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Szolnok CÉL - Civil Kurázsi 
városvédő újság, a Szolnokiak Szolnokért Egyesület lapja № 24. 2011. december 31 – V. évfolyam 4. szám 

     

                       Főtéravató és keresztel ő Szandán 
A két éve zajló szandaszőlősi város-
rehabilitáció november 26-án ünnepélyes 
mérföldkövéhez érkezett. Átadták, fel-
szentelték, átkeresztelték a felújított főteret. 
A „Szolnok épül” program 2/3-ad részt EU-
támogatásból épülő 655 milliós eleméből 
elkészült a Munkácsi utcában több tucat 
parkoló, a játszótér, a Krúdy utca  burkolat- 
közműfelújítása, és a Coop-székház előtti 
tér díszburkolata, forgalmi rendváltoztatása.  

Ennek apropóján került sor a tér ünnepélyes átadására, egyben átkeresztelésére, a 
hely szülöttje, a híres borász, Lengyel Antal nevére. Több ezren hallgatták végig az 
iskolások ünnepi műsorát, és Kállai Mária alpolgármester asszony méltató szavait. 
A projekt részét képezi még a közeljövőben magánberuházásban, a térségben egy 
vendéglő, és egy benzinkút bővítése, valamint a kultúrház, és az iskola felújítása,  
további parkosítások, és köztéri szobrok kihelyezése is.    

 
 

 

           Agóra Terminál – Kultúrház II. a Fehér h áz mellett 
Hamarosan új, korszerű otthona lesz a kultúrának Szolnokon. 90 %-os uniós 
támogatással, 1,8 milliárd forintból, helyi tervezők és kivitelezők által megépül az 
úgynevezett Agóra Terminál, mintegy az Aba Novák Kulturális Központ 
ikerpárjaként, közös átjáróval, annak egyes funkcióit átvéve, másokkal kibővítve. 
Az új épületegyüttes a korszerű technológiáknak köszönhetően igen 
gazdaságosan lesz üzemeltethető. December elején megtörtént az első 
kapavágás is, a területet körbekerítették, gőzerővel folyik a kivitelezés.   

Helyet kap majd az impozáns épületben egy három szint magas aula körül 
kialakítva Gaia ökoközpont, audio-vizuális emlékfal, koncert-és kiállító terem, 
gyermekjátszó, információs zóna, studiószínház „fiókos nézőtérrel”, kistérségi és 
adminisztrációs irodák, oktatótermek, valamint fittness egészségcentrum. Aki 
nehezen tudja mindezt a szépet és jót elképzelni, nem kell sokáig várnia, 2012 
szeptemberétől személyesen is megtapasztalhatja, akkorra tervezik ugyanis az 
átadást. Reméljük, a szűk határidő megsokszorozza az építők energiáját. 

 

Kép-kvíz: 

Mit ábrázol az alábbi fotó? 

 
1._Az M4-es északi elkerülőjét építő haszongép-
jármű park bevetésre készen Szolnok határában. 
2._A Szolnokra települni szándékozó multi teher-
autógyár itt gyártandó termékeinek prototípusai. 
X._A lizingtörlesztési nehézségekkel küzdő 
vállalkozásoktól az Axon Zrt által lefoglalt lízing-
tárgyak a cég telephelyén. 
 

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

Agóra terminál itt is, ott is.  
Önnek melyik tetszik a legjobban? 

Egerben 2011 nyarán kellett volna 
nyitnia az Agria Agora nevű intéz-
ménynek, de máig csak két, a túlárazás 
miatt sikertelen közbeszerzésen van túl 
az impozáns épületet álmodó projekt. 

     

Szerencsésebbek a békéscsabaiak 
ugyanis, bár ott is csúszott jócskán a meg-
valósítás, de 2010. szeptemberben meg-
történt az első kapavágás, a létező kultúr-
ház átépítése. Jövő év augusztusra 
tervezik a Csaba Agora átadását.  

