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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javaslatot :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. Emberi erő források Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartás a

A Szolnoki „MÁV strand felújítása, fejlesztése 0 00

	

+500 .0 +500 .0 500.0 5000

XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Társadalmi megújulás operatív program 274 718,7 251 554,3 23 164,4 -500 .0 -500 .0 274218 .7 251 554.3 22664 .4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A szolnoki MÁV strand története Nemzeti Sport cikkei alapján :

„1926-ban Péccsel egy időben kezdődött a Szolnoki MÁV-nál az 50 méteres uszoda építése .

1928. november 18-án már erről cikkez a Nemzeti Sport : „Amit a nagy Budapest tanulhat a kis
Szolnoktól: a Szolnoki MÁV az ország első egyesülete, amelynek saját uszodája van! "

. A május 14-i számból való az idézet: „A Szolnoki MÁV most 22 ezer pengő költséggel állandó tribün
építését vette tervbe. A terveket Pilczer Sándor az egyesület képviseletében vasárnap mutatta be a z
úszószövetség vezetőinek, elsősorban Homonnay Tivadar elnöknek. A tribün alatt épülnek fel az öltözők, a
kabinol, a zuhanyzók stb., fent a nézőtéren ezer nézőnek jutna ülő- és állóhely. Az egyesület már
összehozott 18 ezer pengőt és ha az úszószövetség tud számukra négyezer pengőt szerezni, akkor állni fog
az első egyesületi versenyuszoda. " Június 5-én azt jelzi az újság, hogy valami történt : „Szolnok segít a
budapesti uszodahiányon. A Szolnoki MÁV felajánlotta 50 méteres versenyuszodáját tréningekre a
szövetségnek "
Június 16-án : „Felavatták a Szolnoki MÁV uszodáját! Délután fél négykor a Szolnokra érkez ő
úszócsapatot zenével és dalárdával fogadták a pályaudvaron. Zuhogó eső ellenére is mintegy ezerfőnyi
közönség volt jelen a felavatáson, amely példás rendben zavartalanul folyt le. Jelen volt Homonnay
Tivadar a MUSZ elnöke is . A rendezvénynek nagy érdemese volt Pilczer Sándor egyesületi főtitkár. "
Idézet a Nemzeti Sport 1929 . augusztus 11-i számából : „A X. Uszó Kongresszus ünnepi képet adott
Szolnoknak A házakon végig zászlók lengenek nagy a forgalom az utcákon, sok az idegen arc . Az a

félezer idegen meglátszik az egyébként is mozgalmas Szolnok arculatán . "

1931-ben a Szolnoki MÁV úszószakosztályának vezet ője Németh Pál. Horváth Árpád kétszeres Kelet-
magyarországi ifjúsági bajnok lett . A MAV uszoda népszerűsítése érdekében olcsó jegyárakat állapítottak
meg; zsákhasználatáért 10 fillért, szekrényhasználatért 20 fillért, kabinhasználatért 30 fillért kellet t
fizetni. 1932-ben már jelentős versenyeket rendeztek a MAV uszodában s megindult a tehetségek
felkutatása is.

1933 . június 8-ra 2500 négyzetméterre bővítették a MÁV strandját, ez év augusztus 6-án rendezték me g
Szolnokon az Országos Vasutas Liga úszóversenyt és a vízipóló döntőt .

1934. július 12-én már ártézi víz volt a MÁV uszodában, 27 Celsius h őfokkal . A víz 350 métere s
mélységből jött és percenként 250 litert adott, amelyr ő l a Szolnok és Vidéke helyi újság július 15-én ez t
írta : „Szolnok város ambiciózus úszógárdája tehát megfelelő helyen készülhet fel arra a nagy feladatra,
amelyeket az értük hozott áldozatokért kötelességükhöz híven sikerrel is fognak megoldani, miálta l
városunk hírnevét szélesebb körökben is ismertté teszik " "

A második világháború bombázásai a szolnoki sporttelepet sem kímélték, a vízszolgáltatás vontatottan
haladt, de a számos nehézség ellenére az úszó- és vízilabdaedzések tovább folytak .

A MÁV Rt. támogatásával 1996-ban felújítják a strand napozó lelátóját. 2003-ig önkormányzati
támogatással az egyesület üzemelteti a MÁV strandot. 2003-tól a működtetés az ÁNTSZ előírásoknak
nem tud megfelelni, fejlesztésre, felújításra nincs elég pénz .



A Horthy-korszakban, a második világháború el ő tt fontosnak tartották a munkás testedzést, ezért felépült
a szolnoki MÁV-strand, a Rákosi-korszakban annak ellenére nem dózerolták le, hogy Horthy idejé n
épült, sőt a Kádár-rendszer sem látott semmi kivetnivalót a két előd által fenntartott sporttelepben.

A módszerváltás (1989-90) utáni rendszerben már nem jutott pénz erre a majd száz éves strandnak a
felújítására, fenntartására . Különösen abban a tekintetben viszontagságos ennek a strandnak is a bezárása ,
hogy az elmúlt 13 évben ezen kívül még 2 strandot zártak be Szolnokon . Maradt 1 létesítmény,
strandfürdő .

A fentebb leírt strandhiány kialakulása miatt, és mert el kellene kerülni hogy teljesen szétrohadjon ez a
nagy múltra visszatekintő strandfürdő , javaslom a szolnoki MÁV strand felújítását .

2013 . október 30 .

aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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