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Dupla jubileum: az immár 5 éve létező 
újságnak ez a 25-dik lapszáma! A 
kezdeti, ismerősöknek osztogatott 
néhány tucat példányhoz képest mára 
eljutottunk oda, hogy rendszeresen (2-3 
havonta) 2.500 példányt tudunk el-
juttatni belvárosi rendszeres újság-
olvasóknak. Így kialakul lassan a törzs-
olvasó gárdánk, akik tagjai szívesen 
küldenek olvasói levelet is, és ha 
anyagi gondok vagy időzavar miatt 
olykor késik az újság, hiányolják azt.  

Mert bizony, a lap életében a legnagyobb 
gondot mindig is a finanszírozás és az 
önkéntes alkotói-szerkesztői kapacitás 
szűkös volta okozta. Lám most is, 

szerettük volna a március 15-i szabad 
sajtónapra időzíteni a megjelenést, így 
adni méltó hangsúlyt az ünnepnek, de 
sajnos csúsztunk két hetet.  

Az idők során kikristályosodott a lap 
szerkezete. A címlapon sokfotós hírek, 
tudósítások, vélemények tudatják, 
milyen műtárgyakkal, építményekkel 
gyarapodott, vagy fog gyarapodni 
városunk. A második oldal általában, az 
önkormányzat, a városháza híreiből áll, 
a közgyűlések érdekesebb napirendi 
pontjait, előterjesztéseit, valamint az 
önkormányzat és a civilek viszonyát 
taglalja. A harmadik oldal általában a 
szolnoki civil szervezetek törekvéseiről, 

rendezvényeiről, örömeiről-gondjairól 
tudósít. A negyedik oldalon pedig leg-
inkább szolnoki civil rendezvényekről, 
kiadványokról adunk hírt, emellett itt 
kapnak helyet olvasói vélemények-
kérdések és civil hirdetések-reklámok is.  

Reméljük olvasóink is egyetértenek 
velünk abban, hogy ha szerény 
mértékben is, de lapunk szerves része 
lett a szolnoki médiakínálatnak, és 
hozzájárul a szolnoki szabad sajtó jó 
híréhez. Talán a következő hasonló 
jubileumot nagyobb, méltóbb körben 
ünnepelhetjük majd, kívánom, hogy 
akkor, öt év múlva is legyen szabad a 
szolnoki sajtó! 

 

               A világ legnagyobb Béres-cseppje Szolnokon  

Park a parkban! „Csepp park” 
néven szép új, impozáns szobor-
csoporttal gazdagodott városunk. A 
volt Dami helyén, a Rózsapark 
közepébe, a Béres József sétány 
mellé telepítették a pécsi szobrász, 
Miklya Gábor legújabb művét, a 
kőbe vésett monumentális víz-
cseppet, amint hullámokat csapva 
földet ér. A kompozíció művészi 
erővel idézi a feltaláló emlékét, így 

jelezve a város háláját a Szolnokra telepített Béres gyógyszergyárért. Mindez 
március 19-én, József napon történt, népes ünneplő sereg jelenlétében. Külön 
öröm, hogy a szoborcsoport szerves részét képezi egy vizes ivókút is, ahonnan 
mostantól lehet hordani a vizet. Vagyis nem csak egy szoborral, de egy újabb 
artézi kúttal is gazdagodott városunk. Különös hangulatot ad az alkotásnak, 
hogy a „hullámtér” szélébe Béres József következő veretes gondolatát véste az 
alkotó: „Mert ott van a megoldás a természetben, csak nyitott szemmel és 
elmével kell járni!” 