 
Nagy szerencséje Szolnoknak, hogy 
nálunk elsőre sikerült a közbeszerzés, 
hazai nyertesekkel. És igenis, a mi 
agóránk a legszebb, mert ez illeszkedik 
legharmonikusabban futurisztikus stílusú 
környezetébe, és még tornya is van 
neki. (Lásd balra azt a fehér micsodát!) 
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Közmeghallgatás a városházán 2011. november 24-én  
 

Kivonat a jegyz őkönyvb ől 

A közgyűlés végén, du. 13:00-tól Szalay Ferenc polgármesteri 
üdvözölésével vette kezdetét a 2011-es közmeghallgatás.  Az 
első hozzászóló, egy Alamand dűlőbeli telektulajdonos nyug-
díjas kertbarát aggódását fejezte ki a 6-os busz esetleges 
megszüntetése miatt,  a nyugdíjas kedvezmény dacára, akár 
még fizetnének is érte, csak maradjon meg. De  megnyugtató 
választ kapott, egyelőre marad a 6-os busz.  

A második felszólaló világháborús történelmi vissza-
tekintéssel kezdte, majd a “8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 
óra szórakozás”, “aki nem dolgozik ne is egyék”, és a “föld 
azé, aki megműveli” bölcseletek hangoztatása mentén jutott 
el mondanivalója lényegéhez, hogy a piacnál kevés a 
parkolóhely, és hogy a parlag földeket adjuk ki meg-
művelésre. Válaszában a polgármester természetesen 
mindenben egyetértett az előtte szólóval.  

A harmadik hozzászóló arra kérte a képviselőket, kellő erővel 
lobbizzanak a Csáklya utcai híd érdekében, mert az, vagyis a 
második belvárosi híd nagyon fontos a város fenntartható 
közlekedésének. És bár tudja, hogy nincs rá pénz, mindjárt  
javasolt is egy megoldást, az északi elkerülő megépítése 
helyett a déli szélesítését, és az így megspórolt milliárdok  át-
csoportosítását. Kezdetnek egy erről szóló költségössze-
hasonlító tanulmány megrendelését. “A városnak érdeke, hogy 
legyen négysávos elkerülőnk is, meg Csáklya utcai hidunk is, 
és ha ennek az az ára, hogy ne az északi, hanem a déli épüljön 
meg, akkor legyen úgy!” – zárta szavait a javaslattevő. A 
polgármesteri válasz (lapunkban később részletezett) szakmai 
okokra hivatkozva minden tekintetben elutasító volt. 

A negyedik, egyben utolsó felszólaló először azt az új szabályt 
kifogásolta, mely hamarosan megtiltaná a hozzátartozóknak az 
elhunytak hamvait otthonukba hazavinni. Egyben aggályát 
fejezte ki, hogy a takarékossági intézkedések miatt csökkenni 
fog a rászorultaknak eddig juttatott szemétszállítási díj-
kedvezmény, sőt hallani vélte, hogy a 65 év felettiek ingyenes 
buszozási kedvezménye is megszűnik. A polgármester és a 
“temetői szakértő” Balla alpolgármester együtt nyugtatták meg 
a hölgyet, miszerint sem a hamvak hazaviteli lehetősége, sem a 
szemétkedvezmény, sem a szépkorúak buszdíj-mentessége 
nem szűnik meg. 
 

Ami a közmeghallgatásból kimaradt 
(idő hiányában írás a képviselők kezébe) 

A közgyűlés áprilisi rendelete megtiltotta a dohányzást a busz-
megállókban. Ennek betartatása aggályos, több szempontból:   
-_A gyakorlatban beszedhetetlen az 50 ezer Ft-os bírság. 
Helyette javaslok a „tilosban parkolás” és „buszon bliccelés” 
analógiájára 3-5 ezer Ft-os, azonnal  végrehajtható bírságot. 
-_Az áprilisi előterjesztés nem rendelt a bevezetés mellé 
költségkeretet, pedig két dologra is kellene pénzt költeni: 

-_a jelenlegi jellegtelen matricácskánál feltűnőbb (nagy 
méretű) tiltó táblákra. 
-_kijelölt dohányzó helyek kialakítására (hamutartó,  
füst-paraván, „kijelölt dohányzóhely” tábla). 

