖZOP keretén belül “Szolnok – Tószeg eurovelo kerékpár-
út” megépítését pályáztuk meg. Mindkét pályázat esélyes a  
sikeres elfogadásra, még az idén lesz eredményhirdetés. 

Buszjáratok ritkítása helyett: A takarékoskodás jegyében, 
de úgy, hogy ne csökkenjen számottevően a szolgáltatás, 
július közepétől néhány átfedést vonalhosszabbítással, vagy 
betéréssel helyettesítünk, vagyis összevontunk több busz-
járatot, így a 10A-ból és az 5-ösből lett 11-es járat (Mester 
út–Belváros–Volán-telep), 2-es +  13A = 2Y (Tallinn–Vasút–
Cukorgyár), 15-ös + 17-es = 17Y-os betérős járat (Vasút–
Tiszaliget–Cora), és a legtöbb 6-os busz a Gyümölcsös előtt 
betér a Holt-Tiszára. Sajnos a belvárosban található 
“intelligens megállótáblák” nevüket meghazudtolva azóta    
sem képesek az új járatokat jelezni (3 és fél hónapja!). 

Belvárosi hídtanulmány II._: A Csáklya utcai leendő bel-
városi híd megépítésének esélyét növelendő, szükség van 
egy összehasonlító tanulmányra: lehetséges-e, hogy ha az 
északi elkerülő M4-es és a T.püspöki sztrádahíd megépítése 
helyett a meglévő déli elkerülőt és a Szent István hidat 
szélesítenék, maradna elegendő pénz a Csáklya utcai hídra? 
Amint azt egy évvel ezelőtt lapszámunkban megígértük, a 
napokban az MSZP-frakciónál lobbiztunk fenti elképzelés 
felkarolásáért, és ígéretet kaptunk rá, hogy a javaslatot a köz-
gyűlésben fogják képviselni. Aki az elképzelést kétellyel 
fogadja, hadd emlékeztessük, hogy egyszer márt megtörtént, 
hogy egy általunk kezdeményezett-szorgalmazott szakmai 
tanulmány elsőbbséget adott a Csáklya utcai hídnak a Mester 
utcaival szemben, miért ne történhetne meg ez a Püspökivel 
szemben is. De állítólag,  sajna leginkább a válság miatt, még 
sokáig nem lesz pénz sem északi, sem déli elkerülőt építeni,  
így Csáklya utcai hídra elegendő pénzt rajt’ megspórolni sem.

 

Civil Tanács a városházán 

A Civil Tanács tagjait október 6-án a városházán két város-
vezető látta vendégül. Szalay Ferenc tájékoztatása szerint az 
adósságkezelési komplex program alapján a spórolás a nem 
kötelező szociális ellátáson kezdődik, a közgyógyellátás, a 
nevelési segélyek és a kismamabérletek kisebb támogatásával. 
Az októberi közgyűlésre 90 millió Ft-os megtakarítási tervezettel 
készülnek (ez az összeg időközben 250 millióra nőtt). Oktatás, 
egészségügy, sport területén nem számolnak szűkítéssel, a 
kulturális vonalat azonban át kell gondolni. Vesztes a fejlesztés 
lehet, az már biztos, hogy a fürdőfejlesztés évekre megakad, de 
kérdéses a pályázati 1,8 milliárdos Agóra-beruházás sorsa is. 
Ígéretes viszont a citromsavgyár építése 400 új munkahellyel. 
Legnagyobb feladat az adósságtörlesztés, fizetőképesség fenn-
tartása. Ehhez várja a civil javaslatokat. Hogyan tudnak segíteni 
a kerekasztalok megtartani a város kohézióját a nehéz időben?    

Kállai Mária alpolgármester a “Szolgáltató Város- Családbarát 
Szolnok” programot” mutatta be. A városban működő köz-
szolgáltatásokat mérték fel 82 ezer kérdőívvel, 35 szervezetnél, 
az eredmény: jó minősítés. A családbarát város prioritásai: 
foglalkoztatás javítása (Segura, Stadler, citromsavgyár, stb), 
gyermekjóléti szociális szolgáltatások, egészségmegőrzés 
(ingyenes szűrések, mindennapos testnevelés), közösségek 
erősítése (városi gyermektanács, diáktanács, idősügyi tanács, 
önkéntes centrum), sokszínű kulturális rendezvénykínálat, 
infrastrukturális fejlesztések (városrehabilitáció, játszótér-építési 
program), családbarát szemlélet érvényre jutása (egyensúlyra 
törekvés  a munka világa és a családi élet között). 