 

        Indul a Tiszaparti sétány és támfal felújítása 

Előző lapszámainkban már háromszor is hírt adtunk arról, hogy átépítésre kerül 
a tiszaparti sétány a támfallal, s a déli iparterület mentén a gát is, vagyis az 
egész jobbpart a Tisza hídtól egészen a Vegyiművekig. A beruházás, amely 
árvízbiztonsági, környezetvédelmi és város-szépítészeti célokat is szolgál, 
pályázati forrásból valósul meg. A legutóbbi, tavaly áprilisi írásban idén tavaszra 
prognosztizáltuk a fejlesztés végét, ehhez képest mostanra még a kezdése sem 
látszik. Mint a fővállalkozó Köti-Kövizig tájékoztatásából megtudtuk, téves volt az 
értesülésünk. Ugyanis kezdettől a projekt végső határideje 2014 volt. Bár való 

igaz, már látszania kellene a munkálatoknak, 
azonban a nyilvános közbeszerzés kissé 
elhúzódott. De még ezen a nyáron már 
egészen biztos hozzá-fognak, és 
határidőre befejeződik a projekt. Ez végső 
soron jó hír, és nem igaz tehát az arról 
szóló szó-beszéd, hogy az általános pénz-
ügyi válság okozta finanszírozási gondok 
miatt elmaradna a Tisza-part fejlesztése. 
Legkésőbb két éven belül megújul a Tisza 
szolnoki jobbpartja. 

 

Rendelet és be(nem)tartása  

 

Tavaly május 1. óta tilos a buszmegállótáblák 
tíz méteres körzetében dohányozni. Persze, 
ahogy ezt előző lapszámunkban megírtuk, 
nehéz ezt a tiltást betartani, ha a megállótábla 
melletti szemetes fel van szerelve csikk-
elnyomó tálcával. Most nem csak mondjuk, 
hanem mutatjuk is, hátha feltűnik végre az 
illetékeseknek is. 
 

Adjon címet a képnek!  

 

1. Metamorfózis.  
2. Csepp a tenderben. 
3. „A víz szalad, de a kő marad” 
4. ……………. egyéb, saját frappáns ötlet. 
A javaslatokat a szolnokcel@freemail.hu 
címre kérjük elküldeni. A beküldők között 
egy éves újságelőfizetést sorsolunk ki. 
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Civil Partnerség a Városházával 

Egy éve megírtuk, hogy a választások után fél évig 
formálódó új civil delegáció végre elkezdte működését a 
városházi bizottságokban. Ezt annyira komolyan vette a 
Civil Tanács, hogy „Partnerség-építő műhely”-tréninget is 
szervezett a dologra. Az elmúlt egy évben több zártkörű 
foglalkozást is tartottak ez ügyben, sőt a legutóbbi, márc. 
8-án már nyílt volt. Ennek tapasztalatairól kérdeztünk 
több résztvevőt.  

Mészáros Ágota civilházi koordinátor, az ülések jegyző-
könyvezője a tréningen elhangzottakat tolmácsolva el-
mondta, hogy az eddig bizottsági gyakorlat szerint a civil 
delegált jelenlétének kicsi volt a hatékonysága. Ugyan 
kérdést tehet fel, de nem érdemi a válasz, és lényegtelen, 
hogy a civilek elfogadják-e. Megoldást jelenthet, ha a 
bizottság véleménye mellett a civil véleményt is be kéne 
vinni a közgyűlésbe. Pozitív viszont, hogy a civilek jogot 
kaptak a Civil Házon keresztül napirendi javaslat tételére. 
Egyes városházi főosztályok még a tervezés fázisában, 
véleményüket becsatornázandó igyekeznek pilot jelleggel 
bevonni a téma civil érintettjeit. Amúgy foglalkozások profi 
levezetéssel, igen hatékonyan zajlottak, valóban hozzá-
járultak a partnerség elmélyítéséhez.  

Szabovik Zoltán CT-tag szerint a civil delegáltakra nagy 
szükség van a bizottságokban. Ám ami a tréning 
partnerségét illeti, a bizottsági tag képviselők igen gyéren 
látogatták a közösre tervezett találkozókat, főleg a 
bizottsági elnököket hiányolta. Hogy kicsit döcögős ez a 
partnerség, az a bosszantó mellékkörülmény is mutatja, 
hogy a legelemibb tájékoztatáshoz is nehéz hozzájutni, 
gyakran előfordult ugyanis, hogy civil delegáltként késve 
kapja meg a bizottsági ülés időpontjáról szóló értesítést. 
Aggályos, hogy az ülés időpontját a bizottság ügy-
rendjében rögzítetthez képest állandóan változtatgatják. 