Ezekhez forrást a bírságok következetes behajtása jelenthet,  
amihez kell a Közterület-felügyelők határozott fellépése. 
-_A bevezetésre, forrásgyűjtésére legalkalmasabb az Ady E. 
úti buszpályaudvar, ugyanis itt kis területen sok a „vétkező”,  

- itt érdemes elkezdeni a példa statuálását, 
szembesíteni a renitenseket a szabállyal, 
- számottevő bevételre lehet szert tenni (ami 
finanszírozhatja a költségigényeket). 

Kezdésként maga a Buszpálya teljes területe kívül(helyi)-
belül(helyközi) legyen ellátva tiltó táblákkal, kijelölt dohányzó-
helyekkel (a megállótáblától VALÓBAN 10 méteren túl!!!). Majd 
ahogy gyűlik a bírság-bevétel, azt a város többi megállóira el-
költve lehet bővíteni a rendelet érvényesítésének hatóterületét. 
 

A közterület-felügyelet folyamatosan (minimum havonta) 
számoljon be a közgyűlésnek és a nyilvánosságnak a rendelet 
érvényesítéséről, megbírságoltak számáról, bírság-
bevételekről, bevételek hasznosításáról (rendeletérvényesítést 
foganatosító eszközökre költéséről). A közterület-felügyelet 
mindenek előtt MOST számoljon be az eddigi fejleményekről!!!!  

 

Statisztika és méltányosság 
Egy éve írtunk a „lopakodó demokrácia-szűkítésről”, hogy hogyan 
szigorította többször a testület a közmeghallgatáson való részvétel 
szabályait. Nos, a számok magukért beszélnek: 
- 2006: 20-egynéhány hozzászólás, 2 óra 30 perc időtartam 
- 2007: 15 hozzászólás 1 óra 30 perc időtartam 
- 2008: 12 hozzászólás, 1 óra időtartam 
- 2009:  9 hozzászólás, 50 perc időtartam 
- 2010:  8 hozzászólás, 45 perc időtartam 
- 2011:  4 hozzászólás, 33 perc id őtartam  
- 2012:  ????? ..... 
Maga a polgármester is érezhette a dolog fonákságát, mert két hozzá-
szólónak is megengedte, hogy a 3 percre rövidített keretet túllépjék. 
Ami szép dolog, de jobb lenne, ha állampolgári jog marad a hosszabb 
időkeret, és nem csak a méltányosságon, holmi úri kegyen múlik. 

 

Tudósítások a dec. 15-i közgy űlésről  
9. napirendi pont: számlahitel  

A legfontosabb napirend a 6,1 milliárd Ft-os 
folyószámlahitel, melyet számlavezetőnk, a 
Raifessein Bank ajánlott szigorú feltételek 
mellett: egyrészt most már csak jel-
záloghitelre, 16 darab városi ingatlan lesz a 
záloga a hitelnek, valamint a 2007-ben 1,8 
milliárd Ft-ot érő EUR-kötvény 300 
EUR/HUF árfolyamon kerül forintosításra. 
A diktátum ízű ajánlat még így is a 
legkedvezőbb  a piacon, főleg a további 
EUR-árfolyamkockázat kivédése miatt. És 
lehetőséget ad a csőd elodázására, az 
adósságszolgálat finanszírozására, a 
fizetési likviditás fenntartására, bízva jobb 
sorsunkban, gazdasági fellendülésben.  

Első napirendi pont 
Éppen egy éve kezdődött, és azóta szép 
hagyománnyá vált, hogy a közgyűlés 
legelején a városunkban székelő, itt 
tevékenykedő vállalkozások mutatkoznak 
be. Eddig olyan neves cégekkel 
ismerkedhettünk, mint MÁV Gépészet, 
Stadler, Coop Szolnok, Tisza-coop, Eagle 
Ottawa, McHale Hungária, Béres 
Gyógyszergyár, Derula, Bige Holding, 
Agulhas-Solar, Bika Logisztika, és a 
legutóbbi, decemberi közgyűlésen a Bau 
Komplex Kft. Nagyszerű érzés, hogy 
ennyi komoly, lelkes, a város fejlődéséért 
elkötelezett cég van városunkban. 
Reméljük számuk gyarapodni fog. 

