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SZEGED LAKÓTELEPEIN OSZT  
ÉLELMISZERT A L.É.T. EGYESÜLET

Kilép Tarján és Felsőváros területéről a L.É.T. Egyesület, a mozgalom önkéntesei Szeged minden panelházas körzetében  
segítséget nyújtanak, több tonna élelmiszert osztanak ki a következő hetekben.

Kiterjeszti szociális gondoskodá-
sát a L.É.T. Egyesület. A hat év-
vel ezelőtt Kothencz János által 
létrehozott önkéntes mozgalom 
mára valódi közösséget épített ki 
Tarjánban és Felsővároson, most 
a város több panelkörzetében is 
segítik a szegedieket. A nyugdí-

jasklubokat is működtető, családi 
és sportprogramokat is szervező 
L.É.T. ezúttal átfogó karitatív akci-
ót hirdetett, amellyel a lakótelepe-
ken élő emberek mindennapjait 
könnyíti meg. Augusztus folyamán 
több tonna élelmiszert osztanak 
ki, az önkéntesek személyesen 

keresik fel a panelházakban élő-
ket, és a szociális segítségnyújtás 
lehetőségeiről is tájékoztatják 
az embereket, a rászorulóknak 
pedig krumplit és hagymát osz-
tanak. „Ez egy teljesen önkéntes 
szolgálatvállalásunk, az itt élő 
emberek életét szeretnénk job-

bá tenni, mindennapi gondjaikon 
enyhíteni. Mi szeretünk odafigyel-
ni egymásra, és ebben igyekszünk 
megszólítani azt a hatvanezer em-
bert Szegeden, akik lakótelepeken 
élnek” – hangsúlyozta Kothencz 
János polgármesterjelölt az élel-
miszerosztáson.

Az MSZP képtelen  
nemzetben gondolkodni 16

Élhetőbb és biztonságosabb  
Makkosházát! 14

Szili Katalin, az Országgyűlés egykori elnöke szerint 
az MSZP, a DK és az Együtt-PM  sosem jelentettek az 
európai értelemben baloldali politikai erőt. Szerinte 
Szegeden nincs politikai innováció, megmerevedtek 
a politikai viszonyok.

A Gyöngyvirág utcában élők a közvilágításra,  
a 2-es villamos végállomásának megközelíthe-
tetlenségére és Makkosháza közbiztonságára  
panaszkodnak Garzó Márk L.É.T.-es közösségi 
 koordinátornak.

A CIVILEK TÜKRÖT TARTANAK
A Civil Városi Unió bemutatja, hogyan adósodott el a szegedi önkor-
mányzat, és milyen terheket jelentett volna a hitelek törlesztése a 
 következő évek során, ha a nem segít a kormány.
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SZEGED FŐUTCÁJA A TISZA
A Tisza Szeged főutcája, de a szégyenfoltja is egyben. Az önkormányzat 
nem, csupán a civil lakosság tekinti feladatának, hogy törődjön mind a 
folyó adta látványosságok, mind pedig az élővilága megmentésével.
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Szabad strandot  
a Fokára! 7

Civilek plázsszerű szabad strandot álmodtak 
meg a Fokához, radarral már fel is térképezték a 
mederfenéket. Ez is része annak a programnak, 
melynek célja, hogy pezsgő élettel töltsék meg újra 
Felsővárost.
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A szabadtéri Háry Jánosában Napóleont alakító francia színész drukkol a Fidesz-KDNP és a Lakótelepi Emberek Érdek-
képviseleti Társulása Egyesület által támogatott polgármesterjelölt győzelméért az október 12-i választáson. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok 
idei Háry János-produkció-
jának sztárfellépője Gérard 
Depardieu volt. A világhírű, 
Golden Globe-, César- és Arany 
Oroszlán díjas francia színész 
szegedi tartózkodása alatt 
Kiss-Rigó Lászlónál, a Szeged-

Csanádi Egyházmegye püs-
pökénél is vendégeskedett. 
Együtt kávézott a püspökkel, 
illetve Kothencz Jánossal, a 
polgári oldal szegedi polgár-
mesterjelöltjével. Kötetlenül, 
jó hangulatban beszélget-
tek emberekről, politikáról, 

közéletről, Franciaországról, 
Magyarországról, Szegedről, 
egyházról, sportról, művé-
szetről. Depardieu határozot-
tan kijelentette, nagyon druk-
kol Kothencz János sikeréért 
az október 12-én esedékes 
polgármester- választáson, 

reméli,  hogy lehetőséget kap 
tervei megvalósítására.

„Életem egyik legnagysze-
rűbb élménye volt a vele való 
találkozás. Köztudott, hogy 
hasonlóan nehéz sorsban 
volt részünk gyerekként, fi-
atalként. Mindketten tudjuk, 
milyen mélyről indulni, és mi-
lyen segítséget adhat ebben 
a vallás. Gérard Depardieu 
hívő emberként éli az éle-
tét, kiváló művész, aki sokat 
köszönhet a hitének, a kitar-

tásának. Azt is sokan tudják 
róla, hogy szenvedélyesen 
érdekli a  politika, és hatá-
rozott véleménye van róla. 
Megtisztelő volt a számom-
ra, hogy ezekről a témákról 
szót válthattunk, hogy kezet 
szoríthattam vele, és a támo-
gatásáról biztosított. Szó sze-
rint azt mondta, drukkol ne-
kem. Óriási lendületet adott 
a folytatáshoz, amit innen is 
köszönök neki!” – nyilatkozta 
erről Kothencz János.

GÉRARD DEPARDIEU TÁMOGATÁSA IS 
LENDÜLETET AD KOTHENCZ JÁNOSNAK

FÓKUSZ

A SZOCIÁLIS ÉS A PEDAGÓGUS  
ÉLET PÁLYA MODELLRŐL EGYEZTETTEK
Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere szakmai meg-
beszélést folytatott Kothencz 
Jánossal, a Fidesz-KDNP és a 
L.É.T.  szegedi polgármesterje-
löltjével.

Szegeden járt Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere. A tárcavezető a 
szociális életpályamodell és a pedagó-
gus életpályamodell néhány eleméről, 
az ezzel kapcsolatos új szakmai elképze-
lésekről egyeztetett Kothencz Jánossal, a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. által támogatott 
polgármesterjelölttel. Szegeden is sok 
ezer embert érintenek majd pozitívan a 
tervezett változtatások.

Kothencz János természetesen Szeged 
jelenlegi helyzetéről, illetve városfej-
lesztéssel kapcsolatos terveiről is tájé-
koztatta Balog Zoltánt.

GÉRARD DEPARDIEU

Színész, filmrendező, producer. 65 esztendős. Leg-
ismertebb filmjei színészként: 1492 – A Paradicsom 
meghódítása; Cyrano de Bergerac; Danton; Dumas; Az 
utolsó metró; Zöld kártya; Hamlet; A vasálarcos; Bal-
zac; Nyomorultak; Vidocq; Bellamy; Piaf; Napóleon; 
Monte Cristo grófja; Balfácán; Balekok; Négybalkezes; 
Hanta-palinta; Astérix és Obélix-sorozat. Állandó ma-
gyar szinkronja Helyey László volt.
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SZEGED LAKÓTELEPEIN  
OSZT ÉLELMISZERT A L.É.T. EGYESÜLET
Kiterjeszti tevékenységét a L.É.T. Egyesület, augusztus folyamán nem csupán Tarjánban osztanak élelmiszert a rászoruló 
családoknak, hanem Szeged minden panelházas környékért bejárják az önkéntesek, ezúttal krumplival és hagymával támo-
gatják a lakosságot.

A L.É.T. Egyesület önkénte-
sei személyesen keresik fel 
a panelekben élőket, a szo-
ciális segítségnyújtás lehe-
tőségeiről is tájékoztatják az 
embereket, a rászorulóknak 
élelmiszert osztanak. „A hat 
évvel létrehozott önkén-
tes mozgalmunk egyre szé-
lesebb támogatói kört tud 
maga körül. A hozzánk csat-
lakozók között vannak, akik 
csomagot osztanak, mások 
szakköröket vagy épp kirán-
dulásokat szerveznek, és a 
lebonyolításukban segédkez-
nek. Ez a csapat munkájával 
bebizonyítja, hogy nem va-
gyunk egyedül még a lakóte-
lepeken sem” – hangsúlyozta 
Kothencz János, a L.É.T. életre 
hívója.

A polgármesterjelölt maga 
is visz ki csomagokat csalá-
dokhoz, a Tarjánban élő Zám-
bó Tiborné Erikáéknak is 
kétzsáknyi krumplit és hagy-
mát adott át. A panelházban 
élő nő nagyon hálás volt a se-
gítségért, mint elmondta, jó 
érzés megtapasztalnia, hogy 
a mai világban gondolnak 
az emberekre. „A múltkor 
olajat, cukrot és lisztet kap-
tunk, most pedig a burgonya 
és a hagyma is nagyon jól jön, 
hiszen tíz emberre főzök. Mi 
a közvetlen családban hatan 
vagyunk, de a kisunokámékra 
is gondolok. Nem lehet elég-

gé megköszönni a segítséget, 
amit a L.É.T.-esektől kapunk, 
és azért is hálás vagyok, 
hogy házhoz hozzák, ennyi 
krumplit nem is tudtam vol-
na egyedül elhozni a piactól” 
– mondta el lapunknak.

Kothencz János úgy fogal-
mazott, addig folytatja a L.É.T. 
Egyesület a karitatív munkát, 
amíg azt látják, hogy szükség 
van arra, hogy segítséget nyújt-
sanak az embereknek. „Odesz-
szától Fel ső városon, Rókuson, 
Makkosáházán át egészen az 
Északi városrészig számtalan 

helyen tapasztaljuk, hogy az 
embereknek nagy szükségük 
van az egyesület által végzett 
szociális segítségnyújtásra, il-
letve arra az általunk közvetí-
tett gondolatra is, hogy senki 
sincs egyedül” –  qszögezte le 
a Fidesz-KDNP és a L.É.T. által 
támogatott polgármesterjelölt.

„Hat évvel ezelőtt, a L.É.T. 
– Lakótelepi Emberek Érdek-
képviseleti Társulása Egye-
sület létrehozásakor az volt 
a célunk, hogy az ajtók mö-
götti valóság igazi kihívásai-
ra igyekezzünk választ adni. 