 

Szabad magyar sajtónapi ünnepség 

Az 1848. március 15-i és az 1990-ben zajlott történelmi 
eseményekhez kapcsolódóan ünnepeljük immár 22 éve a 
Szabad Magyar Sajtó Napját, mikor is elismerésben 
részesülnek azok a médiában dolgozó szakemberek, akik 
magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak megyénk 
és településünk életében jelentőséggel bíró programok, 
események széles körű megismertetéséhez.  

Március 14-én, a megyeházi közös megyei és városi 
ünnepi megemlékezésen Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc szolnoki polgár-
mester köszöntötték a média munkatársait. Munkája 
elismeréseként a JNK-Szolnok Megyei Önkormányzat 
Sajtónapi elismerését,  oklevél és ezüst érem formájában 
Baranyi György, az Új Néplap újságírója kapta, Szolnok 
Város Önkormányzatának elismerő díját pedig, Szolnok 
egyik jelképének, Pogány Gábor Benő Zounok Ispán 
szobrának kicsinyített, gránitból és bronzból készült 
másolatát Pogány Attila a Szolnok Televízió gyártás-
vezető-szerkesztője vehette át.  

Az ünnepi műsorban közreműködött Molnár László, a 
szolnoki Szigliget Színház Jászai Mari-díjas színművésze 
és Balázs Anita csellóművész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója. Az ünnepség 
után a meghívottak egy pohárköszöntős, svédasztalos, 
meghitt beszélgetésen vehettek részt. 

Civil Konferencia a Városházán 

Idén febr. 22-én a Városháza dísztermében immár 
harmadszor került sor a JNSZ Megyei Civil Szervezetek 
Konferenciájára, a Civil Szolgáltató Központ és az Esély 
Szociális Közalapítvány közös rendezésében. A mintegy 
200 fős hallgatóság előtt Dr. Kállai Mária alpolgármester 
nyitotta meg a konferenciát. Köszöntőjében kiemelte a 
civil szervezetek társadalomban betöltött szerepét.  

Ezután Szablics Bálint, az illetékes minisztérium (KIM) 
Civil Kapcsolatok főosztályvezetője következett, a leg-
nagyobb érdeklődéssel várt előadásában ismertette a 
civil szférára vonatkozó új jogszabályokat. Majd 
Asztalosné Zupcsán Erika, a szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár az „Aktív idősödés és generációk 
közötti szolidaritás európai éve” címmel tartott előadást. 
Igen hasznos volt ezt követően Dr. Túróczi Imre, a 
Szolnoki Főiskola rektorának a civil szervezetek 
gazdálkodásáról szóló „Civil szervezetek beszámolási és 
adózási sajátosságai” című előadása, melyből megnyug-
tató információt kaptunk arról, hogy az új Civil Törvény 
elvárásai nem is olyan szigorúak, mint elsőre vélhettük.  

Az előadásokat rövid szünet követte, majd azután a 
résztvevők hosszasan faggatták az főosztályvezetőt. A 
kérdések zöme az új civil törvény változásaira irányult, 
újfent megerősítést kaptunk, hogy nem oly nehéz 
teljesíteni a közhasznúsági számviteli feltételeket. 
Kiderült, hogy klubként nem, csak egyesület, vagy 
alapítvány formában lehet pályázni. Többen szóvá tették 
az SZJA-támogatások apadásának gondját, és egyéb 
támogatási, pályázati lehetőségek felől érdeklődtek. A 
válasz szerint még az első félévben újra kiírják a 
működési támogatás pályázatokat, és természetesen 
lesznek projekt-pályázatok is. A hallássérült részt vevők 
számára jelnyelvi tolmácsolást biztosítottak a szervezők.  

 

Mennyi a város adóssága? 

