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„Egy város élőlény, mint az eleven ember.
S ha okosan él, a szépsége fölér Velencéével,
még akkor is, ha nem olyan mutatós."

(Örkény István)

A megnőtt város avagy,
milyennek épül Szolnok?
Beszélgetés a városházán — A riporter: Pálréti Ágoston

1986. december 19-én lépett életbe Szolnok város általános rendezési terve. A
terv olyan területfelhasználást és -szabályozást javasol, amely megfelel a város
kívánatos és várható fejlődési tendenciáinak, ugyanakkor a városszerkezet leg-
főbb elemeit meghatározó út- és közműhálózat szabályozása mellett átveszi
mindazon részletesebb rendezési tervek előírásait, melyek tartalma huzamosabb
ideje igazolódott, egyben meghagyja a további — részletes — tervműveletek
tényleges szabadságát. Mármost: ennek tükrében hogyan alakul az ősi tiszai
átkelőhelyből modern ipari-közlekedési gócponttá nőtt város strukturális arcu-
lata, vagyis milyennek épül Szolnok? Alig néhány száz méterre a történelmi
városmagtól, a Kossuth téri városházán erről kérdeztem Czibulkáné dr. Németh
Emíliát, a városi tanács általános elnökhelyettesét, Tóth Istvánt, a műszaki
osztály vezetőjét, Kéri Józsefet, a pénz-, a terv- és munkaügyi osztály vezetőjét
és Berényi Andrást, a város főépítészét.

Kezdjük azzal a beszélgetést, amit a város egy korábbi főépítésze, Barna
Gábor — jelenleg a Magyar Urbanisztikai Társaság főtitkára — mondott leg-
utóbb a szolnoki rádióstúdióban a Budapesten megszerveződött Szolnok me-
gyeiek baráti köre tagjaként, hogy ti. egyetlen magyar város sem fejlődött
annyit a felszabadulás óta, mint éppen Szolnok.

Németh Emília: A változások volumene valóban Szolnok városban a leg-
nagyobb. Ha 1945-től indulunk, akkor ez annak köszönhető, hogy a város talán
a legtöbbet szenvedett a háborús károktól, a lakosság négyezerre csökkent a
korábbi 38 ezerrel szemben. Jelenleg közelíti a nyolcvanezret az állandó lakosok
száma, ugyanakkor a nappali népesség száma jóval a százezer fölött van. Ter-
mészetes, hogy mindezt követnie kellett az építésnek, a lakásépítésnek és ameny-
nyire az anyagi lehetőségek bírták, az infrastruktúrának is. A tömeges lakás-
igények kielégítése miatt az anyagi erőket elsősorban az új városrészek építésé-
re kellett fordítani, ezért a rekonstrukció a háború után megmaradt házaknál
lassan valósulhatott meg.
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Riporter: Ez a most elfogadott új általános városrendezési terv nem előz-
mények nélküli. Éppen ezért Tóth István osztályvezető főmérnököt arra kérem,
szóljon erről is, majd pedig az új terv fő elemeiről, s arról, hogy mindez milyen
irányokat szab a városfejlődés számára.

Tóth István: A '70-es évek végén bízta meg a városi tanács a Városépítési
Tudományos Tervező Intézetet (VÁTI) ennek a tervnek az elkészítésével. Első
ütemben a program készült el, ezt 1980-ban jóváhagyták. Nem lehetett azonban
a leglényegesebb kérdést, a közlekedés kérdését eldönteni. Miért is ez a legdön-
tőbb Szolnok jövőjét illetően? Azért, mert Szolnok mint nőtt város a mag köré
települt lakóterületekből, az ezektől jól elkülönülő északi és déli ipartelepekből
áll. Ennek az a következménye, hogy a városlakóknak a munkahelyekig viszony-
lag nagy távolságokat kell megtenniük. Ehhez még hozzájárul az a kedvezőtlen
adottság, hogy az elmúlt időszakokban nem sikerült a városból kivinni a négyes
számú főközlekedési útvonalat. A rendezési tervnek feleletet kellett adni arra,
hogy hogyan lehet könnyebben megközelíteni a lakóhelyekről a munkahelye-
ket, hogyan lehet minél kisebb problémákkal átvezetni a városon, vagy a várost
megkerülve a négyes útvonalat. Ezeket a program egyfajta módon megválaszol-
ta. Azonban a közlekedési ágazat, nevezetesen a minisztérium nem tudott ehhez
a programhoz végleges adalékot adni annak érdekében, hogy abból egy-két év
munkája nyomán rendezési terv is készülhessen. Ezért a program után le kellett
állni a folyamatos tervezéssel, egyeztetések sora következett be. Ezeknek aztán
az lett az eredménye, hogy a közlekedési ágazattal végül is tisztáztuk, hogy ha
autópálya épül a négyes nyomvonalán, az föltétlenül a várost északról fogja el-
kerülni. A minden bizonnyal jóval 2000 után megvalósuló autópályának mind-
össze a nyomvonalát jelöli ez a tervdokumentáció. Viszont a városnak addig is
élni kell, s ezt csak úgy lehet biztosítani, ha megépül a négyes főközlekedési
útvonal déli elkerülő szakasza. Az új általános rendezési terv már ezt a déli
elkerülő szakaszt is tartalmazza.