Az egyik legnagyobb prob-
léma a lakótelepeken, hogy 
magasak a rezsiköltségek. A 
panelrekonstrukió is nagy 
terheket rótt a lakosságra, 
sokaknak a közös költségébe 
épült be ennek az összege. 
Mindezt a kormányzat rezsi-
csökkentéssel kapcsolatos 
programja sem tudja ellensú-
lyozni, így kevesebb pénzük 
van az embereknek élelmi-
szerre is. A L.É.T Egyesület az 
elszemélytelenedés ellen is 
munkálkodik, de a szegény-
ség ellen is küzdünk, ezúttal 
ezért osztunk élelmiszert 
Szeged-szerte” – nyilatkozta 
Kothencz János. 

A Fidesz-KDNP és a 
L.É.T polgármesterjelöltje 

hozzáfűzte, az egyesület 
célzottan a lakótelepeken 
élőkért tevékenykedik, és 
a Tarjánon kívüli panel-
körzetekben is ugyanazt 
a munkát fogják végezni, 
amit az elmúlt hat évben is. 
„A tapasztalataim szerint 
egyre jobban értik az em-
berek, hogy a szolidaritás 
nem feltétlenül kell hogy 
kapcsolódjon bármiféle 
hátsó szándékhoz, egyre 
többen érzik, hogy amit mi 
teszünk, az egy egyszerű 
emberi cselekedet” – fo-
galmazta meg, mit is jelent 
pontosan az általa hangoz-
tatott jelmondat: „azok va-
gyunk, akikért kiállunk”!

Időpontok, helyszínek

A L.É.T. – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Tár-
sulása Egyesület szociális programjának keretében 
több helyszínen osztanak élelmiszert a rászorulók-
nak. Kothencz János munkatársaival, a L.É.T. helyi 
közösségi koordinátoraival augusztus 13-án a Tópart 
utca – Kiserdő közötti parkolóban, 14-én és 15-én az 
Olajbányász tér piac előtti parkolójában, 16-án és 17-
én az Ipoly sor parkolójában, 18-án és 19-én a Molnár 
utcában a Nyomásszabályozó Állomás mellett, 21-én 
a Temesvári körúti kispiacon, 22-én a Herke utcában, 
az iskolával szembeni parkolóban, 23-án és 24-én az 
Ág utcai parkolóban várja újkrumplival és újhagymá-
val a szegedieket, mindig 9 és 17 óra között.
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ÖSSZENŐ, AMI ÖSSZETARTOZIK
Szegedi ki kicsoda: Botka László és Gyurcsány Ferenc politikai szövetsége I.

Mindketten a mára Magyarországon megbukott liberalizmus politikai gyermekei, karrierjük – kisebb látszatkonfliktusok ellenére – hosz-
szú idő óta szorosan összefonódik. Botka László és Gyurcsány Ferenc elválaszthatatlan politikai szövetségesek. A Tisza Lajos Közéleti 
Egyesület és a Déli Szó Szeged cikksorozata lerántja a leplet erről a kapcsolatról – mert összenő, ami összetartozik!

Az örök politikus és  
a milliárdos  
„kurva országozó”
 
Az 1973-ban Tiszaföldváron született 
Botka László 18 évesen lépett be az 
MSZP-be, és már egyetemista korá-
ban, 1994-ben országgyűlési képvise-
lő lett. Jogászként végzett, de a politi-
ka világán kívül soha semmilyen más 
munkahelye nem volt. 1998–2002 
között a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnöke, 2002-től az MSZP ország-
gyűlési képviselője, egyben Szeged 
polgármestere. 2000 óta az MSZP 
Csongrád megyei elnöke, jelenleg a 
párt országos választmányát is vezeti, 
a Magyarországot súlyos válságba ta-
szító álszocialisták egyik meghatáro-
zó vezetője mind a Gyurcsány-, mind 
a Mesterházy-korszakban.

Az 1961-es születésű Gyurcsány 
Ferenc az 1980-as években a rossz 
emlékű KISZ-ben kezdte politikai 
pályafutását, később az MSZP tag-
ja, 2007-től 2009-ig elnöke, majd 
2010/11-től az abból kivált Demok-
ratikus Koalíció elnöke. 2004-től 
2009-ig Magyarország kormányfője 
volt, sorozatos botrányaival, leleple-
ződéseivel elérte, hogy ő lett a rend-
szerváltás utáni legnépszerűtlenebb 
miniszterelnök. Botrányos, széles 
körű társadalmi felháborodást kel-
tő, országszerte tüntetéseket kiváltó 
2006-os őszödi beszédében többek 
között úgy fogalmazott: „Elkúrtuk. 
Nem kicsit, nagyon.”; „Nyilvánvalóan 
végighazudtuk az utolsó másfél-két 
évet”; „Európában ilyen böszmeséget 
még ország nem csinált, mint amit mi 
csináltunk. És közben egyébként nem 
csináltunk semmit négy évig. Semmit. 
Nem tudtok mondani olyan jelentős 
kormányzati intézkedést, amire büsz-

kék lehetünk. Az isteni gondviselés, a 
világgazdaság pénzbősége, meg trük-
kök százai [...] segítette, hogy ezt túl-
éljük.”; „Hazudtunk reggel, éjjel meg 
este”; Az a személyes sztorim, hogy 
változtassuk meg ezt a kurva orszá-
got, mert ki fogja megváltoztatni.”

Gyurcsány Ferenc mindeközben 
Magyarország egyik leggazdagabb 
embere lett. 2010-ben otthagyta az 
MSZP-t, létrehozta a Demokratikus 
Koalíciót, ám 2014-ben az országgyű-
lési, majd az önkormányzati választá-
son is összeállt az álszocialistákkal: 
nyilvánvalóvá vált, hogy összenő, ami 
összetartozik, és összeérnek, akik 
összetartoznak. Gyurcsány Ferenc je-
lenleg is Botka László első számú po-
litikai szövetségese, ő maga és pártja 
az álbaloldali szegedi polgármester 
meghatározó támogatója. Mindket-
ten a Magyarországon az SZDSZ-szel 
megbukott liberalizmus politikai 
gyermekei.

Botka és Gyurcsány  
kéz a kézben,  
Szeged gödörben

Botka László Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnöksége (2004. szeptember 
– 2009. április) idején a kormányfő 
egyik legszilárdabb politikai táma-
szának számított. Egyszer sem emel-
te fel a szavát a Gyurcsány-kormány 
családokat, vállalkozásokat sújtó in-
tézkedései ellen. Támogatott minden, 
az emberek számára rendkívül káros 
intézkedést: igent mondott az egész-
ségügyi elvonásokra, a kórházi ágy-
számok és a családtámogatások csök-
kentésére, az adóterhek növelésére, a 
nyugdíjelvonásokra – összesen több 
mint 1600 alkalommal szavazott 
együtt a Parlamentben Gyurcsánnyal. 

(Nem véletlen, hogy az MSZP-SZDSZ 
rendszert 2010-ben elsöpörték a vá-
lasztók a politikai palettáról...)

Mindeközben Szeged gödörbe ke-
rült, és hiába épült ki az autópálya, a 
nagy befektetők elkerülték a várost, 
tartós munkahelyek nem létesültek, 
sorra elhúztak a település mellett 
regionális riválisai. A Mercedes-be-
ruházást elhappolta Kecskemét, a 
polgármester által sokadik alkalom-
mal meglebegtetett harmadik Tisza-
híd tervei az asztalfiókban marad-
tak, ugyanúgy, ahogy a 2000 ágyas, 
68 milliárd forintos MSZP-SZDSZ-es 
gigaklinika skiccei is. A helyzet oly-
annyira tarthatatlanná vált, hogy 
még az MSZP-közeli Népszabadság 
is „Beton és cirkusz” címmel közölt 
írásában kritizálta a Botka–Gyur-
csány-féle látványpolitizáltást. „Új 
állás nem lesz … a szegedi tömegköz-
lekedési infrastruktúra 29 milliárdos 
fejlesztéséből [sem], amelyet nagy 
csinnadrattával mutatott be [...] a vá-
rosháza dísztermében Botka polgár-
mester és Gyurcsány miniszterelnök. 
A biztonságos megélhetésre vágyó 
szegedieknek szánt európai támo-
gatásokat betonra és cirkuszra köl-
tik” – jellemezte az országos napilap 
2008 nyarán a szegedi „városfejlesz-
tés” átgondoltságát és céltudatossá-
gát.

„Ideje van az  
árulásnak” – kis  
szegedi bolsevizmus

Gyurcsány Ferenc látványos gyen-
gülésekor, 2009 nyarán Botka László 
igyekezett eljátszani a pálfordulást. 
Akkoriban országos visszhangja is 
volt annak az esetnek, mikor is a ta-
vasszal lemondott miniszterelnök fo-

tói eltűntek a szegedi önkormányzat 
árvízi emlékkönyvének bővített és 
javított kiadásából, pedig korábban 
Botka László polgármesterrel együtt 
szerepelt ezeken. Gyurcsányt még a 
névmutatóból is törölték! A hiányra 
Mester Ákos főszerkesztő figyelt fel a 
jobboldalisággal nem vádolható 168 
óra című hetilapban „Ideje van az 
árulásnak” című cikkében.

Így fogalmazott a „retusálás” hátte-
réről: „Talán azért, mert ma más idők 
vannak, mást kell kifejezésre juttatni. 
Tudja ezt minden politikus és ‚szimbo-
lista’, aki lelkesen, fülig érő szájjal 
igen-igenelt, amikor Gyurcsány vá-
lasztást nyert. Ám Gyurcsány bukott, 
ők pedig ‚reálpolitikusként’ feledtetni 
szeretnék azokat a közös akciókat, 
amelyekben utólag már nem lesz sok 
köszönet, sőt: kínos lenne emlékez-
ni rájuk. Kikerült a volt pártelnök-
miniszterelnök neve a névmutatóból, 
kikerült még két másik kép, amelyen 
ugyancsak együtt van Botka László 
és Gyurcsány Ferenc. Az új kiadásban 
azon a helyen a Pro Meridi, az Euró-
pa Tanács díja látható. Ez a képcsere 
viszonylag egyszerű és tiszta mód-
szer. Mondhatni szép, elegáns, kultu-
rált, morális. És némiképp emlékez-
tet a klasszikus bolsevik eljárásra. 
Arra ugyanis, hogy a kínossá vált elv-
társakat kiretusálták az ‚időszerűt-
len’ történelmi fotókról, oszt annyi. És 
persze annak is annyi, aki az új idők-
ben elkezdi hiányolni a képről azokat, 
akiket lekaptak onnan az elveiket meg 
eszméiket ‚újragondoló’ elvtársak.”