Nem szerencsés, ha az amúgy is nagy bajt 
tájékozatlanságból vagy szándékosan, nagyotmondással 
tetézzük. Nos, ami a város adósságát illeti, máris 
nagyobbnak lehet mutatni a bajt, ha valaki összekeveri az 
adósságállományt az adósságszolgálattal. Előbbi a 
pillanatnyi tőketartozás, utóbbi a tartozás ideje alatt 
kamatokkal együtt kifizetendő törlesztő részletek 
összessége. Ellenzéki és független körökből gyakran 
terjed a rémhír, hogy „jesszus, ilyen nagy a város 
adóssága!” Még a városháza sajtósa is hajlamos ezt 
eltúlozni.  

Így eshetett meg, hogy egy tavaly nyári sajtó-
nyilatkozatban 27 milliárdról szólt a fáma, miközben 
valójában 10-zel kevesebb volt akkoriban az ön-
kormányzat tartozásállománya, vagyis a devizalapú 
kötvénykötelezettségek, a folyószámlahitelek, beruházási 
hitelek és garanciavállalások összessége.  

Igaz, közben picit gyarapodott az összeg, ugyanis év 
elején kaptunk 6 milliárdos folyószámla forinthitelt, amibe 
belekonvertáltuk a közel 2 milliárdos Eurokötvény- 
tartozást is, így nettó 4 milliárddal 21 milliárd körülire nőtt 
a tartozás. Ami nem kevés de mégsem 27 és főleg nem 
30-egynéhány milliárd, amennyi az új helyzetben az 
adósságszolgálat lett, ha valaki helytelenül megint csak 
azt akarná kommunikálni.  
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Alkotmányozás és népszavazás 
Ahogy előző lapszámunkban ígértük, megkezdjük a civil kontrollról és a részvételi demokráciáról szóló cikksorozatunkat. 
Egyesületünk EU-s pályázatot nyújtott be az „Európa a polgárokért – aktív civil társadalmat Európában” megnevezésű 
programba, „Előadássorozat a részvételi demokrácia lehetőségeiről közép-kelet-európában  a történelmi hagyományok és az 
összeurópai példák alapján” címen. Eredményhirdetés május végén lesz, be fogunk számolni róla, hogy nyertünk-e. Addig is, 
elsőként a részvételi demokrácia egyik legeklatánsabb formájáról, a népszavazásokról, azok magyarországi, rendszerváltás utáni 
viszontagságairól közlünk rövid összefoglaló értekezést. 

A részvételi demokráciának, a népszuverenitásnak három 
lehetséges (alkotmányban is rögzíthető) formája van: 
Népszavazás; Alkotmányozó nemzetgyűlés; Felsőház. 

A Népszavazás bár sokáig meghatározó része volt az 
alkotmánynak (alaptörvénynek), ritkán lehetett sikeres. A 
2011-es új alkotmánnyal szinte kiiktatták, annyira meg-
szigorították. Kár érte! Egy 1989-es törvény szerint az 
alkotmány elfogadásáról népszavazással kellett dönteni. Az 
ezt felváltó 1998-as törvényből ezt „kifelejtették” (még a 
Horn-kormány idején, a választás előtt, márciusban 
született, MSZP-SZDSZ-FIDESZ megszavazta, csak az 
MDF és néhány Kisgazda ellenezte). Ez adott alapot 2011-
ben arra, hogy ne legyen népszavazás az új alkotmányról. 
Mondhatjuk, honatyáink előrelátóak voltak. Elmondható, 
hogy a hatalom mindig is igyekezett kifogni a szelet a 
népszavazások vitorlájából. Azok feltételeit mindenkori 
hatalmi érdekeihez igazítani, vagy ha az épp nem volt 
lehetséges, ellehetetleníteni, oka fogyottá tenni. 

A rendszerváltás első népszavazása az emlékezetes „négy 
igenes népszavazás” volt, még 1989 őszén. És a négy 
követelésből még a szavazás előtt kettő teljesült, vagyis 
kivonták a pártszervezeteket a munka-
helyekről és lefegyverezték a munkásőrséget. 
Mégsem volt hiábavaló a népszavazás, 
mert az intézkedéseket a népfenség 
elsöprő többséggel megerősítette, 
szentesítette. Sajnos, bár a többinél is 
győztek az IGEN-ek, a másik két kérdés 
azóta is vitatott. Mert vajon rendesen 
elszámolt-e az MSZP a vagyonával? És 
azóta is, hogyan választunk köztársasági 
elnököt? De ez utóbbiról bővebben 
később többet.   