Riporter: Az ember azt gondolná, hogy az a tény, hogy egy városon egy
főközlekedési útvonal áthalad, inkább előny, mint hátrány. Szolnokon miért vált
ez ilyen szorító gonddá, és az új általános rendezési terv egyik súlyponti kér-
désévé?

Tóth István: A Tiszántúl közlekedésének nagyrésze, mintegy 65—70%-a a
szolnoki Tisza-hídon megy át. Ebből az következik, hogy ez egyik legfontosabb
kapocs az ország többi területei között. A szolnokiak szempontjából persze ez
az óriási forgalom jelentős környezetszennyeződéssel és zajártalommal jár
együtt.

Németh Emília: Van ennek azért egy másik oldala is. Ti. az sem lenne ked-
vező, ha Szolnokot teljes egészében elkerülné az átmenőforgalom. De mivel az
óriási átmenőforgalomhoz képest a Tisza-híd rendkívül szűk keresztmetszetű,
ezért elsődleges érdekünk, hogy legyen egy másik Tisza-híd, valamint az, hogy
a várost ne nagy ívben, hanem kismértékben kikerülve megosztott legyen ez a
forgalom. Mert Szolnokot mindig is a közlekedés határozta meg, végülis egy
közlekedési csomópont, azért is válhatott várossá. Vannak szomorú tapasztala-
tok, hogy amelyik város a közlekedésből kiesik, annak fejlődése lelassul, visz-
szaesik, pl. Cegléd.
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Berényi András: A 4. sz. főút elkerülő szakaszát meg kell építeni. Ennek
azonban nem az a célja, hogy a forgalmat teljes egészében kivonjuk a városból.
Hanem az a célja, hogy azt a forgalmat, amelyik egyébként sem akarna megállni
a városban, tehát döntő mértékben a nagy teher- és kamionforgalmat, vagyis a
nagy tengelynyomású gépjárművek forgalmát kellene kivinni a belvárosból,
mert ez okozza a nem kívánatos jelenségeket. Az viszont ténykérdés, hogy a
személyforgalmat továbbra is bent kell tartani a városban, már csak azért is,
mert akármilyen nyomvonalon fogjuk elkerülni a várost, a legrövidebb út még
mindig az lesz, hogy a jelenlegi négyes út nyomvonalná, tehát a jelenlegi Tisza-
hídon haladjon a belső forgalom.

Riporter: A mostani tervek, figyelembe véve az anyagi lehetőségeket, mi-
korra irányozzák elő az elkerülő szakasz megépítését?

Németh Emília: Az autópálya belátható időn belül nem épül meg, szerintem
a 9. ötéves tervben is irreális. Az elkerülő szakasz — a Mezőgép mellett menne
az új Tisza-híd — az ehhez irányuló belső út kiépítése a Közlekedési Miniszté-
rium 7. ötéves tervében még szerepel, mint a következő ciklusban megépítendő
hídhoz szükséges területelőkészítés és tervezés. Ha nem romlik tovább a gazda-
sági helyzet és nem előz meg bennünket országos érdek miatt fontossá váló
mondjuk Duna-híd, vagy más autóút...

Riporter: Az is napirenden van?

Németh Emília: Igen, napirenden van, most nem azt mondom, hogy sajnos,
mert az országos érdek, csakhogy Szolnok részérdekeit tekintve nem biztos,
hogy számunkra az a legelőnyösebb, ha az ország más részébe csoportosítják át
a közlekedési ágazat erőforrásait. Nagyon reménykedünk benne, hogy a 8. öt-
éves tervben megépül az új Tisza-híd és ehhez egy belső ideiglenes elkerülő út,
mert az Abonytól Szajolig kikerülő út úgy néz ki, hogy a 8. ötéves tervben sem
valósulhat meg. Tervek szerint ez az „átmeneti négyes" — én így mondom —
a József Attila úton és végig a Vörös Hadsereg úton vezetné el a forgalmat a
leendő új Tisza-hidra.