SZEMPONT

Folytatjuk...
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TÜKÖR

A Civil Városi Unió újabb közleménye egyebek mellett bemutatja, hogyan adósodott el a szegedi önkormányzat, és milyen 
terheket jelentett volna a hitelek törlesztése, ha a Fidesz-KDNP-s kormány nem vállalja át az adósságot.

Előző írásunkban már próbáltunk 
egyfajta mérleget vonni Botka László 
munkásságáról. A Civil Városi Unió a 
következőkben folytatja az áttekin-
tést, a következtetések levonását ez-
úttal is az olvasókra bízva.

Kárász utca
A városképi jelentőségű Kárász utca 

az ezredfordulón kezdődött felújítá-
sa időszerű volt, senki sem vitathatja. 
Ám valójában mi köze volt ehhez Bot-
ka Lászlónak? Csak annyi, hogy ünne-
pélyes keretek között átadta, miután 
2002-ben polgármesterré választot-
ták. A felújításhoz szükséges anyagia-
kat, valamint a beruházás kivitelezé-
sét az előző városvezetésnek, Bartha 
László polgármesternek köszönhetjük. 
A Kárász utca és a Klauzál tér rehabi-
litációja 1997-ben kezdődött, néhai 
Novák István főépítész tervei alapján, s 
a munkálatok 2003-ban fejeződtek be 
– a későbbi MSZP-s városvezetési gya-
korlattal ellentétben – főként szegedi 
vállalkozóknak adva munkát.

Csatornázás
Ez a fejlesztés teljes egészében a 

Botka-érában valósult meg, ám keve-
sen tudják, hogy még az előző, jobbol-
dali városvezetés volt az, mely össze-
fogva Deszk, Kübekháza, Tiszasziget 
és Újszentiván községekkel sikeresen 
pályázott 2000-ben az Európai Unió 
ISPA-projektjének keretében csator-
názásra.

„A nagyívű projekt tartalma alap-
ján Szegeden mintegy 11 ezer ingat-
lan kerül bekötésre az újonnan épülő 

253 km hosszúságú csatornarendszer 
segítségével. A program része az új, 
korszerű, biológiai szennyvíztisztító 
építése is. Ugyancsak a program kere-
tében a csatornázással érintett utcák 
szilárd burkolatot kapnak.”

Fenti idézet olvasható szegedvaros.
hu honlap beruházások részénél, ahol 
az is kiderül, hogy a kivitelezés a kor-
mányváltás miatt 2003-ben kezdődött 
meg. Botkának tehát szinte az ölébe 
hullott ez a mintegy 14 milliárdos le-
hetőség is.

Stadionpóker
Emlékeznek-e még az Etelka soron 

megálmodott stadionra, amely miatt 
garázsüzleteket kellett horribilis áron 
a tulajdonosoktól megszerezni? Vagy 
a beígért új fedett uszodára, esetleg 
a Mars térre álmodott tízezres sport-
csarnokra? Esetleg a feláldozandó 
SZVSE-pályára, melyet az utolsó pilla-
natban, civil nyomásra sikerült meg-
menteni? Ebben a történetben a pá-
lyázatot csupán azért vonták vissza az 
utolsó pillanatban, mert az ügynek ko-
moly jogi következményei lettek volna.

Kiskereskedők

Kevés szó esik arról, hogy a 2-es 
villamos fejlesztésének elhúzódása, 
a több mint egyéves csúszás során 
hány kiskereskedő, kisvállalkozó ke-
rült lehetetlen helyzetbe, csődközeli 
állapotba. A beígért kompenzáció he-
lyett – bár a Kúria ítélete bizonyítja, 
hogy a beruházás elhúzódása az ott 
lévő vállalkozóknak kárt okozott – az 

érintettek kénytelenek voltak peres-
kedésbe bonyolódni az önkormány-
zattal szemben.

ÁSZ-jelentés 2010
A jelenlegi városvezetés tevékeny-

ségét, az önkormányzat gazdálko-
dását illetően tanulságos az Állami 
Számvevőszék 2010. évi jelentéséből 
idézett néhány mondat, melyek jól 
érzékeltetik az eladósodás folyama-
tát.

„2007–2010 között az értékpapír-
állomány 1 milliárd forinttal csök-
kent.”

„2007–2010 között a tárgyiesz-
köz-értékesítés (benne a lakások és 
ingatlanok) kb. 8 milliárd forint volt.”

„2006–2010 között 70%-kal, 9,9 
milliárd forinttal növekedett a hitel-
állomány.”

„2007 végén nem volt folyószám-
lahitel záróállomány, ez 2010 végén 
2,7 milliárd volt.”

„Árfolyamveszteség az év végi érté-
keléskor 2007-ben nem volt, a 2008. 
évi 14 millió forintról 2010-re 1052 
millió forintra történt növekedést a 
svájci frank- és az euróárfolyamok 
emelkedése mellett az euróban történt 
2010. évi kötvénykibocsátás okozta.”

„Beruházási támogatásokhoz kap-
csolódva hat, korlátozottan forgalom-
képes ingatlanra történt 3572 millió 
forint értékben jelzálogbejegyzés.”

Mindezek fényében legalábbis el-
gondolkodtató Botka László akkori 
nyilatkozata, mely szerint Szeged vá-
rosa fegyelmezetten gazdálkodott és 
„nem hazardírozott a svájci frank ala-
pú kötvényekkel”…

Adósságkonszolidáció
2013 az önkormányzatok adós-

ságkonszolidációjának éve. 2013 
októberében mondta Botka László 
a közgyűlésben, hogy válságkölt-
ségvetésre lesz szükség, mivel az 
adósság átvállalásával csupán évi 1 
milliárd forint kiadáscsökkenéssel 
lehet számolni.

A mellékelt táblázat az önkor-
mányzat saját kimutatása már az 
50%-os hitelátvállalást követően 
a fizetendő tőke- és kamatfizetési 
kötelezettségekről, évenkénti bon-
tásban. 

Ebből kiderül, hogy 2013-ban 
2,182; 2014-ben 1,927; 2015-ben 
2,041; 2016-ban 2,007; 2017-ben 
1,927; 2018-ban 1,873 milliárd fo-
rintot kellett volna törleszteni, míg az 
ezt követő 6 évben további évi 1,8-1,2 
milliárdot. A fizetési kötelezettség 
csak az ezt követő 7 évben, 2024-től 
csökkent volna 1 milliárd alá, ha a 
kormányzati hitelátvállalás nem tör-
ténik meg. A szegedieknek érdemes 
tehát tisztában lenniük azzal, hogy 
a polgármester vagy nem volt tisztá-
ban az általa vezetett város pénzügyi 
helyzetével, vagy szándékosan félre-
tájékoztatott.

Civil Városi Unió

MÉRLEG II.: A CIVILEK TÜKRÖT TARTANAK

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT SZERINTI BEMUTATÁSA (ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ UTÁN VÁRHATÓ ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK) (Adatok ezer forintban)
2013 2014 2015

TŐKE KAMAT ÖSSZESEN TŐKE KAMAT ÖSSZESEN TŐKE KAMAT ÖSSZESEN

K&H, Átvállalt hitelek 551 550 7 207 558 757

K&H Bérlakás épitési hitel 342 514 15 135 357 649

Erste, Infrastruktura I., “A” hitelcél 19 576 3 811 23 387 22 319 4 219 26 538 22 319 4 049 26 368

Erste, Infrastruktúra I., “B” hitelcél 176 183 34 295 210 487 200 870 37 973 238 843 200 870 36 443 237 313

Erste,Irfrastruktúra II. 68 414 23 463 91 877 78 000 23 490 101 490 -78 000 21 505 99 505

Erste, Panelhitel 64 154 1 460 65 614 73 143 1 928 75 071 73 143 2 044 75 187

OTP, Panelhitel I. (504 mFt) 36 101 3 565 39 666 41 160 3 831 44 991 41 160 3 515 44 675

OTP, Panelhitel Il. (2.370 mFt) 169 701 16 953 186 654 193 480 17 945 211 425 193 480 16 582 210 062

OTP Panelhitel 2008. (1.500 mFt) 107 399 15 775 123 174 122 448 15 506 137 954 122 448 12 980 135 428

OTP Fejlesztési hitel (1.000 mFt) 50 854 25 101 75 955 57 980 -27 465 85 445 57 980 26 431 84 411

OTP Fejlesztési hitel (5.000 mFt) 0 76 074 76 074 185 190 90 874 276 064 246 920 87 531 334 451

Erste Fejlesztési hitel (2.000 mFt) 0 52 451 52 451 87 000 60 128 147 128 116 000 58 688 174 688

Panelhitel 2008. folyt. (445 mFt) 0 6 237 6 237 27 245 7 307 34 552 36 327 6 870 43 197

Panelhitel 2009. (515 mFt) 0 3 508 3 508 31 531 9 875 41 406 42 041 9 435 51 476

Fejlesztési hitelek összesen 1 586 446 285 035 1 871 481 1 120 366 300 541 1 420 907 123 688 286 073 1 516 761

Szeged Kötvény 2010. 148 126 76 581 224 707 220 966 81 222 302 188 217 090 74 603 291 693

Szeged Kötvény 2011. 0 83 374 83 374 118 793 82 883 201 676 155 562 75 205 230 767

Kötvények összesen 148 126 159 955 308 081 339 759 164 105 503 864 372 652 149 808 522 460

Lizingkötelezeuségek 2 411 789 3 200 1 925 614 2 539 2 092 447 2 539

Mindösszesen 1 736 983 445 779 2 182 762 1 462 050 465 260 1 927 310 1 605 432 436 328 2 041 760

Folytatjuk...
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SZEGED MA

KOTHENCZ: SZEGED FŐUTCÁJA, A TISZA 
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÍVÜGYE LESZ 
A Tisza Szeged főutcája, de voltaképpen a szégyenfoltja is. Döbbenetes, hogy milyen látvány tárul az ember elé, ha lesétál a 
partjára. A belvárosi szakasz kifejezetten koszos, szemetes, a természetes vízpart pedig kiaknázatlan lehetőségként kínálja 
magát évtizedek óta. Szeged önkormányzata nem, csupán a civil lakosság tekinti feladatának, hogy törődjön mind a folyó 
adta látványosságok, mind pedig az élővilága megmentésével, pedig ha végiggondoljuk, hogy turisztikai szempontból vagy 
az egészségmegőrzés, a szórakozás kapcsán micsoda kincsesbánya lehetne, csak azt mondhatjuk, a Tisza is egy kiaknázat-
lan erőforrás. Ez a helyzet elsősorban nem az itt élő embereket, hanem a városvezetést minősíti. A következő önkormányza-
ti ciklusban meg kell változtatni – mondja Kothencz János. 