A kötvénykötelezettség  

Megdöbbenve, de örömmel vegyes gyanakvással fogadtuk 
szept. 29-én a Szolnok TV-Aktuálisban a bejelentést, hogy a 
CHF-árfolyam-növekedés ellenére a város ez évi kötvény-
kötelezettsége nem nőtt, hanem csökkent mintegy 7 millió Ft-
tal, mivel igaz, hogy nőtt az árfolyam, de csökkent a kamat. A 
másnapi Döntés Után c. stúdióbeszélgetésben Szalay polgár-
mester konkrétabb számokat is mondott: 16 millóval csökkent 
az ez évi kamatkötelezettség a kamatcsökkenésből kifolyólag, 
és mintegy 9 millióval drágult az árfolyam-növekedésből 
kifolyólag. Tehát látszólag valóban, 7 millióval jobban is jártunk. 

Igen ám, de ez csak a kamat! Ugyanis szept. 30-tól el kell 
kezdeni visszafizetni a tőkét is. Vagyis ebben az évben még  
egy negyedévi tőketörlesztés is esedékes, és mivel a futamidő 
vége 2030, ha elosztjuk az 55 millió CHF-et 19 évvel és annak 
vesszük az egynegyed évi részét, az is 725 ezer CHF még erre 
az évre, és a mostani 240 Ft,  és a kibocsátáskori 158 Ft közötti 
82 Ft-tal számolva az bezony további 60 millió Ft!!!!! Igaz, eleve 
225 Ft-os CHF-árfolyammal tervezték ezt az évet – a tavalyi 
évben. De most az árfolyam ennél is  20 Ft-tal magasabb, és ez 
a tervezethez képest további 15 millió Ft-ot jelent még az idén   

De sajna jövő évtől az idei negyedévi plusz tőketeher 
négyszerese lesz a plusz teher évente, azaz negyedmilliárd Ft, 
amit semmilyen kamatcsökkenés nem kompenzálhat, mert ez a 
TŐKETARTOZÁS. És ha véletlenül az árfolyam elszáll 250 
fölé, akkor már 300 millió Ft fölé emelkedhet a plusz teher 
évente. Csoda, ha emellett nincs pénz sem dohányzást kijelölő 
helyekre, sem kismamabérletre? 
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Civil stratégiák és taktikák 
A Civil Tanács (CT) által tavaly kidolgozott "új Civil Stratégia" c. javaslatot csak egy civil csúcsértekezlet hivatott véglegesíteni.  De az e 
célból az ANKK-ba április  29-re összehívott Civil Konferencián a  CT-elnök érdemi vita helyett kész tényként tálalta azt. Pedig az nagy 
visszalépés, sérti a civil kerekasztalok autonómiáját, elveszi delegálási jogukat. Eddig ugyanis akit egy kerekasztal a városházi 
bizottságba delegált, az egyúttal tagja lett a Civil Tanácsnak is, most a delegálást a CT megvétózhatja, és csak az lehet új tagja a Civil 
Tanácsnak, akit az "örökös" tagok befogadnak maguk közé.  Demokratikus választás helyett hűbéri kiváltsággá válna így a CT-tagság.  

A 2003-as Civil Stratégia című közgyűlési rendelet szerint az 
évente megtartandó Városi Civil Fórumon élhetnek javaslattal, 
véleménnyel a civilek ügyeikben a városvezetés felé. Egész 
más okból ajánlotta Szabovik Zoli a Civil Konferenciát. Ugyanis, 
két éven át elmaradt a Városi Civil Fórum, mondván, előbb a 
Civil Stratégia változtatására tegyünk javaslatokat. Még tavaly a 
Civil Tanács össze is hozott egy anyagot, de azóta sem 
szentesítette senki, hát erre javasoltuk, hogy hívjunk össze egy, 
az új "civil Civil Startégiát" véglegesítő Civil Konferenciát. 
 