Jelzáloglista 
A folyószámla-hiteszerződésről szóló elő-
terjesztés 3. oldala felsorolja a jelzáloggal 
terhelt ingatlanokat. A lista igen szerény, a 
telkek-épületek nehezen beazonosíthatóak, a 
helyrajzi szám mellől legtöbbnél a pontos cím 
is hiányzik, és nem tudni sem a terület 
nagyságát, sem becsértékét. A 16 ingatlan 
mindegyike belterület (tehát nem külterületi 
szántó). Ám egy polgárnak sikerült kettőt 
beazonosítani, neten nyilvánossá tenni, íme: 
1. tétel: Ady Endre út 11. (hrsz:1950/1) 0,64 
hektár, Vásárcsarnok.  
16. tétel: Városmajor út 32.A. (hrsz:774/3) 
épület és udvar 2,36 hektár, helyi jelentőségű 
védett természeti terület, Tüdőkórház. 
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Vitaindító a civil városvédelem jöv őjéről 
Elsőként Gedei Tibor SZOLÉRT-elnök mondja el itt civil vá rosvéd ő kérdésben vitaindító gondolatait. Mottója: Civil 
Városmarketing Kerekasztal (CVK) vs. egyesületi szöve tség? A témában érdekelt és érdekl ődő olvasók véleményét, 
különvéleményét várjuk, és a következ ő lapszámokban leközöljük. 
 

A városvédőknek mind a városvezetéssel, mind a város 
lakosságával is jó viszonyt kell ápolni. Szerintem alapból a 
jelenlegi szolnoki civil egyesületi struktúra bár jól tagolt 
(egyesületek–kerekasztalok–civil_tanács–városvezetés), de 
működészavaros (nem hatékony). Szerintem a Civil Város-
marketing Kerekasztal (CVK) tagegyesületei széttagoltak, 
csökkenő tagságúak (VÁVÉSZ, SZOLÉRT, AURIGA) 
néhány csak papíron CVK-tag (Szolnoki Szalon, Tisza-
pART Mozi). Megítélésem szerint a CVK ideje lejárt, zsák-
utca, jogi státusza nincs, pár aktivista lelkesedésében él csak. 

Nagyon sok jó városvédő program van (bicikli-, menet-, és 
sétatúrák, „Házunk tája” előadás-sorozat, közlekedés-
fórumok, városvédő újság, stb.), de ezek hírértéke nem üti 
át a közvélemény ingerküszöbét, több okból. Nincs meg-
felelően előre reklámozva, így kevés a résztvevő, más, 
fajsúlytalanabb, a hatalom által preferált civil programok a 
városvédők programjait a médiában elnyomják. Még ha 
értesül is az átlag szolnoki a jó programokról, nem tudatosul 
benne, hogy ezek egy-ugyanazon városvédőké, mert hol azt 
hallja, hogy AURIGA, hol azt, hogy SZOLÉRT, hol azt, hogy 
VÁVÉSZ, És azt sem tudja, melyik mit jelent, kiket takar, 
összekeveri másokkal. Ami nem nehéz, hiszen a Szolnokiak 
Szolnokért Egyesületet (SZOLÉRT) könnyű összekeverni a 
pártközeli Szolnokért Egyesülettel, a Városvédők és Város-
szépítők Egyesületét (VÁVÉSZ) pedig az új kreatúra Össze-
fogás Szolnokért Városvédő Egyesülettel.  

Ezért célszerű újabb egyesület helyett, egy olyan szövetség, 
ahol több egyesület egybeolvad, úgy, hogy az új név utal a 
"városvédelem"-re,  az átlag szolnokinak  pedig  egyértelmű, 

 hogy a hatékonyság érdekében valóban városvédők 
egyesültek. Javaslatom lényege tehát, hogy egyetlen 
egyesület szervezzen minden programot, így az átlag 
szolnokiban egy név rögzül. Ezen az egy név alatt legyenek 
tematikus szekciók, jelesül  három: 1. Épített-és természetes 
 környezetvédő, 2. Hagyományőrző, 3. Lakossági érdek-
védő. Vagyis ne az legyen, mint most, hogy "XY Egyesület, 
a CVK tagja" (ekkor ugyanis megoszlik a figyelem, 
széttöredezik az érdem), hanem "XY Városvédő Egyesület 
hagyományőrző (környezetvédő, érdekvédő) szekciója".  