Civilek a Tiszáért
A jobboldal polgármester-
jelöltje az utóbbi napokban 
több olyan civil szervezettel 
is tárgyalt, amelyek a folyó-
partban meglátták a megvé-
dendő értéket, a sportolásra, 
kikapcsolódásra, pihenésre 
teremtett, természet adta 
lehetőséget. „Mint megta-
pasztaltam, ők nemcsak hogy 
tisztában vannak azzal, mi-
lyen különlegesség, ha egy 
települést a folyó szeli ketté, 
hanem képesek tenni azért, 
hogy a belváros közvetlen 
szomszédságában és a hul-
lámtéri területeken is élvez-
hető legyen Magyarország 
második legnagyobb folyójá-
nak közelsége. A Tisza köz-
ponti szerepet játszhatna a 
város lakóinak életében, és 
olyan természetes közösségi 
tér lehetne, ahol évszaktól 
függetlenül mindenki meg-
találhatná a kikapcsolódást. 
Más városok nagyberuhá-
zásokkal segítik élhetőbbé 
tenni az ehhez hasonló sza-
kaszokat” – fogalmazott.

A gyakorlat azt mutatja, 
hogy az önkormányzat he-
lyett a civilek, mint például 
a Tisza Park Fejlesztéséért 
Civil Kezdeményezés, vala-
mint három szegedi Rotary 

klub, illetve ifjúsági szer-
vezetük, a Rotaract vette 
gondozásba a folyó városi 
szakaszát. Fejlesztési javas-
latokat fogalmaznak meg, 
illetve véleményeznek, ezen-
kívül szemétgyűjtési akciók-
kal tisztítják a hullámteret. 
Elképezéseikről számoltak 
be a közelmúltban Kothencz 
Jánosnak, vázolták miként 
lehetne élhetővé és ezzel 
együtt a város életének ré-
szévé tenni a partszakaszt. 

Ami kellene
„Egy kikötő, egy kulturált 

szabad strand, úszóházak, 
sétaút a túrázóknak és ke-
rékpárút a bicajozás szerel-
meseinek a hullámtérben 
– elsősorban ezek adják az 
elképzelések magját, de ab-
ban mindenki egyetért, hogy 
a civil közösségek bevonásán 
alapuló tervezési és rehabili-
tációs folyamat lenne kívána-
tos. Ezért arra kérte Kothencz 
János a Tisza szerelmeseit, 
összegezzék fejlesztési javas-
lataikat. „Azt vállaltam, hogy 
mindazokkal a közéleti sze-
replőkkel, akik meghatáro-
zóak lehetnek egy-egy ötlet 
vagy akár nagyobb forrást 
igénylő beruházás megvaló-
sításában – gondoljunk csak 

az európai uniós pályázatok 
rendszerére –, közvetíteni 
fogok. Más tervek fogalma-
zódtak meg a Belvedere te-
rületétől egészen a Sárgáig, 
és megint másokat a Bertalan 
híd és a Maros-torkolat közöt-
ti újszegedi oldalon található 
értékes hullámtéri erdő kap-
csán. Sokak számára fájó pont 
az újszegedi partfürdő pusz-
tulása. Akik szeretik a tiszai 
strandolást, kényszerűségből 
a Fokára és a Sárgára járnak 
illegálisan fürdőzni, ami ren-
geteg veszélyt rejt magában.

Azonban nem találjuk 
gyermekkorunk biztonságos 

úszóházait. Ugye emlékszünk 
még azokra az úszóházakra, 
ahol még gömb fagyit mér-
tek? Nem nagyméretű komp-
lexumokra vágynak a szegedi-
ek, hanem kisebb és olcsóbb 
úszóházak kellenének. Ha 
ezekhez – úgy, mint régen – 
úszó kosarakat kapcsolunk, 
biztosítható az élő folyóban 
a biztonságos fürdőzés. Az 
úszóházak számának növe-
kedésével nemcsak a vízi élet 
pezsdülhetne meg, hanem 
azok is részesedhetnének a 
folyó szépségeiből, akik jöve-
delemviszonyaik miatt jelen-
leg ettől el vannak zárva. S 
ha részesednek szépségeiből 
várhatóan jobban meg fogják 
becsülni, mint ma. A Tiszában 
rejlő lehetőségeket a jelenle-
ginél sokkal jobban ki kelle-
ne használni” – összegezte a 
találkozók tapasztalatait Kot-
hencz János. „Magam is ennek 
a közös gondolkodásnak a ré-
szeseként azon leszek, hogy a 
Tisza ne szégyenfolt, hanem 
Szeged vonzereje lehessen.” 

Az önkormány-
zat szívügye le-
hetne

A folyó teljes területe a 
magyar állam tulajdonában 
áll, a vagyonkezelési fel-

adatokat a dél-alföldi sza-
kaszon az ATIVIZIG látja el.  
A folyó a város életének köz-
ponti eleme volt a történe-
lem során mindig, azonban 
napjainkra háttérbe szo-
rult. Felmerülhet a kérdés, 
hogyan válhatna Szeged 
önkormányzata megkerül-
hetetlen tényezővé a folyó 
várost átszelő szakaszának 
fejlesztésében. „Nincs aka-
dálya annak, hogy az ön-
kormányzat jelképes ösz-
szegért, akár egy forintért 
bérbe vegye az államtól ezt 
a területet – ugyanúgy, mint 
ahogyan Csongrád is ’gaz-
dája’ a Körös-toroki rész-
nek. Ma is van lehetőség 
egyes területek bérlésére, 
de csakis közösségi vagy 
sport céllal. Számos ilyen 
szerződés van életben, de 
ezek nem akadályozzák a 
közösségi használatot. A 
lehetőség tehát adott a te-
rület ésszerű, mindenki 
érdekeit figyelembe vevő 
hasznosítására. A civil öt-
letek, javaslatok áttekinté-
se után neki fogunk látni 
annak, hogy élhető, szép 
Tisza-partot teremtsünk 
Szegeden. Ez a következő 
önkormányzat szívügye 
lesz” – zárta Kothencz János 
polgármesterjelölt. 



SZABAD STRANDOT ÉS SZABADTÉRI 
SPORTKOMPLEXUMOT A FOKÁRA!
A cél, hogy pezsgő élettel töltsék meg Felsőváros ezen részét, és annak a lehetőségét is keresik a civilek, hogy ismét mód 
nyíljon szabadtéri fürdőzésre a Fokán.

Manga Ákos tősgyökeres felső-
városi, ezért is fontos számára  
Szegednek ez a része. Úgy érzi, 
jobban ki kellene használni a 
terület adottságait. Leginkább 
a Foka környékén lehetne fej-
lesztésekbe kezdeni, például 
egy szabadidőparkot hozhat-
nának létre a területen. Ezt a 
kezdeményezést a közeli ví-
zitelep is jó ötletnek tartja, és 
egy sétány, illetve egy gyors-
forgalmi kerékpárút kialakítá-
sát is szorgalmazzák.

A környéken élők boldogsá-
gához nem kellene sok, néhány 
helyre egy-egy pad, nagyobb 
tisztaság, és rendezettebb kör-
nyezetre vágynak a lakosok. 
Ezért is tartottak áprilisban 
egy „tavaszi rendhagyó rend-
rakó partirat”, ahol az Élhe-
tőbb Felsővárosért szervezet 
– önkéntesekkel karöltve – a 
Tisza-part mentén szedte a 
szemetet. „Szerencsére sok 
környékbeli fontosnak tartja, 
hogy tegyen valamit a környe-
zetéért, ezért is szerveztük 
meg a part kitakarítását. Most 
nagyjából takarítják a környé-
ket, de csinálunk még egy ilyen 
akciót szeptember végén, ok-
tóber elején” – mondta a L.É.T. 
közösségi koordinátoraként is 
tevékenykedő Manga Ákos.

Egy felsővárosi nő – aki a 
vízparton nőtt fel – lételemé-
nek tartja a Tiszát, pont úgy, 
mint a levegőt. „Szomorúan lá-
tom, hogy el van hanyagolva a 

terület. Az egyik panelból rá le-
het látni a Tisza-Maros szögre 
is, ami egy olyan gyönyörűsé-
ges hely, hogy mások milliókat 
fizetnek azért, hogy ilyen he-
lyen nyaraljanak. Most viszont 
ahogy jöttem, láttam, hogy 
féltengelyig érő sár van. Ezt az 
utat a töltés mellett már rég 
meg kellett volna csinálni, ha 
más nem, törmelékkel feltöl-
teni” – nyilatkozta a Felső váro-
son élő nő. Hozzátette, szerinte 
ez a leggyönyörűbb lakótelepi 
városrész. „Sok a tér, sok a zöld 
terület, de nincs kihasználva, 
mint ez az ártér se. Nem nizzai 
tengerpartot szeretnék, de itt 
nincs egy pad, ahova le lehetne 
ülni, WC-ről nem is beszélve” 
– mondta. A Lakótelepi Embe-
rek Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület közösségi koordiná-
tora, Manga Ákos hozzátette: 
„szerencsések vagyunk, mert 
ha átmegyünk másik város-
részre, ott nincs ennyi zöldte-
rület. De ők azt a keveset is jól 
ki tudják használni, itt pedig 
a jó természeti és környeze-
ti adottságokkal sem tudunk 
élni”. Ezen szeretne változtatni 
Manga, aki problémának látja, 
hogy bezárkóznak, befordul-
nak az emberek, nem mozdul-
nak ki, és semmilyen közös-
ségi élményben nincs részük.  
„Szeretném élettel megtölteni a  
Tisza-partot” – foglalta össze.