A hatalom következő gumiszabályozása 
a NATO-csatlakozáshoz fűződik. Félő 
volt, hogy érdektelenség miatt 
érvénytelen lesz a népszavazás, vagyis 
nem fog a jogosult állampolgárok 50 %-a  elmenni a 
szavazásra, ezért kitalálták azt az új szabályt, mely szerint 
az érvényességhez nem kell többségi részvétel, csak 25 %-
nál több azonosan szavazó. Ez egyébként logikusan 
védhető, méltányos eljárás, hiszen ha a jogosultak 
negyedénél többen szavaznak azonosan, akkor is ők 
nyernének, ha a a részvétel épp elérné az 50 %-ot. Szóval 
ezt a módosítást a NATO-népszavazás előtt egy hónappal, 
1997 nyarán vezették be. Ha nincs ez a módosítás, ma nem 
lennénk NATO-tagok, ugyanis a referendumon mindössze 
49 %-os volt a részvétel, vagyis a régi szabály szerint 
érvénytelen lett volna.  

Különösen érdekes és felháborító, ahogyan a honatyák önös 
érdekből kijátszottak egy 2009-es nép által kezdeményezett 
javaslatot. A szükséges mennyiség három-szorosát, 600 
ezer aláírást gyűjtöttek össze Seres Mária vezérletével civil 
mozgalmárok, hogy az országgyűlési képviselők csak a 
ténylegesen bemutatott bizonylatok ellenében vehessenek 
fel költségtérítést. És az országgyűlés tagjai pártállásuktól 
függetlenül, egyöntetűen megszavazták azt az új, 600 ezer 
állampolgár alkotmányos jogát semmibe vevő, porba tipró 
gumitörvényt, mely a „költségtérítés”-t nemes (cinikus) egy-
szerűséggel átkeresztelte „választókerületi pótlék”-ra.  

De ejtsünk néhány szót a helyi népszavazásokról is! 
Említésre méltó, három, alapjában eredménytelen, de 
részlegesen „eredményes”, tanulságos kezdeményezés. 
2006-ban Dunaújvárosban írtak ki népszavazást két 
témában (legyen a  városban ingyenes a parkolás, és fújják 
le a város belterületére tervezett gázerőmű építését). A 
népszavazás érvénytelen lett, mert bár a megjelentek nagy 
többsége az IGEN-ekre szavazott, de nem érték el az 50 %-
ot. De! Hatására az első egy óra parkolás ingyenes lett, és a 
gázerőmű csak fele kapacitással, légszennyezéssel épült 
meg. 

Hogy ne épüljön katonai radar a Pécs melletti Tubes hegyre, 
ezért 2007 tavaszán a pécsiek 31 %-a állt ki, 33 %-os 
részvétel mellett. Mivel itt is bőven megvolt a 25 % azonosan 
szavazó, alkotmányossági beadvánnyal éltek, hogy a helyi 
népszavazások szigorú feltételeit igazítsák az országosan 
megengedőbb normákhoz. De az Alkotmánybíróság ezt 
elutasította, mondván életszerű, hogy a helyi szabályozás 
sokkal szigorúbb legyen az országosnál. Mégsem volt 
hiábavaló a pécsi referendum sem, hiszen azóta sem épült 
meg az a radar a Tubesre. 

A dunaújvárosinál, pécsinél sokkal 
szigorúbb feltételeken bukott el egy 2007-
es szolnoki kezdeményezés. Itt ugyanis 
szemben a másik kettővel nem 10, 
hanem a duplája, vagyis a jogosultak 20 
%-a aláírásával lehet népszavazást 
kezdeményezni, és Szolnokon csak(?) 16 
%-nyi aláírás gyűlt össze. El is 
kótyavetyélték, könyörtelenül le is 
bontották a 9800 aláíró által féltett Dami 
uszodánkat. Problematikus volt a szolnoki 
kezdeményezés  ellehetetlenítése: több- 
szöri, az aláírásgyűjtőket a novemberi 
fagyba űző, időhúzó jegyzői vétó, az 
aláírásgyűjtés összemosása más 
országos gyűjtésekkel, a közszolgálati 

média-ellenpropaganda. Így az akció egyetlen haszna a 
tapasztalatgyűjtés volt, hogy legközelebb sikerülni fog. 