Riporter: Az általános rendezési terv realitása a költségvetéstől és a képez-
hető gazdasági erőforrásoktól függ, ezért milyen a terv gazdasági feltétel-
rendszere?

Kéri József: Én úgy gondolom nem a terv realitása, hanem megvalósítható-
sága függ a gazdasági kondícióktól. A terv arra a kérdésre ad választ, hogy
mit?, a gazdaság pedig arra, hogy miből? Eddig a négyes útról beszéltünk, azt
hiszem egyértelmű volt, hogy ez meghaladja a város erőforrásait, hiszen ha csak
a lágymányosi új Duna-hídra és elkerülő szakaszára gondolunk — két-három-
száz millió forint kilométere egy ilyen létesítménynek — nyilvánvaló, hogy
ezzel a város egyedül nem tudna megbirkózni. Az általános pénzügyi helyze-
tünket "talán egy mondattal jellemezném. A hetvenes évektől nyolcvanhatig
dinamikus városfejlődés volt Szolnokon, csak 1975-re utalok, a 900 éves évfor-
dulóra, egy Széchenyi városrész valósult meg ettől az időszaktól. 1986-tól a
községek népességmegtartó képessége fogalommal kellett megbarátkozni, ami
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a város fejlődése egy új pályára állt. Sajnos ez
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a pálya egy lassú pálya, egy kisebb ívű pálya. Értelemszerűen következik abból,
hogy több pénz kell a kistelepüléseknek, községeknek, nagyközségeknek a fel-
zárkóztatásra. Szolnok megye egy igen dinamikus felzárkóztatási programot fo-
galmazott meg középtávú tervében, ez pedig a városi pénzek csökkenését je-
lenti.

Riporter: A terv egyik új vonása, hogy településcsoportokban gondolkodik,
tehát a várost környékével együtt tekinti. Meg kell osztani a lehetséges erőfor-
rásokat is. Mindez még milyen műszaki, építészeti problémákkal jár együtt?

Tóth István: a városba betelepülők egyre kevésbé igénylik a magas háza-
kat. Egyre kevésbé fogadják el azokat a lakásokat, amelyek a Széchenyi város-
ban épültek fel, ezért az alacsonyabb szintszámú lakásépítést kell megcéloznunk.
Ezt szolgálta a többi között egy olyan rendezési tervmódosítás is, miszerint a
Széchenyin alacsonyabb lakások épülnek a továbbiakban, maximum a négy-
emeletes szintig megyünk el, azon túl pedig visszahozzuk az utcát, tehát keretes,
utcás jellegű beépítéseket kívánunk az elkövetkezendő időben megvalósítani.
Mindez erőforrás oldalról is másképp jelentkezik, hiszen Kéri József már emlí-
tette a csökkenő forrásokat ez egyben az állami, tehát a tanácsi lakásépítés
csökkenését is jelenti, viszont a vállalatok saját értékesítésű lakásépítési tervei-
nek teret enged.

Riporter: Sokak szerint Szolnok jelenlegi városközpontja befejezetlen.
Hogyan vélekedik erről a főépítész?

Berényi András: Először is azzal kezdem, hogy az a városközpont, amelyi-
ket ma városközpontnak nevezünk, valóban befejezetlen. De azt látni kell, hogy
Szolnoknak nem ez a városközpontja. Szolnok eddigi fejlődése egy lineáris (vo-
nalmenti) városközpontot hozott létre.

Riporter: Ilyen értelemben akkor megkérdezhetem: van egyáltalán Szol-
noknak városközpontja? Vagy inkább lesz?

Berényi András: Szolnoknak volt, van és lesz is városközpontja. A lényeg:
a városközpont valaha a Kossuth tér volt, a piactér, e köré szerveződtek a köz-
intézmények. Ez a központ vesztett szerepéből az új városközpont megépítésével,
ami egy teljes mértékben avult beépítés helyén jött létre. Ez voltaképpen egy
nagyon szép építészeti gondolat terméke. Sajnálatos, hogy nem tudott teljes
mértékben megvalósulni, így azt hiszem, hogy a terv jó minőségű torzóját lát-
hatjuk a jelenlegi városközpontban.