A Tisza-part település-
rendezési tervéhez civilek 

véleményét is kikéri az ön-
kormányzat. A főépítészen 
keresztül vonják be a hullám-
téri szakaszra vonatkozó sza-
bályozási terv kidolgozásának 
egyeztetésébe, véleményezé-
sébe a Tisza Park Fejleszté-
séért Civil Kezdeményezést. 
A téma aktualitását az adta, 
hogy jelenleg zajlik a hullám-
téri területek rendezési terv-
be való beépítésének előké-
szítése. A civil kezdeményezés 
tagja többek között az EDF-
DÉMÁSZ Vízisport Egyesület, 
a Tiszavirág SE – vitorlás kikö-
tő, az Élhetőbb Felsővárosért 
baráti kör, a Horthy úszóház, 
Ótott Ferenc úszóház-tulajdo-
nos és lakó, hét úszóműves ki-
kötő, a Tisza River Café & Club 
– Tisza úszóház, valamint a 
Tér és Forma Kft. is. Jelenleg 
a Tisza-part településrende-
zési terve a szervezetnél van 
véleményezésre. Összegzik 
fejlesztési javaslataikat, majd 
azt augusztus 26-áig kell eljut-
tatniuk a főépítészi iroda felé. 
A januárban létrejött Tisza 
Park Fejlesztéséért Civil Kez-
deményezés tagjai úgy látják, 
érdemes lenne a terület be-
sorolását megváltoztatni, ter-
mészetesen szem előtt tartva, 
hogy a legfontosabb, a várost 
az árvíztől meg lehessen vé-
deni. „Az a probléma, hogy ez 
a terület mindenkié, s így va-
lójában senkié. Csak jövőre fog 
szavazni a város arról, hogy ez 
milyen besorolású terület lesz. 
Nekünk az a célunk, hogy köz-
park legyen, mert amíg nem 
közpark, a város nem foglal-
kozik vele, inkább azt mond-
ja, hogy az Alsó–Tisza-vidéki 

 Vízügyi Igazgatóság  tegye 
rendbe. Az ATIVIZIG pedig azt 
mondja, hogy neki csak azt 
kell megoldania, hogy az árvíz 
levonuljon. Onnantól kezdve 
viszont, hogy közpark besoro-
lású a terület, lehet járdát épí-
teni, kiépíteni a közvilágítást, 
és a szemétszedés is megol-
dott lesz” – részletezte a L.É.T. 
közösségi koordinátora.

Felmerült, hogy a Fokánál 
jó lenne ismét szabad strandot 
kialakítani. „A konkrét terv, 
hogy legyen egy plázsszerű 
strand, aminek a megvalósítá-
sához elindultak az előkészü-
leti munkálatok. A mederfe-
neket feltérképezték radarral, 
és nemsokára búvárok jönnek, 
akik felderítik a terepet tüze-
tesebben. Ami még szükséges 
a területre, hogy legyen itt egy 
szervizút, továbbá, hogy legye-
nek kitelepítve szeméttárolók, 
legyen közvilágítás és bicikli-
út. Ezek az alapdolgok, ezekre 
szükség van” – sorolta Manga 
Ákos.

A terület egy önkormány-
zati rendelet szerint kutyasé-
táltató területté van nyilvánít-
va. A közösségi koordintátor 
hangsúlyozta, hogy ezt szem 
előtt kell tartani minden pro-
jektnél. „Nagyon fontos, hogy 
bármilyen fejlesztésben is 
gondolkozunk, a kutyasétálta-
tóknak a jogai és érdekei sem 
sérülhetnek. Fontos, hogy ci-
vilizált kutyatartás legyen a 
területen, mert az a lakótelepi 
embereknek és a négylábúak-
nak is jó. Tervezzük, hogy pár 
hónapon belül egy nagyobb 
kutyás rendezvényt tartunk a 
Fokánál, egy családi, kutyaba-

rát rendezvényben gondolko-
dunk, ami a civilizált, felelős 
kutyatartásról szólna” – árulta 
el Manga Ákos.

A szintén Felsővároson élő 
Csomor Klára elmondta, hogy 
huszonévvel ezelőtt rendsze-
resen járt a Fokára. „A panel-
ból rengeteg ember ment le 
napozni, a gyerekek homo-
koztak, fürödtek. Ha rendezett 
lenne a terület, akkor valószí-
nűleg többen lennének most 
is. Szívesen látnék tűzrakó 
helyeket, ahol lehet sütöget-
ni. Ez is jobban összehozná az 
embereket. Esetleg egy sza-
badtéri színpadot is el tudnék 
itt képzelni vagy több sporto-
lási lehetőséget” – nyilatkozta 
Csomor Klára. Elárulta, sok 
az illegálisan nudizó a Fokán, 
illetve hajléktalanok is tanyát 
vertek nem messze. Manga 
Ákos szerint ha a környék 
rendezett lenne, akár sza-
badtéri sportkomplexumot is 
ki lehetne alakítani a Fokán. 
„Lehetne például homokos 
strandröplabda- vagy focipá-
lya. A rögbicsapat is megkere-
sett ez ügyben, hogy szívesen 
jönnének le játszani. Épít-
hetnénk mobil játszóteret 
is, így ha árvíz van, könnyen 
leszerelhető és elszállítható, 
ha pedig levonult az ár, akkor 
visszarakhatóak lennének a 
játszóeszközök” – mesélt a 
tervekről a közösségi koordi-
nátor, aki úgy véli, ha rendes 
járda és út épülne, az nem 
csak közlekedés szempont-
jából volna jó, hanem az víz 
visszahúzódása után köny-
nyebb lenne takarítani is az 
árteret.

7
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A FENNTARTHATÓSÁG 
FODORKERT FEJLESZTÉSÉNEK KULCSA
A máshol bevált minták saját igényeinknek megfelelő átdolgozása hasznos eszköz Fodorkert panelházas területének a meg-
újításához is – vallja Varga Róbert, a L.É.T. – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása Egyesület közösségi koordiná-
tora, aki arról is nyilatkozott lapunknak, hogy nem minden a pénzen múlik, a legfontosabb az egységes akarat.

− Melyek azok a problé-
makörök, melyekkel a 
fodorkerti városrészben 
közösségi koordinátorként 
találkozott, és úgy értékeli, 
hogy megoldásra várnak?
− A városi problémák megol-
dásánál arra kell törekedni, 
legyen szó a fizikai környezet 
vagy a társadalmi megújítás-
ról, hogy a feltételek tartó-
san javuljanak. A lakótelepi 
területek rehabilitációjánál a 
máshol bevált mintákat érde-
mes követni, hiszen ha pusz-
tán nyílászárókat cserélünk, 
és az épületek külső hőszi-
getelését oldjuk meg, akkor 
tulajdonképpen mindössze 
szebb lakókörnyezetet alakí-

tunk ki, de ez csak az első lé-
pés a gyökeres megújuláshoz.  
Ahhoz, hogy hosszú távon 
kisebb rezsiköltségeket és 
nagyobb komfortot érjünk el, 
átfogóbb építészeti, gépésze-
ti és gazdasági fejlesztésekre 
van szükség. Úgy gondolom, 
hogy további lépésekre van 
szükség, melyben az önkor-
mányzatnak aktív szerepet 
kell vállalnia.
− Melyek azok a szociális 
problémák, melyekkel a 
helyszínen szembesült?
− A L.É.T. közösségi koordi-
nátoraként azt tapasztaltam, 
hogy sok kisnyugdíjas él a 
fodorkerti területeken, továb-
bá a gyermekes családok is 

anyagi gondokkal küzdenek. 
A lakosság egyharmada 60 
év feletti, és az idősebb kor-
osztály aránya rohamosan 
növekszik. Fontos, hogy felké-
szüljünk az idősödő lakosság 
speciális igényeinek kielégí-
tésére, lehetőségeink szerint 
hozzájáruljunk helyzetük és 
életszínvonaluk javításához. 
Fontos, hogy a hétköznapok-
ban is törődjünk velük, ennek 
egyik eszköze lehet egy a L.É.T. 
által indított nyugdíjasklub és 
annak programjai.
A gyermekes családok anya-
gi problémája mellett gondot 
okoz, hogy a munka- és iskola-
idő nem mindig fedi egymást, 
ezért szorgalmazzuk a helyben 

kialakított munkahelyeket. A 
szülők gyermekfelügyeleti te-
endőinek megkönnyítéséért a 
sok szabadidővel rendelkező 
nyugdíjas közösséget lehetne 
bevonni. Szorgalmazzuk azt, 
hogy a fiataloknak szánt he-
lyi sportpályák, játszóterek, 
zöldterületek folyamatos kar-
bantartására is több figyelmet 
szenteljenek.
− Említette, hogy környék-
beliekkel beszélgetett. Mik 
 voltak a tapasztalatai, miről 
számoltak be a fodorkertiek?
− Ahogy említettem, a pa-
nelházas területen azzal a 
sajnos tipikusnak mondható 
lakóközösségi problémával 
találkoztam, hogy nincs iga-
zi közösség. A közösségépí-
tés terén bőven akad ezen a 
környéken tennivaló, de azt 
is meg kell jegyeznem, hogy 
maximum a panelok melletti 
padokon ücsöröghetnek az 
itt élők, hiszen ezen a kör-
nyéken nincs közösségi ház, 
és egy sportlétesítmény is 
hiányzik. A lakótelepeken 
elérhető szolgáltatások fej-
lesztését is fontos feladatnak 
tartom, hogy ne kelljen az itt 
élőknek Szeged másik felébe 
elmenniük ahhoz, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokat igény-
be tudjanak venni. Termé-
szetesen ez utóbbi nem megy 
magától, szükséges, hogy 
Szeged városa végre valóban 
segítse a helyi vállalkozókat 
és cégeket, partner legyen a 
fejlődésben.

− Számtalan problémát fel-
sorolt, társadalmit, gazda-
ságit és infrastrukturálisat 
egyaránt… Mindezt lehet 
orvosolni, illetve az említett 
fejlesztéseket meg is lehet 
valósítani, de honnan lehet 
erre előteremteni az anyagi 
forrást?
− Ezt a kérdést máshonnan, ki-
csit messzebbről közelíteném 
meg. Én egész életemben ke-
ményen dolgoztam, Nagyvára-
don születtem, és a rendszer-
váltásig Romániában éltem, 
így korán megtudtam, mi is a 
nélkülözés és a munka. Szege-
den sem volt könnyű az első 
időszakban, nyomdában dol-
goztam, majd egyéni vállalko-
zóként takarítással kezdtem 
el foglalkozni. A saját kezem 
munkájával termeltem meg a 
cég növekedéséhez szükséges 
tőkét. Ma már 450 embernek 
adok munkát szerte az ország-
ban, vagyis az én példám is bi-
zonyítja, hogy a legfontosabb, 
hogy az ember céltudatos és 
kitartó legyen. Egy városrész 
vagy akár kisebb közösség 
esetében sincs ez másképp, 
mint egy egyénnél, vagyis ha 
mindannyian egyet akarunk, 
akkor előre lehet jutni, akkor 
lesz kerítése a játszótérnek, 
akkor lesz közösségi ház. Ha 
a közösségnek vannak céljai, 
akkor abból terveket lehet 
kovácsolni, és közös akarat-
tal valóra lehet váltani. Ehhez 
egységre és egységes akaratra 
van szükség.

KÖRKÉP

Tudta-e Ön, hogy…

-  Európa azon kontinensek közé tartozik, ahol jelentős lakótelepi lakás-
állomány található, hiszen megközelítőleg 56 millió lakótelepi lakás-
ban közel 176 millió ember él.