Azóta a helyzet minden tekintetben romlott. Mert immár az 
országos népszavazás is, újfent csak akkor érvényes, ha 50 
%-nál többen megjelennek, vagyis nem a helyit könnyítették, 
hanem az országost visszaszigorították. És ahelyett, hogy a 
döntést nem diktáló, csak a vitát kikényszerítő „népi 
kezdeményezés” intézményét ésszerűsítették volna 
akképpen, hogy ne kelljen hozzá külön nyomtatványokkal 
bajlódni, hanem csak, ha a népszavazásra összegyűlik a 
szükséges aláírás fele, automatikusan teljesüljön a népi 
kezdeményezés feltétele, mind e helyett azt szimplán 
eltörölték, kihagyták az alkotmányból. 

Visszatérve az 1989-es negyedik IGEN-re, azt a tévhitet 
hintették el politikusaink, hogy abban a nép lemondott a 
közvetlen köztársasági elnökválasztásról. Holott ez nem 
igaz! A nép ennél sokkal bölcsebb! Csak arról szólt az IGEN, 
hogy csak a parlamenti választások után legyen elnök-
választás. Mégpedig azért, hogy az akkor népszerű Pozsgay 
Imre esetleges megválasztása ne hozza helyzetbe az 
MSZP-t. Más kérdés, hogy a választások után az MDF-
SZDSZ paktum miatt a parlament választ köztársasági elnököt 
azóta is. De ezt nem a nép akarta így. 
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A Szolnokiak Szolnokért Egyesület 2011 évi közhasznúsági jelentése 
2011. évben vállalkozói tevékenységet 
nem folytattunk. 
Bevételeink HUF (összesen 164.551,-) 

Közhasznú célra kapott támogatás 
Központi költségvetés, önkormányzati: 0 
Pályázati támogatás (NEA) 100.000,- 
Közhasznú tevékenységből: 0 
Tagdíjból származó bevétel: 20.000,- 
Alapítói támogatás: 44.500,- 
Banki kamat:: 51,- 

 

Kiadásaink HUF (összesen 294.185,-)  
Irodaszer, nyomtatvány 12.720,- 
Posta, telefon: 1.540,- 
Egyéb anyagjell. szolg.: 258.625,- 
Bankköltség: 11.300,- 
Könyvelési díj: 12.000,- 
Internet: 12.000,- 
Reprezentáció: 10.000,- 

Pénzeszközök 2011.12.31-én. 
- Bank: 32.241.- Pénztár:37.999,- 

Az egyesület teljes Közhasznúsági 
jelentése az egyesület székhelyén 
megtekinthető. Az egyesület közhasznú 
tevékenysége a 2011-es évben a 
városvédő újság kiadásában merült ki. 
SZJA 1 %-okra még nem voltunk 
jogosultak, csak ettől az évtől. 
(Adószám: 18831463-1-16).  

Szolnok, 2012.03.31. Gedei Tibor elnök  

  

 

Olvasói levelek a szolnokcel@freemail.hu postaládájából 
Legutóbbi számukban az „Ami a közmeghallgatásból ki-
maradt” című cikkben szereplő, a dohányzási tilalom 
gyakorlatba ültetését segítő igen figyelemre méltó 
javaslatát hogyan sikerült írásban benyújtania annak 
ellenére, hogy a szabályzat szerint megszűnt az írásos 
beadvány lehetősége? Illetve ha már sikerült, volt-e azóta 
valami eredménye, kapott-e visszajelzést, főleg pozitívat?  

Az elkerülőről szóló javaslatom illusztrálása végett a 
polgár-mester jóváhagyásával kiosztottam az ülésen 
jelenlévő képviselőknek egy-egy A4-es lapon a két verziót 
ábrázoló térképvázlatot. Ennek a lapnak a hátoldalán 
szerepelt a javaslat a cikkben látható szöveggel. Nos, így 
sikerült becsempésznem a közmeghallgatásra.  