De sajnos ez sem volt egyéb  kipipálandó "pofavizitnél". Több 
kiselőadás elhangzott, de a civilek Civil Stratégiája nem volt 
központi téma, főleg nem megtárgyalandó, kivesézendő. Sőt, 
mikor úgynevezett "open space" tematikus kiscsoportok 
alakultak, a "Városházi Civil Stratégia és a civil Civil Stratégia 
összevetése" című téma senkit nem érdekelt. Vagyis a Civil 
Tanácsnak és pesti tanácsadójának sikerült eliminálni a 
stratégia jelentőségét, egyszersmind teljesen kiherélni az 
eredeti szándékot, a demokratikus civil alkotmányozást.  :( 
 

Mert továbbra is valljuk, hogy a CT új szabályozása visszalépés 
az eddigiektől. Míg eddig a kerekasztalok delegáltak bizottsági 
tagokat, és ezekből lett a Civil Tanács, most ez fordítva van, a 
Civil Tanács delegál a kerekasztalok helyett. Olyasmi ez,  mint 
amikor Münchausen báró a hajánál fogva rángatja ki magát a 
mocsárból. Szóval nem a civil szerveződésekkel van baj, 
hanem a művileg kreált, elefántcsonttorony csúcsszervükkel. 

De mire jó egyáltalán a CT? Miért ajánlatos a Civil Tanács alá 
betagozódni? A 2003-as Civil Stratégia szerint, hogy a hivatal-
nak ne kelljen 500 egyesületre figyelni, a CT hivatott közvetíteni a 
civil szervezetek dolgait a városvezetés felé. És ez annyira igaz, 
hogy amikor egyesületünk, a SZOLÉRT akart együttműködni a 
városházával (lakossági fórum a Kossuth tér átépítéséről), ott 
kellett lennie a CT-elnöknek is. Hát ezért fontos a Civil Tanács. 
Mert csak velük áll szóba a városvezetés. Legalább is így hittük. 
De sajna a Civil Tanács néha inkább kerékkötője, semmint elő-
segítője egy civil szervezet és a városháza együttműködésének. 
 

Másfelől számos, a városvezetés által preferált civil szervezet 
soha közelében nem járt sem Civil Tanácsnak, sem civil kerek-
asztaloknak. Elég az 56-os kopjafamentő, országzászló-állító 
Szolnokért Egyesületre, vagy a bálozó, koncertező Rotary Club 
Szolnokra gondolni. Vagy arra, hogy a városházának egyaránt 
kedves Szolnok Turizmusáért Egyesület, és az Összefogás 
Szolnokért Városvédő Egyesület sem volt hajlandó felkérésünk 
ellenére sem belépni a Civil Városmarketing Kerekasztalba 
(CVK). Szóval a Civil Stratégia dacára, a civil boldoguláshoz 
Szolnokon nem feltétlenül szükséges a Civil Tanács.  
 

Ezért egyrészt bátran kell keresni a városvezetés illetékeseivel 
a közvetlen kapcsolatot (pl. a kerékpárutak ügyében ez már a 
CVK-nak is sikerült). Másrészt a civil együttműködések új fajtáit 
kell keresnünk, kialakítanunk egymás között. Nem törődve a Civil 
Tanács által fémjelzett eddigi, megkövesedett formációval.  
  

 

Civilek alternatív mozgalma 
A Magyarok Szövetségét (MSZ) nehéz lenne a szolnoki Civil Stratégia bármelyik fejezetébe beszuszakolni. Ez egy országos mozgalom, 
melynek szolnoki szervezete és a Szolnokiak Szolnokért Egyesület már egy éve is együttműködött az őszi választási kampányban.  
Rendezvények közös reklámozásában azóta is együttműködtünk, és lesz még alakom szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat. De mi is az 
MSZ? A felületes szemlélő kapásból a Magyar Gárdával, vagy a Magyarok Világszövetségével azonosítja, tévesen. A MSZ egy ízig-vérig 
civil szerveződés, hiszen legfontosabb céljaik között karakteres helyet foglal el több, a civil kontrollt erősítő követelés (jogfolytonosság, 
kétkamarás parlament, részvételi demokrácia, nyilvánosság, stb). Ráadásul szervezeti felépítésük, működésük kizárja a pártosodást.  