-  Magyarországon az első panelház 1959-ben épült fel kísérleti 
jelleggel.

-  A panelépítés harminc éve alatt közel 788 000 panellakás épült fel 
az országban, országos szinten a lakótelepi lakásállomány mindössze 
5-6 %-a maradt önkormányzati kézben.

-  Szeged panellakásainak száma 26 500, a lakások száma a lakótelepen-
ként meghaladja a 2500-at.

-  A fodorkerti lakótelepet az 1970-es évek elején kezdték el építeni.

-  A József Attila sugárút a és Murányi utca Fodorkert felőli részén közel 
800 lakótelepi lakás van, melynek harmada még nem részesült panel-
programban.



9

KÖRKÉP

TEMESVÁRI KÖRÚT 36. –  
ELSIKKADNAK A LAKOSSÁGI ÉRDEKEK?
Hiába az Orbán-kormány rezsicsökkentése, ebből Újszegeden, a Temesvári körút 36. szám alatti IKV-s épületben lakók sem-
mit sem érzékelnek. Úgy kalkulálnak, hogy az utóbbi két évben a duplájára emelkedett a fűtésszámlájuk, ezért helyzetük 
rendezését és legfőképpen az épület társasházzá minősítését várják, nem pedig politikai csatákat. Német Ferenc, a L.É.T. 
közösségi koordinátora szerint ebben a kérdésben nem jobb- vagy baloldal van, hanem olyan ember, aki tenni akar a lako-
sokért, és olyan, aki nem.

A Temesvári körút 36. szám alatti, a 
város ingatlankezelő cégének, az In-
gatlankezelő és Vagyongazdálkodó 
Zrt.-nek a kezelésében lévő ház szin-
te minden bérlőjének van elmaradá-
sa. Idén januárban a főóra leolvasása 
után derült ki, van, aki pár tízezer 
forinttal, de akad, aki 350 ezerrel tar-
tozik a gázszolgáltatónak. Az Orbán-
kormány több lépcsőben bevezetett, 
idén folytatódó rezsicsökkentéséből 
semmit sem éreztek meg a lakók, mi-
vel az egyetemes földgázelosztásról 
szóló 2008-as törvény értelmében a 
20 köbméter/óra fogyasztást meg-
haladó társasház nagyfogyasztónak 
minősül, így rájuk nem vonatkozik a 
kormányzati intézkedés.

A tizenhét emeletes toronyház la-
kónak képviseletében Fejes László 
arról nyilatkozott a SZEGEDma.hu 
internetes portálnak, hogy az elmúlt 
két évben nemhogy nem csökkent, 
hanem duplájára nőtt a rezsiköltsé-
gük. Fordultak már a képviselő-testü-
lethez, az IKV Zrt.-hez, de társasházzá 
sem tudták minősíteni a házat, vagyis 
eddig nem történt semmi.

„Miközben a város regnáló polgár-
mestere egyfelől azt állítja, hogy erős 
kézzel uralja a várost és alkalmas a 
vezetésre, másfelől azt mondja, hogy 
ő képtelen bármit is tenni, mert a pol-
gári oldal nem engedi. Amikor a sze-
rény többséggel bíró jobboldal próbál 
tenni valamit, akkor arra hivatkoznak, 
hogy a polgármester keresztbe tesz. 

Most akkor kinél van erő, kinél nincs? 
Mert ebben a helyzetben az újszegedi 
toronyház lakóinak az érdekei tényleg 
eltűnnek” – ecsetelte a problémát Né-
met Ferenc. A L.É.T. közösségi koor-
dinátora úgy látja, a Temesvári körút 
36. szám alatti épület esetében nem 
az a kérdés, hogy ki milyen politikai 
erőhőz tartozik, itt jó és rossz szán-
dékú emberek vannak; egyfelől, akik 
tenni akarnak a lakókért, másfelől, 
akik ezt gátolják. Elfogadhatatlannak 
nevezte, hogy a kormányzati rezsi-
csökkentési szándék úgy csapódott 
le a toronyháznál, illetve a lakóknál, 
hogy nőttek a rezsiköltségeik, és az 
IKV lakbért emelt.

A lakók arról számoltak be Német 
Ferencnek, hogy pár éve kicserélték 
a toronyház gázkazánját, utána egy-
két évig alacsonyabb volt a fűtés-
számlájuk, de azóta csak emelkedik. 
„A háznak végeleges megoldást az 
hozhat, ha bevonják a geotermikus 
rendszerbe, így azon keresztül a fű-
tést és a melegvíz-ellátást tartósan, 
a jelenleginél jóval alacsonyabb áron 
lehetne biztosítani a lakosságnak. A 
2014-2020-as európai uniós költség-
vetési ciklusban a megújuló energia-
források felhasználásával kapcsola-
tos beruházásokra és fejlesztésekre 
is lehet majd pályázni. Ezt érdemes 
kihasználni, természetesen csak ab-
ban az esetben, ha a lakókat nem ter-
helné önrész” – magyarázta Német 
Ferenc.

A zöld energia felhasználása mel-
lett az épületben lakók költségeit a 
L.É.T. közösségi koordinátora sze-
rint a lakbérkérdés rendezése is 
csökkenthetné. Elmondta, az önkor-
mányzat mint tulajdonos egyetlen 
döntésével megtehetné ezt, ezzel is 
enyhítve a lakók terhein. „A másik 
megoldásra váró probléma, hogy 
az IKV-s lakásokban olyan magas a 
lakbér, mint a piaci alapon bérelhe-
tő ingatlanokban, ami nem életsze-
rű. Érdemes azt is tudni, hogy több 
mint ötszáz IKV-s lakás áll üresen, 
melyeknek az egyharmada azon-
nal beköltözhető lenne. Ha pusztán 
csak kiadnák ezeket az ingatlanokat, 
már akkor befolyna annyi pénz, ami 
kompenzálna egy esetleges lakbér-
csökkentést. Amikor arról beszélnek 
önkormányzati képviselők, hogy a la-
kosok terheit szeretnék csökkenteni, 

de a városi tulajdonú lakások bérle-
ti díját nem mérséklik, pedig joguk 
van hozzá, akkor megint csak nem 
pártpolitikai kérdésről beszélünk.  
A kérdés egyszerű: van-e szándék 
vagy nincs?” – jegyezte meg Német Fe-
renc, a L.É.T. közösségi koordinátora.

Az IKV Zrt. arról tájékoztatott, 
hogy miután az önkormányzat idei 
közös közbeszerzésében már nem 
szerepeltette a Temesvári krt. 36. 
lakóépületet, a korábbi szerződés le-
jártát követően nyílt csak lehetőség 
arra, hogy másik gázszolgáltatóval 
kössön szerződést a cég. Augusztus 
elsejétől a toronyház gázszolgáltató-
ja a GDF-SUEZ Mo. Zrt. lett. A korábbi 
évek fűtéselszámolása tekintetében 
hónapok óta folyik az egyeztetés a 
városvezetéssel és a lakók képviselő-
ivel. A problémák rendezésére pedig 
lakossági fórumot hívnak össze.

NÉMET FERENC SZERINT NEM PÁRTPOLITIKAI KÉRDÉS A BÉRLŐK HELYZETÉNEK A RENDEZÉSE
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ELHANYAGOLT KÖZTERÜLETEK  
ÉS KOSZOS UTCÁK TARJÁNBAN
Számos problémával találkoznak a társasházak lakói, ha kilépnek otthonuk ajtaján: a járdák siralmas állapotával, a szemetesek és 
nyilvános illemhelyek hiányával, valamint a nyugalmat nyújtó zöld területek gondozatlansága fogadja a Retek utcán és környékén 
sétálókat.

A közlekedést nehezíti, he-
lyenként veszélyessé teszi a 
járdák lepusztultsága, szá-
mos kátyú és repedés keresz-
tezi ugyanis a gyalogosok és 
kerékpárosok útját, a házak 
előtt elterülő járdát 40 éve 
vájja az idő vasfoga, és felújí-
tására, rendbetételére nincs 
belátható időn belül esély. 
Páger Béláné, a L.É.T. közös-
ségi koordinátora kiemelte: 
őt a tenni akarás vitte arra 
az útra, hogy másoknak pró-
báljon segíteni. „Senkit nem 
hibáztatok a kialakult helyze-
tért, egyszerűen segíteni sze-
retnék a közvetlen környeze-
temben élőknek. Fórumokat 
kell találni az emberek prob-
lémáinak tolmácsolására, így 
lehet hatékony segítséget 
nyújtani a szegedieknek, és 
azon belül Tarján lakóinak is” 
– mondta.

A lakótelepek infrastruk-
túrájának kiábrándító állapo-
ta számos ponton megmutat-
kozik még: a közbiztonság is 
hagy némi kívánnivalót maga 
után, mert bár éjszakánként 
rendőrök járőröznek az ut-
cákon, a hétvégi éjszakák 

csendjét randalírozó kama-
szok lármája veri fel. „Néhány 
fiatal szórakozás címén meg-
rongálja a kisgyerekek szá-
mára fenntartott környékbeli 
játszóterek berendezéseit” 
– panaszkodott egy lakó. A 
játszóterek minőségét rontja 
továbbá az a tény, hogy nem-
régiben kivágták a környéken 
álló hatalmas fákat, amelyek 
amellett, hogy a természetes 
környezet érzetét lopták be 
a szürke betondzsungelbe, 
hűsítő árnyékot biztosítottak 
az alattuk járóknak, óvták a 
játszótéren lévő családokat, 
kisgyereket a tűző naptól. A 
hatalmas fák pótlása nem kis 
időt és energiát vesz igénybe, 
és a város jelenlegi vezetése 
nem tesz erőfeszítéséket ez 
irányba, az önálló kezdemé-
nyezéseket pedig nem enge-
délyezi, a lakók saját költsé-
gén és saját kezével ültetett 
fákat elszállítják, így a lakó-
telepek környékének kevés, 
aszfaltól szabad területe gon-
dozatlanul tengődik.

Még egy lokális gond 
például a Sólyom utcai par-
koló, ami bár díszkövezés-

sel, igényesen kivitelezett 
terület, a járda szintjénél 
mintegy 20 centiméterrel 
alacsonyabban helyezke-
dik el, így nagyobb esőzé-
sek idején – melyek idén 
nyáron igen jellemzők –  a 
parkolóban elhelyezett 
gépjárművek megközelít-
hetetlenné válnak a szint-
különbség miatt megülő 
víztömeg miatt.