Riporter: Akkor is elfogyott a pénz, eljutottak addig, ameddig. De milyen
eredményt hozott a városközpont kettes ütemére meghirdetett országos terv-
pályázat?

Berényi András: Történetileg nézve a szolnoki városközpont különböző és
különféle kvalitású területekkel a Tisza-hídtól a vasútállomásig terjed.

Riporter: Tehát a városközpont voltaképp egy főutca, ami a főtengely
mentén alakult ki.
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Berényi András: így van, egy a főtengely mentén kialakult bővület, amely
hol kiteresedik, hol karakteres épületekkel lezáródik. A városközpont kettes
ütemének tervpályázatát éppen azért kellett lebonyolítatunk, mert ebben az
egész láncolatban volt egy szem, amelyik valahogy minden tervnek a szélére
került és ami kissé magára hagyatva megmaradt ennek a sornak a közepén. Ez
a terület hátrányát, de egyúttal előnyét is jelenti, mert így megőrződtek azok a
történelmi sajátságok, amikre építve majd életre lehet kelteni ezt a területet.
Elsődleges elképzelésünk, amikor ezt a tervpályázatot indítottuk az volt, hogy
nem szabad azzal a gondolkodásmóddal tovább folytatni a városközpont építé-
sét, mint ami az első ütemben megtörtént. Az viszont kétségtelen, hogy ez a
terület teljes egészében földszintes, családi házakkal beépített, mondjuk kivéve
a négves főút menti épületeket, tehát valamiféle sűrítéssel, revitalizációval min-
denképpen kapcsolatot kell teremteni a Tanácsköztársaság út menti nagytelkes
intézmények, illetve a városközpont első ütemében megvalósult úszótelkes in-
tézményterületek között. Erre a feladatra egy nagyon értékes és sikeres pályá-
zatot bonyolítottunk le ötven százalékos részvétellel, ami szinte példátlan a
hazai tervpályázatok gyakorlatában. Szinte egyetlen pályamű sem érkezett be,
amelyik ne tartalmazott volna korrekt, jó megoldásokat. Végül hét pályázatot
vásároltunk meg, azokat, melyek a legtöbb hasznosító gondolatot tartalmazták.
A pályázat végeredménye az, hogy nagyjából-egészéből meg kell tartani azt a
teleDÜlésszerkezetet, ami a történelmi időkben kialakult, ami ezen a területen
belül sem homogén, mert van halmazjellegű szalagtelkes, illetve városias be-
építés. A megtartott településszerkezet elemeit úgy kell formálni, hogy a meg-
lévő gyalogos, közúti és intézménykapcsolatokat a városközpont továbbvezetésé-
vel biztosítani tudja. Egyébként ez a pályázat is alátámasztotta azt, hogy nekünk
az egész városépítésben — és ezt az általános rendezési terv is célozza — nem
elsősorban meglévő létesítményekben kell gondolkodnunk, hanem a város leg-
főbb értékének a kialakult városszerkezetet kell tekinteni. Ennek vannak meg
leginkább a gazdasági feltételei is. Á nagy kisajátítások, átépítések korszaka
lejárt, kisebb léptékben kell gondolkodni és mindenképpen a belváros felé kell
fordulnunk, mert az hiba lenne, ha most teljesen elfordulnánk a városias be-
építéstől és csak családiházas területeket építenénk a peremkerületekben.

Riporter: Még néhány szót a közlekedésről. Említettük, hogy Szolnoknak
van egy főtengelye, ez voltaképp a négyes főközlekedési útvonal városi átkelő
szakasza, emellett vannak párhuzamos tehermentesítő útvonalak. Az Ady Endre
út, de továbbiak is. Erre vonatkozóan mit tartalmaz a rendezési terv?

Tóth István: Valóban, a terv szerint is az a cél, hogy megosszuk ezt az egy
tengelyen sűrűsödő forgalmat, hiszen pl. a négysávos Ady E. út lényegesen
nagyobb forgalom lebonyolítására alkalmas. Erre a második ütemben esedékes
Gólya-csomópont átépítésével alkalom is nyílik, ugyanakkor terveink között az
is szerepel, hogy az északi körút hátralévő szakaszának megépítésével azt élén-
kebb forgalomba kapcsolhatjuk be. Tehát a legyezőt három ágra tudjuk bon-
tani és ezáltal háromfelé terelni a most egyetlen úton lezajló forgalmat.