Különben sem szerencsés, ez a Civil Városmarketing 
Kerekasztal név! A "marketing" eleve érthetetlen, félre-
érthető szó, és a "kerekasztal" is, és akár ki is figurázható 
(Artúr király kerekasztala). A kerekasztalra azért sincs már 
szükség, amint az előző lapszámban is olvasható volt, mert 
a Civil tanáccsal a hatékony együttműködés, a rajtuk 
keresztül a városházával való kommunikáció nem működik. 
Illetve amennyire mégis, az éppen hogy a Civil Tanácstól 
függetlenül, nélküle is működik, de ahhoz meg nem kell 
kerekasztal, ezt példázza számtalan, a CT-struktúrából 
kimaradt „civil” egyesület sikere (Rortary Club, Szolnokért-, 
Összefogás-, Turizmusért egyesületek). 

Az összeolvadást indokolja a készülő új Civil Törvény is, 
mivel a közhasznúság szigorodó feltételeinek így könnyebb 
megfelelni (1 milliós éves bevétel, stb), ami fontos, mert a 
"közhasznúság"-ról nem szabad lemondani. Egyrészt mert 
csak közhasznúak pályázhatnak SZJA egy százalékokra és 
projekt-támogatásokra is, másrészt mert valóban közhasznú 
civil tevékenység az általunk gyakorolt VÁROSVÉDELEM. 
  

 

Sajtótájékoztató: mi hangzott el a közmeghallgatáson? 
Északi elkerül ő vs. Déli elkerül ő+Csáklya utcai híd? Mindkét verzió költségeit becsü lje meg egy szakért ői tanulmány! Err ől 
szólt valójában a 2-dik oldalon már említett javasl at. 40-50 milliárd forint a tét! Ennyi lehet a külön bség a két elkerül ő 
költsége között, amib ől bőven megépülhetne a második belvárosi híd a Csáklya utcánál, és annak folytatásaként a 
második szandai út a régi Tisza gát magasságában. E z a város érdeke. De mi történt a közmeghallgatást követ ő napon? 

Másnap a Szolnok tévében a polgár-
mester mintegy mellékesen csak annyit 
említett a dologból (nem szó szerint 
idézve) „XY javasolta, hogy ugyan már, 
mért nem a déli elkerülőt négy-
sávosítjuk, csak azután kezdjünk bele 
az északi építésébe, … hogy 
egyeseknek semmi sem jó….!” Ezért 
tartotta szükségesnek az előterjesztő, 
Gedei Tibor, hogy a félreértelmezést 
egy sajtótájékoztatóval pontosítsa. Ezt 
közöljük kivonatosan (részletesebben a 
youtubon „Szolnok, északi elkerülő vs. 
déli elkerülő + Csáklya utcai híd?” 
címen). 

Szalay Ferenc „szakmai ellenérvei” dió-
héjban: 1.Szakértők az északi elkerülő 
mellett döntöttek. 2.Szükség van a 
püspöki hídra, ha megépül,  elviszi 
majd a forgalmat az elkerülőről és a 
belvárosi hídról is, így biztosan nincs 
szükség a Csáklya utcai hídra.  
3.Megvalósul a körgyűrű 4.Úgysem 
lesz rá pénz. 5.Sokkal fontosabb egy 
szandai elkerülő út megépítése. 6.És 
lobbizott már eleget (18 miliárdnyi 
értéket) ez a közgyűlés.  