Évszaktól független 
probléma a lakótelepek 
utcáinak tisztasága, nyil-
vános illemhelyek pedig 
egyáltalán nincsenek a 
városrészben. „Az embe-
rek szeretnének vigyázni 
környezetük tisztaságára, 
azonban ennek nincsenek 
meg az infrastrukturális 
keretei” – panaszolta Páger 
Béláné.

A társasházak lakói több 
gondra felhívták még a kö-
zösségi koordinátor figyel-
mét: a korábban általunk 
is megírt csatornaszag ál-
tal okozott kellemetlenség 
mellett az épületek belső 
felszereltsége is számos 
hiányossággal küzd. A lif-
tek elöregedtek, és mivel a 
rajtuk hivatalosan feltün-
tetett súlyt már nem biz-
tos, hogy elbírják az évek 
súlyának nyomása mellett, 
veszélyt is jelenthetnek a 
lakók számára. Akadt, aki 
a lakások szellőzésére hív-
ta fel a figyelmet, ponto-
sabban annak hiányára. „A 
házunkban az egyik lakó 
elzárta a szellőzőrendszert 
a lakásánál, ezzel azonban 
ellehetetlenítette az egész 
ház levegőjének felfrissü-
lését, ami tovább súlyos-
bítja a csatornaszagot, és 
ez ellen tenni sem tudunk, 
mert hivatalosan nem sza-
bályellenes, amit tett”  –  
monda el egy másik lakos. 
Az elhangzottak reagálva 
Páger Béláné kijelentette, 
a L.É.T. közösségi koordi-
nátoraként hatékonyan 
szeretné képviselni Tarján 
lakóinak érdekeit, és ér-
demben javítani életminő-
ségükön.
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„Az újrókusi körzet társasházai külső-belső átalakításra szorulnak, ezen kívánunk segíteni” – mondta el Szőke Barnabásné. 
A L.É.T. – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása Egyesület helyi közösségi koordinátora a lakótelepi épületeinek 
aljában lévő kihasználatlan helyiségek átalakításával teremtene helyszínt kulturális, közösségi programoknak.

„Az újrókusi lakótömbök kimarad-
tak a panelprogramból, voltak, akik 
nem is pályáztak, a magas önrész 
miatt pedig felújításuk központi 
támogatás nélkül lehetetlen” – pa-
naszkodott Szőke Barnabásné, aki 
egy európai uniós pályázat segít-
ségével tartja elképzelhetőnek a 
környékbeli lakosok életének jobbá 
tételét. Sajnos a városrész a forgal-
mi csomópont ellenére igen kopár, 
szürke, dísztelen, ezért nagy szük-
sége lenne támogatásra, hogy élettel 
töltsék meg Újrókus utcáit, társas-
házait a L.É.T. Egyesület útján, mely-
nek önkéntesei adománycsomago-
kat osztanak, családi napokkal, utcai 
lakossági fórumokkal segítenék, szí-
nesítenék a környék életét.

Marzsea Istvánné, a Rókusi körút 
lakója a házak belső állapotát pana-
szolta el: „az elöregedett elektromos 
hálózat nehezen birkózik meg a mo-
dern elektronikus eszközök nagy 
energiaigényével és a beázások, va-
lamint az elhasználtság miatti zárla-
tos vezetékek immár veszélyt jelen-
tenek a társasházak lakóira”. Szőke 
Barnabásné szerint a városvezetés-
nek kellene levennie a felújítások 
anyagi terhét az emberek válláról, 
ennek remek eszközei a pályázatok, 
amelyekkel a belső helyreállítások 
mellett a házak környékét is rendbe 
lehetne tenni, amelyek szintén át-
alakításra szorulnak, hiszen az utak, 
csatornák állapota miatt nagyobb 
esőzések idején a közeli gyalogát-
kelőhely szinte használhatatlanná 
válik. A szomszédos óvoda megkö-

zelítését ez igen megnehezíti, így 
egy esősebb napon a kisgyermekek 
óvodába vitele komoly nehézségek-
be ütközik.

„A lakóházak aljában számos ki-
használatlan helyiség teng üresen, 
melyeket egykor boltok, vendég-
látóhelyek foglaltak el, ezek meg-
felelő renoválás és átalakítás után 
mintegy művelődési házakként 
működhetnének, családi, kulturális 
rendezvényeknek otthont adva” – 
hívta fel a figyelmet Vincze László-
né környékbeli lakos. A L.É.T. – La-
kótelepi Emberek Érdekképviseleti 
Társulása Egyesület helyi közösségi 
koordinátora, Szőke Barnabásné a 
fiataloknak játszóházat, az időseb-
beknek nyugdíjasklubot álmodott 
meg az üresen álló termek helyére. 
„A gyermekeknek szükségük van 
egy zárt, biztonságos  helyre, mivel 
bár kialakítottak egy udvart a házak 
között, a közeli körforgalom miatt 
jelentős járműforgalom folyamatos 
veszélyt jelent, ezért lenne ideális 
egy játszóház, ahol épségben játsz-
hatnak a lurkók” – nyilatkozott a ko-
ordinátor. Hozzátette, a gyermekek 
mellett pedig a nagyszülők számára 
nyugdíjasklubot nyitnánk, ahol a 
szépkorúak jó hangulatú progra-
mokat biztosító közösségben tölt-
hetnék szabadidejüket. A szabadidő 
eltöltésének igazi élvezetéhez a la-
kók a házak körül a zöldterületek-

re kihelyezett padokat hiányolják, 
melyekből azon kevés, amit állítot-
tak, igencsak megviselt állapotban 
van az időjárás viszontagságai, az 
eleve kétséges minőségű alapanyag 
elöregedése, a gyakori használat és 
a számos alkalommal a tetteikben 
minden jó szándékot és a közös tu-
lajdon felé irányuló tiszteletet nél-
külöző randalírozó bandák áldatlan 
tevékenysége miatt.

„A L.É.T. – Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti Társulása Egye-
sület kiáll a rókusi társasházak 
lakói mellett is, nem maradnak 
magukra az itt élők” – jelentette 
ki Szőke Barnabásné. „Láthatóan 
a támogatás biztosítása megnyug-
tatja az embereket, örömet hoz az 
életükbe, és támogatják törekvé-
seinket, hiszen mindezt az ő éle-
tük jobbá tételéért tesszük, nem 
sajnálva az időt és a fáradságot” 
– fűzte hozzá. Egyetértését fejezte 
ki a helyi közösségi koordinátor-
ral Vincze Lászlóné: „a tettekben 
hiszünk, és reménykedünk ben-
ne, hogy a tervek minél hamarabb 
megvalósulnak, és szebb, nyugod-
tabb, élhetőbb környezet alakul 
ki a L.É.T. Egyesület tevékenysége 
nyomán”.

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZTETNI RÓKUST

SZŐKE BARNABÁSNÉ (SZ.: MOLNÁR JUDIT ÁGNES)

1951-ben született, 1970-ben kötött házasságából született négy felnőtt gyermek édesanyja. Tanulmányai: a 
mai komlói Nagy László Gimnáziumban érettségizett, majd többféle képesítést szerzett (gépírói tanfolyam, vég-
rehajtói alapvizsga, közigazgatási alapvizsga, mérlegképes könyvelő). Szakmai ismeretei: gépírás, leíró köny-
velés, bírósági ügyvitel, adóigazgatási ügyvitel. Szakmai eredményei: hosszú időn át dolgozott ügyintézőként a 
Csongrád Megyei Bíróságon, irodavezetőként a Csongrád Megyei Munkaügyi Bíróságon, több mint két évtize-
den keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (és jogelődei) hátralékkezelési ügyintézője, titkársági ügyintézője 
volt. 2011-ben (a nők 40 éves szolgálati idejének elismerésével) nyugállományba vonult. Tevékenységét számos 
kitüntetéssel (pénzügyminiszteri elismerő oklevelek, APEH/NAV igazgatói/főigazgatói dicséretek) ismerték el.
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GRUNDOKAT A LAKÓTELEPEKRE
Sipos Attila, az Északi városrészben a L.É.T. – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása Egyesület helyi közösségi ko-
ordinátora az Ág és a Gáspár Zoltán utcai játszóterek felújításával, átalakításával, kibővítésével szeretne kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani minden generációnak a kisgyerekektől a fiatalokon keresztül a nagyszülőkig.

A társasházak lakóit gyakran zavar-
ja a házak közötti játszótereken szó-
rakozó fiatalok lármája, e probléma 
megoldásaként kínálnak a fiatalok-
nak alternatívát a kikapcsolódásra 
Sipos Attila tervei.

Csábítsuk vissza a 
gyerekeket a játszó-
térre és a könyvtár-
ba!

Az Északi városrész két játszó-
terének szabadidőparkká való to-
vábbfejlesztésével teremtene lehe-
tőséget a kikapcsolódásra a L.É.T. 
koordinátora. „A két szabadidőpark 
két külön korosztály igényeit szol-
gálná ki, az egyik a fiatalok számára 
ingyenes sportolást tenne elérhető-
vé, a másik a kisgyerekeknek és a 
családoknak biztosítana lehetősé-
get a szabadidő hasznos eltöltésére” 
– mondta el lapunk kérdésére Sipos 
Attila. „Eddz a szabadban!” – ezzel a 
jelmondattal hívná mozgásra a sza-
badidőpark a fiatalokat. A felállított, 
szabadtéri testedző berendezések 
ingyenes sportolási lehetőséget kí-
nálnának az egészséges életmód hí-
veinek. „Mivel az edzőtermek bérle-
teinek ára lassan az egekbe szökik, 
feltétlenül szükség van az ingyenes 
testmozgás lehetőségének megte-

remtésére a fiatalok fizikai fejlődé-
sének fontossága miatt” – emelte ki 
a L.É.T. közösségi koordinátora. A 
szabadidőpark bekerítésével sport-
pályákat alakítanának ki, felidézve a 
grundok hangulatát. „Visszahozzuk 
a grundfocit a fiatalok életébe, hi-
szen a magyar labdarúgás legendás 
alakjai is a grundokon kezdték rúg-
ni a bőrt” – ismertette Sipos Attila. 
A szabadidőpark területén helyet 
kaphatna egy zárt kutyafuttató is, 
ahol a környékbeli lakók házi ked-
vencei kielégíthetik mozgásigényü-
ket.