Több mint három évvel ezelőtt hatvan-
egynéhány civil szervezet (ebből lett az 
MSZ), megalkotta a „Börzsönyi 21 
pontot”, hazánk magára találásának polgár-
barát programját. Azt hogy összhangban 
a természettel és az isteni törvényekkel, 
sorsunk jobbra fordulásáért mit 
követeljünk? 

1._A történeti alkotmányra alapozott 
közjogi és államrendszer létrehozását! 

2._Nemzetegyesítést! Elszakadt magyar- 
ságnak állampolgárságot, bevonásukat 
a döntéshozatalba! 

3._Kisebb, két kamarás parlamentet! 
Választójogi és népszavazási refor-
mot! Számom kérhető képviselőket! 

4._Az ország stratégiai (természeti és 
épített) vagyonelemei kerüljenek nemzeti 
közösségi tulajdonba! 

5._Önálló magyar külpolitikát! 

6._Helyi pénzhasználat megteremtését, 
a Nemzeti Bankot alárendelni a nép-
képviseleti szerveknek! 

7._Az államadósság felülvizsgálatát, át-
ütemezésről, könnyítésről tárgyalások 
kezdeményezését! 

8._A jogok és kötelezettségek ará-
nyának helyreállítását! Visszaélés-
szerű joggyakorlás tilalmát!   

9._Közös felelősségvállalású magyar 
honvédelmet! Katonáink jöjjenek haza, 
a külföldiek menjenek el! 

10._Átlátható, szigorú közpénzkezelési 
rendszert! A szerzett vagyonok jogi felül-
vizsgálatát, kárpótlásokból, privatizációból 
kimaradtak anyagi-erkölcsi jóvátételét! 

 

11._Az ésszerűtlen nagyberuházások 
felülvizsgálatát! 

12._A nemzeti tájékoztatás minőségi 
érvényesítését! 

13._Az állam és az önkormányzatok köz-
jogi és gazdasági egyensúlyának meg-
teremtését, önigazgatás növelését! Ön-
kormányzati rendvédelmi szerveket! 

14._A népi hagyományokra is támasz-
kodó oktatást! A nemzeti jelképek és 
hagyományok védelmét. A léleképítő 
művészeti alkotások támogatási rend-
szerét! Az egyházak társadalmi súlyának 
helyreállítását! 

15._A családok védelmét, a kisközös-
ségek újrateremtésének ösztönzését! 

16._Az egészségügyi-, a nyugdíjrendszer, 
és a segélyezés ésszerű reformját! 

17._A földdel teremtő munkát vállalók 
földhöz juttatását, közbirtokosságok 
visszaállítását! 

18._Helyi erőforrásokra alapozott munka-
helyeket, térségi továbbképző központok 
felállítását (átképzések, pl. népi mester-
ségek, biogazdálkodás, stb.). 

19._A találmányok, a kutatás, fejlesztés, 
innováció kiemelt támogatását! A termelő-
üzemek magyar tulajdonba kerülésének 
ösztönzését! 

20._A magyar termékek forgalmazásának 
segítését! A kereskedelem magyar kézbe 
vételének elősegítését! 

21._Mindezt az élő környezettel össz-
hangra törekedve!
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Szolnokismereti előadássorozat 

A Civil Városmarketing Kerekasztal  (CVK) égisze alatt az 
AURIGA Sport és Szabadidő Klub idén is városismereti 
előadásokat és városnéző sétákat szervezett “Házunk 
tája” címmel. A város történelmi kerületeit a senior 
szolnoki Szurovecz Pál mutatta be. Kósa Károly hely-
történésznek a Mária utcai Mária szoborról tartott történeti 
előadását, Pogány Gábor Benő szobrászművész szobor-
mentő élménybeszámolója színesítette. Magyar Péterné 
VCSM műszaki igazgató a száz éves szolnoki víz-
műveket, egy másik alkalommal Tokai Attila történész a 
Tabán városrész több száz éves hagyományait, Paár 
Nándor építész pedig modernkori építészetét ismertette.  