 
Viszontválasz Szalay úr ellenérveire: 
1.Nem a szakértők döntöttek, hanem a 
közgyűlés, ezért tervezik az elkerülőt 
északra. 2.A meglévő hídon keresztül a 
belvárosból a Corához, Szandára, 
Martfűre, és tovább tartó járművek 
özönén nem segít a Püspöki híd. 3.A 
körgyűrűk ott áldásosak, ahol kör alakú 
az elkerülő (pl. Jászberény) Szolnokon 
ez a „körgyűrű” egy nagyító lencse 
ellipszise, ahol ha pl. Martfű felől tart 
egy jármű Besenyszögre, a városon 
keresztül ez 8 km, míg a „körgyűrűn” 
akár kelet, akár nyugat felől 30 km. 
4.De, lesz rá pénz, épp ez javaslatom 
lényege: országos költségeken meg-

takarítani a pénzt a városi hídra. 5.Egy 
új szandai út valóban nagyon fontos, ez 
éppen a Csáklya utcai híd nyom-
vonalának folytatásaként épülhet, egy-
ugyanazon megtakarításból. 7.Nem az 
a fontos, ki mennyit lobbizott eddig, itt 
most azért kell lobbizni, hogy a város a 
legjobban járjon, egy meghatározott 
pénzkeretből ne csak négysávos 
elkerülőre, de mellé második belvárosi 
hídra is  teljen. 

É a javaslat nem hirtelen kósza ötlet. A 
közelmúltban többször nyilatkoztunk 
róla (ezen újság 5 lapszámában is), a 
polgármester rég magáévá tehette 
volna az elképzelést. És a „körgyűrű” 
hamis látszatán túl az északi elkerülő 
tényleg belemarna az ottani termő-
földekbe, azt szennyezné, főleg, ha ott 
is ipari létesítmények épülnének. De a 
legeslegfontosabb, ami a déli nyom-
vonal mellé teszi le a voksot, hogy 
„kevesebb EU-támogatás kell hozzá”, 
vagyis sokkal olcsóbb. Rövidebb és fele 
széles hidak, fele széles utak mellett 
belefér plusz egy Csáklya utcai híd.



Szolnok CÉL  

szolnokcel@freemail.hu                                                    4/ 2011.12.31                http://hirlaptar.vfmk.hu/szolnok_cel-civil_kurazsi 

  

Óévzáró-újévváró szerkeszt ői öninterjú 
Hogyan vonná meg az elmúlt év, évek mérlegét? - kérdezem 
Gedei Tibor lapszerkesztőt. 

Vegyes évet zárunk, az év elején remélt hat lapszámból csak 
négy teljesült, de így is nagy teljesítmény, hogy a megszokott 
2500 példányt meg tudtuk finanszírozni. Hála ezért a város-
házától egy tematikus környezetvédelmi példányra kapott 
támogatásnak, és az NCA-tól pályázaton nyert csekély összegnek, 
bár ez utóbbi nagyon késve érkezett. Egyébként a jövő év elején 
dupla jubileumot ünneplünk, öt éves lesz az 
újság, és a következő lesz a 25-dik lapszám. 
Az újság öt éves története során mit tart a 
legnagyobb sikernek és mit a legnagyobb 
kudarcnak? 
Legnagyobb sikerünk:, hogy 2008-ban  nyertünk 
pályázaton 2,2 millió forintot, ebből a 2009-es 
évben nyolc  alkalommal 15-15 ezer darabot  
terveztünk terjeszteni, miközben addig csak 
egy-kétszáz példányban sikerült kinyomtatni, 
és azokat saját rendezvényeinken osztogatni 
az újságból De ugyanez lett a legnagyobb 
kudarcunk is, mivel valójában csak közhasznú egyesületek 
pályázhattak, ezért partnert kerestünk, és az a bizonyos „társ”-
egyesület végül is visszaküldte a pénzt. De ebből a kudarcból 
fakadt a továbbélés is, megalkottuk a 2500 példányos finan-
szírozás rendszerét, amit azóta sikerül biztosítani. Bíztató, hogy 
újra közhasznúak lettünk. 
Milyen terveik vannak az elkövetkező időkre?  
Szeretnénk a lapot évente legalább 6-szor kiadni, ehhez némi 
szerencsére, vagyis sok adományra, SZJA-1%-ra van szükség. 