Németh Emília: Éppen azért, hogy a város lakosai jól érezzék Szolnokon
magukat, igyekszünk minden városrésznek fejlődési lehetőséget nyújtani, már
ami a pénzügyi kereteinkbe belefér. Én úgy érzem, hogy az elmúlt két-három
évben és reméljük a jövőben is úgy lesz, igaz lakossági segítséggel, de a perem-
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kerületek beléptek a fejlődő övezetek sorába, itt az önerős gázvezeték-építések-
re, útépítésekre, csatornamű-társulatokra, belvízelvezetési rendszerre gondolok.
A fejlődést segíti az is, hogy néhány területen feloldjuk az építési tilalmat,
tehát lakossági önerőből is fejlődhet az a városrész. A kórház környékén —
éppen az általános rendezési terv jóváhagyásakor döntött úgy a városi tanács,
hogy felodja az építési tilalmakat, ugyanígy a Partos-kápolnai részen, valamint
a Csokonai út környékén. Természetesen nem csak a peremkerületekkel akarunk
foglalkozni, hanem a lakótelepek építését is folytatnunk kell, de lassabb ütem-
ben az eddigiekhez képest. A Széchenyi város az egyik fő fejlesztési területünk
továbbra is. Épül a 3. sz. általános iskola, átadtuk az orvosi rendelőt, épül a 2.
ill. 3. ABC. A lakásépítést folytatjuk a hetes ütemmel, de ezzel vége lesz a nagy
tízemeletes tömbök építésének, illetve négy pontház épül még fel a 7. ötéves
tervben. Szandaszőlős a következő fejlesztendő városrész. Ahhoz, hogy jól
érezzék magukat a városlakók, valamit a városszépítésért is áldoznunk kell. A
főutca fejlesztésére megvannak a terveink. Gazdasági partnerünk a Külkeres-
kedelmi Bank, velük együttműködve a porcelánbolt helyén egy új székház
épülne, ezzel egy csúnya folt eltűnik Szolnokról. A Beloiannisz úton az órás
üzlet helyén, amit sokan Szolnok szégyenfoltjának tartanak, egy modern lakó-
ház épülne, alul takarékszövetkezeti irodával. A Hősök tere melletti épületen
emeletráépítést hajtunk végre. Ha még belefér a 7. ötéves tervbe, akkor a Szöv-
taxi helyén az Úttörő utca sarkán is épülne egy emeletes ház, tehát lassan szám-
űzzük a földszintes épületeket Szolnok főutcájáról. Dolgozunk a főútvonal csi-
nosításán, a műemléki épületeket felújítjuk, lásd Tudomány és Technika Háza;
további szépséghiba a Híd bisztró épületének külső homlokzata, ha lesz rá
pénz, azt is megcsináltatjuk.

Riporter: Ezek után az elodázhatatlan műszaki fejlesztésekről. Szennyvíz-
tisztítót kell építeni, a csatornahálózatot rekonstruálni, hogy a telefónia ügyét
ne is említsem.

Tóth István: Az általános rendezési terv lakossági vitájában — ha egyál-
talán rangsorolni lehet — valóban a második legnagyobb érdeklődest kiváltó
téma a csatornázás és a csapadékvíz-elvezetés volt.

Riporter: Mi volt az első?