A kis számú, de lelkes hallgatóság előtti rendezvénysoro-
zat akkor lenne igazán sikeres, ha sokkal többekhez eljut-
hatna, ennek legnagyobb akadálya a szolnoki média 
teljes érdektelensége. A továbbiakban igyekszünk jobban 
meghirdetni a rendezvényeket, és tervezzük, hogy az elő- 
adásokat videóra rögzítsük, utólagos terjesztés céljából. 

 

Szolnoki buszrajongók találkozója 

 

CVK-tag egyesületek Szolnok közlekedéséről már több 
fórumot szerveztek, többek között a Kossuth térről, 
kerékpárutakról, Csáklya utcai hídról. Ezúttal a Szolnokiak 
Szolnokért Egyesület a szolnoki buszközlekedésért és 
buszokért rajongókat hívta meg egy baráti-szakmai 
beszélgetésre a Jászkun Volán Zrt.-hez. A vendégek a cég 
munkatársaival beszélgethettek a helyi járatok forgalmi 
rendszeréről, a menetrend-szerkesztésről, valamint a 
menetrend tervezett változtatásairól, eddigi és ez utáni 
technológiai-műszaki fejlesztésekről. Szóba került, az is, 
hogy az utasok észrevételeikkel hogyan segíthetik elő a 
még jobb buszközlekedést.  

A résztvevők gazdag tapasztalatokkal és ajándékokkal 
megrakodva távozhattak. Ugyanis a cég üzemi lapjából 
több példányt, régi (retro) menterendeket, valamint a „60 
éves a Jászkun Volán” című jubileumi kiadványt, és annak 
CD-jét kapták ajándékba. 
 

 

A bezárt Abonyi úti iskola volt pedagó-
gusa Benson Vilmos, kényszernyug-
díjazása óta nem nyugszik, buzgón alkot. 
Az idén immár negyedik könyvét írta 
Szolnokról, a szolnoki kisemberi lét 
viszontagságairól. Pedig már nem is lakik 
itt, a „Buszpláza-boom” elől menekült 
falura, onnan lesi a város rezdüléseit.  
 

Szolnokságok falunézetből 
Fölföldobott kőként jár vissza Szolnokra, 
ide köti az élet ezer apró gondja, öröme. 
Botladozik a belvárosi forgatagban, hi- 
vatalokban, lejegyzi kalandjait. Az eddigi 
terjesztési tapasztalatok miatt könyvét 
csak számozott példányban, elő-
rendelésre nyomják. Akit érdekel keres-
se a szerzőt: bensonvilmos@t-online.hu 

 
 

Szolnok nagyszerű termé-
szeti adottságokkal ren-
delkezik. A folyók (Tisza,  
Zagyva) nyújtotta zöld terü- 

Faültetés  a 
let folyamatos ápolása és 
megőrzése fontos a város 
és  saját magunk szemé-
lyes jövője szempontjából 
is. A városvédő egyesüle-
tek alkotta Civil Város-
marketing Kerekasztal 
(CVK) a Dr. Hegedűs 
Lajos sétányon (a Tárház 
melletti Tisza-parton) a ki-
pusztult 20 fa pótlására 
készül. Felkérjük a szolno-
kiakat, akciónkat anyagi-
lag és/vagy tevőlegesen 
támogassák! Több, köz-
hasznú városvédő egyesü- 

sétányon 
let az SZJA 1 %-kokból tá-
mogatja a projektet. Pénz-
beli felajánlásokat a fő-
szervező CVK-tag AURIGA 
Klub számlájára lehet majd 
küldeni, közvetlenül támo-
gatás, vagy SZJA-felajánlás 
formájában, az ültetéssel 
tevőlegesen és az elültetett 
fák „örökbe fogadásával” is. 
Érdeklődni, előzetesen fel-
ajánlást tenni a következő 
koordinátákon lehet:  
20-9912532, 30-8155725 
zolfut@gmail.com 
gulyas2@freemail.hu 
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