De akármilyen lesz is az anyagi helyzetünk, mindenképpen 
ragaszkodunk a minimum negyedévi egy kiadáshoz, akár még 
drasztikus példányszám-csökkenés mellett is, amit némileg ellen-
súlyozhat az internetes terjesztés, vagyis a körlevelek és a 
Verseghy könyvtár honlapjának hírlaptára. Tartalmilag pedig 
továbbra is, a címlapon városi fejlesztésekről, a második oldalon 
az önkormányzatról, a harmadik-negyediken pedig  a civilekről 
tudósítunk elsősorban. De tervezünk új rovatokat is: itt élő és 

elszármazott sikeres szolnoki fiatalokkal 
portré-interjúkat, egy tanulmánysorozatot a 
részvételi demokrácia és a civil kontroll 
témában, és reméljük, kibontakozik majd egy 
alkotó vita a civil városvédelem jövőjéről, 
valamint  tovább fogjuk ütni a vasat a Csáklya 
utcai híd finanszírozását illetően. 
Hadd gratuláljak ahhoz, hogy a MÚOSZ-
köldöttértekezletbe beválasztást nyert.  
Ó, ez nem nagy kunszt, csak gyűjtenem kellett 
a Magyar Újságírók Szövetsége szolnoki tag-
jaitól kellő számú ajánlást. Mindig is nyüzsgő, 

érdeklődő ember voltam, szeretek ott lenni, ahol valami történik, ha 
lehet, beleszólni, és tudósítani róla. És azt hiszem a jelenlegi 
helyzetben a legjobb megoldás, ha viszonylagos függetlenségem 
védelmében én vállalom fel a kollégák képviseletét, hiszen csak 
hobbiból írok, egzisztenciám nem függ az újságírástól. Új 
titulusom okán talán végre ott lehetek majd a március 15-i 
városházi ünnepségen is. Mulatságosként fogtam fel eddig, hogy 
épp a talán legszabadabb szolnoki sajtótermék képviselőjeként 
még soha nem kaptam meghívást a szabad sajtónapi fogadásra.  

 
Tűz a „grófi szér űn”…  

  

… Mondhatnánk némi ironiával, mert igaz, 
hogy valójában egy sportlőtér gyulladt 
ki, de ez a Véső úti intézmény nem 
kevés grófi allürrel, újkeletű kapcsolati 
tőkével felvértezve évek óta jogerősen 
tiporja sárba a szomszádságában lakók 
emberi méltóságát, csendhez, nyuga-
lomhoz való allampolgári jogát. Történtek 
átgondolatlan engedélykiadások,  betart-
hatatlan és ellenőrizhetetlen korlátozó 
határozatok, de a pufogtatás nem csilla-
pult. A külső pisztolylőtér szigetelésére, 
zajcsökkenésre született sok  kezde-
ményezés, de mindhiába. A lőtér nem 
tanúsított semminemű közreműködési 

készséget (környezetvédelmi jellegű 
pályázatok a zajártalom ellen, … stb). 

 
„Isten nem ver bottal“ sommázhatnánk 
az  immár fél  tucat  éve  folyó kálváriát. 

Ha a szolnoki,  magyar és európai jog-
rend nem tudta jogkövetésre kény-
szeríteni a csendháborító lőklubot, hát 
megtette ugyanezt a sors A tűz 
kapcsán, a zajtól szenvedőktől,  a szom-
szédos ingatlanok lakóitól ne várjon 
senki minimális sajnálatot sem, hiszen a 
tűz után néhány napra már lődöztek. 
Nem is érteni, hogy van még merszük 
kísérteni a sorsot. Na mindegy, reméljük 
előbb-utóbb rendeződik a sorsuk, most 
a kár kapcsán, a kényszerű felújítás 
során talán sikerül valami támogatást 
szerezniük modern hangszigetelésre is. 
Úgy legyen! 

 
 
 

 

 

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) 

A Szolnok CÉL – Civil Kurázsi c. ingyenes újságunkra külön kérjük a segítséget! A pénz-
beli támogatást a CIB 10700309-44634308-51100005 bankszámlára, 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 persze várjuk az SZJA-1%-okat is (adószám: 18831463-1-16 ).  

 