Tóth István: Az első a közlekedés volt, hiszen a város lakosságát ez érde-
kelte a legélénkebben. Erről már az előzőekben beszéltünk. A második a csator-
názás kérdése, említenünk kell a szennyvízelvezetés megoldását és -tisztító épí-
tését, a belvizes lakóterületek mentesítését. A tószegi úton kellene megépíteni
azt a gerincvezetéket, amely a szennyvíztisztítóhoz vezetné a város szennyvizét
és utána tisztított állapotban kerülne a Tiszába. A városi tanács meghatározott
egy ütemet a belvizes területek mentesítésére. Először a legtöbbet veszélyezte-
tett és szenvedett kisgyepi területen kell a csapadékvíz-elvezetéssel együtt a
szennyvízkérdést is megoldjuk. Az Alcsi térség ugyancsak veszélyeztetett, ennek
is elkészült a terve és 1988—89-ben megkezdődik a munka. Harmadikként emlí-
tem a Pletykafalu térségét, amely eléggé zárt belvízöblözetté alakult ki. Bízunk
benne, hogy még ebben az ötéves tervben megkezdődik itt is a mentesítés. Ne-
gyedikként rangsorolt a Kertváros, ez is mélyfekvésű terület, a pénzügyi lehető-
ségek függvényében vagy a tervciklus utolsó évében, vagy a következő elején
megkezdődhet egy elvezető öblözet kiépítése.
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Kéri József: Tervekről, tervek megvalósíthatóságáról beszéltünk. Hiba len-
ne leegyszerűsíteni a városfejlődés pénzügyi feltételeit csak a tanácsi gazdaság-
ra. Terveink, elgondolásaink csak egy részét képezik a város fejlődésének, ezért
ne feledjük, ezen a településen rendkívül sok gazdasági egység él, s ami a leg-
döntőbb: itt él a lakosság. Gondoljunk arra, hogy Szolnok milyen eredménye-
ket ért el az utóbbi időben a társadalmi munkavégzésben, több mint kétszáz-
milliós érték jött így létre. Azt hiszem, mint potenciális pénzzel ezzel is számol-
nunk kell. Ismert már az is, hogy a mostani tervciklusban különböző gazdálko-
dó szervezetekkel kötünk együttműködési megállapodásokat. Pl. a Tiszamenti
Vegyiművekkel. Az is tény, hogy az állami támogatás, tehát a tanácsi gazdálko-
dás egyik legdöntőbb forrása meghatározott. De ugyanakkor feladatunk, hogy
épp a városfejlődés, a tervek megvalósíthatósága érdekében mindenfajta esz-
közt és módszert alkalmazzunk, hogy minél több pénz, minél több megvalósít-
ható terv legyen ne csak ötévre, hanem hosszútávra is. Még egy dolgot említek:
a 7. ötéves terv során dolgozzuk ki azt a komplex fejlesztési tervet, amely a
város és a városkörnyék együttes fejlődését határozza meg. Ez azért is lénye-
ges, mert több mint tizenötezren dolgoznak csak a környező településekről
Szolnokon, ezért én úgy gondolom, hogy nem csak egyeztetni kell az elgondo-
lásokat, hanem együttes tervet kell alkotnunk, ami egy más minőségű, más
tartalmú fejlesztést is jelenthet.

Riporter: „Egy város élőlény, mint az eleven ember" — idéztük beszélgeté-
sünk mottójaként Örkény István, aki ismerte és becsülte Szolnokot, önök, egy
városi testület, majdnem azt mondtam várostest működésének irányítói, egyút-
tal a szolnoki városlakók közösségének tagjai is, együttélnek a város minden-
napjaival. Miért vállalják, szeretik Szolnokot?

Tóth István: A két víz, a Tisza és a Zagyva, a körülötte lévő holtágak, vala-
mint a Tiszaliget együttesen jelentik azt a keretet, élményeket és szépségeket,
ami miatt szeretem ezt a tájékot és szívesen részt vállalok gondjai megoldásából.

Németh Emília: Élményt, nagy munkát és bizonyos tekintetben felelősséget
jelent itt élni, mert az ember ugyan városlakó is, de ha valami nem tetszik,
vagy bántja a szemet, azonnal eszembe jut, ez az én dolgom is...

Kéri József: Én egy bevándorló vagyok, tehát nem törzsgyökeres szolnoki.
Számomra elkötelezettséget jelent magánemberként és tanácsi dolgozóként is
a szolnoki élet. A rugalmas, mozgékony szellemű városszeretet híve vagyok.

Berényi András: Tény, hogy egy várost igazán várossá nagyon sok minden
tesz. Teszik az adottságai, Szolnok adottságai megvannak. Teszik a létesítmé-
nyei, ezek részben megvannak. És teszi végül igazából várossá az emberek gon-
dolkodásmódja, a városias lét megnyilvánulásai. Ez az, amiben megítélésem
szerint Szolnoknak a legnagyobb tartalékai vannak. Amint az már a beszélgetés
elején elhangzott, Szolnok a felszabadulás óta egy hatalmas ívű v á r o s o d á -
s o n ment keresztül, ezt azonban sajnos úgy érzem, nem követte a v á r o s i a -
s o d á s n a k az a folyamata, ami ezt a települést igazán lakhatóvá, barátságossá,
emberivé tenné. Bízom abban, hogy Szolnok, ez a , , n ő t t v á r o s " , túl a
kamaszkoron, mielőbb felnőtt lesz, fejekben és érzületben, közszellemben és
tettvágyban egyaránt.
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