Sajnos azóta sincs tudomásom semmiféle érdemi 
reagálásról. Nekem senki nem szólt, az biztos, de a 
buszpályaudvar munkatársai sem tapasztaltak semmilyen 
intézkedést. Senkit még ott tiltott dohányzáson nem 
kaptak, a bírságolásra jogosult felügyelővel még ott nem 
találkoztak, tiltó, vagy kijelölő táblát nem telepítettek.  

 
Kedves szerkesztő úr! Van-e valamilyen fejlemény a köz-
meghallgatáson elhangzott javaslatával kapcsolatban? 
Sikerült-e azt az előterjesztőkkel elfogadtatni, az elkerülő 
terveibe valahogyan becsempészni a második belváros 
hidunkat, illetve mik a legújabb fejlemények? 

Mindössze annyi, hogy a múltkori sajtóvisszhang nyomán 
megkeresett engem egy a tervezett északi elkerülő 
melletti tanya gazdája, aki igencsak elítéli a nyomvonalat. 
Elmondása szerint véleményével nincs egyedül, amit a 
megyeházán 2011. október 20-án megtartott közmeg-
hallgatáson megjelent érintett gazdák tudnának meg-
erősíteni. Felkerestem a projekttájékoztatásért felelős 

Közlekedésfelügyeletet, szerettem volna a gazdák cím-
listáját megkapni, de személyes érintettség hiányában 
elutasítottak. Így csak nyilvános, fizetett hirdetésben 
lehetne őket összeverbuválni, a jogszabályok nem adnak 
semminemű közszolgálati lehetőséget a közös érdek-
érvényesítés megszervezésére. 

Van még annyi fejlemény, hogy állítólag a közbeszerzési 
értesítőben 2012. év elején megjelent a „Szolnok új teher-
mentesítő út létesítése” című KÖZOP-pályázat projekt-
kiírása „Megvalósíthatósági tanulmány és költség-
haszonelemzés” tematikában. Bizonyára nem vették 
figyelembe a közmeghallgatáson általam javasoltakat, 
mivel a kiírásban szó nem esik északi, déli elkerülőkről. 
Igaz, második belvárosi hídról sem, holott a benne 
szereplő elvárások alapján egyértelmű, hogy a belváros 
és Szandaszőlős közötti tiszai átkelőről szól az a projekt. 

 
Kedves Gedei Tibor! Teljesült-e azon jogos vágya, hogy a 
város szabad sajtónapi ünnepségére meghívást kapjon? 

Sajnos nem. Pedig majdnem. Felvettem a kapcsolatot a 
városháza sajtóreferensével, aki közölte, hogy eddig nem 
találkoztak nevemmel egyetlen városi sajtóesemény 
kapcsán sem, a protokoll-listán sem vagyok regisztrálva, 
így nem áll módjukban meghívni. Emlékeztettem az illető 
urat arra, hogy a tavaly áprilisi számunk a városháza 
pályázati támogatásából valósult meg, így aligha 
mondható, hogy nincs köztünk kapcsolat. Annyit sikerült 
elérnem, hogy most végre elküldtem hivatalosan a 
regisztrálási igényt (a lap és szerkesztője koordinátáit), és 
ígéretet kaptam arra, hogy egy évi közös munka után 
jövőre meglátjuk. Bár nem egészen világos, miféle közös 
munkára gondolt, majd elválik, állok elébe.  

 
 

 

 

Szolnok CÉL – Civil Kurázsi  
városvédő újság 
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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. A Szolnok CÉL – Civil 
Kurázsi c. ingyenes újságunkra külön kérjük a segítséget! A 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.  
Várjuk kedves támogatóink felajánlásait SZJA 1 %-ok formájában is, a következő adó-
számot kell bejelölni az adóbevallásban: 18831463-1-16.  

. 

HIVOGATÓ!  MAGYAROK VÁSÁRA rendeztetik Szelek hava (április) 15. 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 
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