A jövendő generációk testi neve-
lése mellett szellemi fejlődésüket 
könyvtári programokkal kívánja 
támogatni a helyi koordinátor: a So-
mogyi-könyvtár Északvárosi fiók-
könyvtárát fejlesztenék, nyitnának 
az ifjúság felé, a könyvtár számító-
gép állományának kibővítésével, 
közös programok szervezésével 
kívánják becsábítani a könyvek bi-
rodalmába a kamaszokat, akik saj-
nos egyre kevesebbet olvasnak. „Az 
elektronikus kütyük által szétszab-
dalt, az internet bűvöletében élő 
társadalom helyett élő kapcsolato-
kat kell építeni az emberek között” 
– jelentette ki Sipos Attila. „Az én fi-
atalkoromban is voltak kulcsos gye-
rekek, azonban ez nem jelentett ak-
koriban problémát, mert mindenki 

összegyűlt a grundon, ismertük a 
környék lakóit, és létezett egy ösz-
szetartó erő a helyiek között” – foly-
tatta, majd hozzátette: „Adjuk meg 
a lehetőséget az embereknek, hogy 
egymásra találjanak!”

Többrétű szórakozás
A kialakítandó szabadidőparkok 

egyikét a kisgyerekek vehetnék bir-
tokba, és a kibővített játszótér a ki-
csikre vigyázó szülők, nagyszülők 
számára is biztosítana szórakozási 
lehetőséget: asztalok, padok állításá-
val, valamint elkülönített főzőhellyel 
családi bográcsozásoknak, sütögeté-
seknek. Újraelevenítenék a szabad-
téri sakkasztalok hagyományát. „Az 
idősebbek megtaníthatják e klasszi-
kus játékra a következő generáció-
kat, és a sakk önálló döntéshozatalt 
igénylő szellemi kihívásokat rejtő 
stratégiai játékként kiváló alternatí-
vaként szolgál a számítógépes játé-
kokra” – mondta el Sipos Attila.

A tervek szerint mindkét par-
kot kamerák őriznék, valamint a 

biztonság mellett a tisztaság fenn-
tartása végett bekerítenék a sport-
pályákat, játszótereket és hulladék-
gyűjtőket telepítenének a parkok 
területére.

Továbbadni  
a munka szeretetét

A lakótelepek szürke betonrenge-
tegében számtalan olyan nyugdíjas 
él, akinek kényszerűségből kellett 
ide költöznie korábbi vidéki, kert-
városi környezetéből, és hiányzik 
nekik a korábbi, kikapcsolódást, fel-
töltődést kínáló kiskert. A felmerült 
problémára a meglévő, kihaszná-
latlan zöldterületek közösségi ker-
tekké való átalakításával segítene 
Sipos Attila. Ezen területek az azo-
kat gondozó társasházak lakosai-
nak kizárólagos felügyelete alá tar-
toznának. A koordinátor kiemelte: 
„Ezekben a kertekben a nagyszülők 
átadhatják tudásukat, tapasztalata-
ikat a következő nemzedékeknek, 
ezzel megszerettetve velük a termé-
szet közelségét és a munka örömét”.
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UNATKOZÓ EMBEREK ÉS  
FELVIRÁGOZTATÁSRA VÁRÓ TERÜLETEK
A közösséget összehozó, összetartó, rendszeresen megrendezett programokat és az aktív területrendezést hiányolják 
az  Északi városrész lakói – erről számoltak be Pomázi Miklós L.É.T.-es közösségi koordinátornak legutóbbi bejárásán  
a környékbeliek.

A Csongrádi sugárút és a Margaré-
ta utca közt elterülő kis erdős részt 
mutatja be nekünk Pomázi Miklós, 
a L.É.T. – Lakótelepi Emberek Ér-
dekképviseleti Társulása Egyesület 
közösségi koordinátora. Az itt élők 
rendszeresen panaszkodnak a kör-
nyezet állapotára, a kiserdőn vezet 
át két, járólapokból álló utacska, de 
nincs világítás. Így a hajléktalanok 
visszatérő „vendégek” a területen.

„Gyakorlatilag csak egy területren-
dezésre volna szükség. Egyrészt pado-
kat kellene ide kihelyezni, hogy ne csak 
a panelok tövében legyenek. Érdemes 
lenne úgy megcsinálni a területet, mint 
egy parkot. Normális járda kellene, fü-
vesítésre, virágosításra és szemetesek 
kihelyezésére volna szükség. Mert kör-
benézve egyetlen szemetest látok. Ami 
még fontos, hogy közvilágítást kellene 
kiépíteni, hiszen éjszaka nem nagyon 
mernek itt járkálni az emberek. Át kell 
alakítani úgy ezt a részt, hogy közössé-
gi használatra alkalmas legyen” – árul-
ta el terveit a L.É.T. koordinátora.

Van még egy kiserdő nem messze 
az előbb említett területtől, ami az 
erdészethez tartozik. Pomázi Miklós-
nak már több lakó is felvetette az öt-
letet, hogy a környékre helyezzenek ki 
több kutyaszemetest, a járókelőknek 
így nem kell kerülgetniük a „taposó-
aknákat”. „Kutyaürülék-gyűjtők kihe-
lyezését már javasolták nekem páran. 
A kiserdővel az erdészeté, de nem is 
lenne célszerű olyasmit csinálni belőle, 
mint mondjuk az újszegedi Erzsébet 
liget, mert itt nincs rá igény. Az a lé-
nyeg, hogy nagyjából tartsuk rendben.  
A másik oldalán van egy kigazolt rész, 
talán iskolások szoktak ott futni, és 
egyébként a Dugonics András Piaris-
ta Gimnázium diákjai az erdőt évente 
kétszer teljesen kitakarítják” – mesélte 
Pomázi Miklós.

Hozzátette: szükség is van ilyen ak-
ciókra, mert az erdőbe is rendszeresen 
„fészkelik be” magukat hajléktalanok, 
egy környéken élő elmondása szerint 
az erdők nincsenek rendezve, és nem 
biztonságosak. „Ezek a területek el 
vannak hanyagolva, fákat kellene ki-
vágni, megritkítani az ágakat, mert 
jelen állapotban nagyon balesetve-
szélyes, pláne viharok idején. Nem is 
olyan régen az Aradi vértanúk terén 
egy padon ülő fiatal lány fejére esett 
egy csaknem hatméteres faág. Ez itt is 
akármikor előfordulhat” – panaszolta.

Egy másik probléma, hogy az em-
berek magányosak, behúzódnak 
lakásaikba, mert nincs semmilyen 
program, ami összehozná őket. Po-
mázi Miklós L.É.T. -es koordinátor ezt 

is igyekezne megoldani. „A közterü-
leti sportpályák felújítását is szorgal-
mazom, illetve a Kossuth Zsuzsanna 
tagintézménnyel karöltve szervez-
hetnénk közösségi programokat. 
Kaptam olyan javaslatokat is, hogy 
vissza kellene állítani az ingyenes 
egészségügyi szűréseket, amelyek-
nek egykor az iskola adott otthont. 
Célszerű lenne félévente vagy évente 
szűréseket tartani a lakótelepeken 
élők körében, olyanokat, mint példá-
ul az anyajegyszűrés” – fogalmazott a 
közösségi koordinátor.

A lakótelepen nem működik egyet-
len nyugdíjasklub sem, a koordinátor 
ebben a témában is a Kossuth Zsu-
zsanna épületére utalt. Úgy véli, egy 
panel aljában kibérelt garázs nem 
lenne teljesen komfortos és elég nagy 
ahhoz, hogy egy klub feladatait ké-
nyelmesen ellássa. „Az itt élő idősek 
egy része – aki bír – a Gáspár Zoltán 
utcai klubba jár át, ahol jelenleg nincs 
légkondicionáló, így a nyári nagy 
melegben elviselhetetlen meleg van 
bent. Arra is kell gondolni, hogy a vér-
nyomás- vagy szívproblémákkal élő 
idős emberek számára nagyon meg-
terhelő a kánikula, ezért sem ideális 
egy panelház aljában nyugdíjasklubot 
működtetni. Szerintem állandó idő-
pontokban akár az iskola területén 
is létre lehetne hozni ezt, míg egy át-
fogóbb rekonstrukció után az intéz-
mény mögött lévő pályát és területet 

is lehetne közösségi térként haszno-
sítani” – vetette fel Pomázi Miklós.

A közösségi koordinátor tisztá-
ban van vele, hogy az épületre ráfér-
ne egy felújítás. Tudja, hogy belülről 
is vannak problémák, mint például 
a beázás, ennek ellenére úgy véli, 
hogy egy rekonstrukció után a he-

lyiek közösségi életében aktív sze-
repet játszhatna az iskola, ha meg-
egyeznének az érintett felek. „Az 
igencsak elhanyagolt, jelenleg ga-
zos pályáját, továbbá a belső helyi-
ségeket egyaránt lehetne használni 
közösségi célokra” – fogalmazott a 
L.É.T. koordinátora.

KÖRKÉP
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A Gyöngyvirág utcában élő emberek a közvilágításra, a 2-es villamos végállomásának megközelíthetetlenségére és 
Makkosháza közbiztonságára panaszkodnak Garzó Márknak, a L.É.T. közösségi koordinátorának, aki folyamatosan járja a 
területet, és gyűjti a lakosok észrevételeit, kéréseit.

Garzó Márk, aki a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal egy 
TÁMOP-projektjének kere-
tében a megváltozott mun-
kaképességű emberek reha-
bilitációjában ért el komoly 
sikereket, meghallgatta a la-
kók panaszait, hogy aztán az 
érdekükben lépjen fel az emlí-
tett ügyeket illetően. „Jelenleg 
még zajlik az adatgyűjtés, illet-
ve annak van itt az ideje, hogy 
az emberekkel beszéljünk, 
hogy megismerjük a problé-
mákat. Többen vádoltak meg 
azzal, hogy ha megkérdezek 
pár nyugdíjast, akkor az már 
programnak számít?! Igazából 
erre csak azt tudom mondani, 
hogy nemcsak pár nyugdíjast 
keresünk meg, hanem min-
denkit, akit csak el lehet érni! 
Én a L.É.T. közösségi koordi-
nátoraként és az önkéntesek 
azért dolgozunk, hogy az itt 
élőknek az életkörülménye-
it javítsuk. Nem nekünk kell 
megmondanunk, mi a jó az 
itt élőknek, hanem nekik” – 
mondta el lapunk kérdésére a 
koordinátor.

A Gyöngyvirág utcában élő 
emberek a legtöbbet a köz-
világításra, a nem oly rég át-

adott 2-es villamos megköze-
lítésére és a közeli kínai üzlet 
rendezetlen területére pa-
naszkodnak. „Arra lennék kí-
váncsi, hogy a 2-es villamos-
hoz vezető út mentén miért 
nincs lámpa? Ez egy nagyon 
forgalmas négysávos út, és 
csak a kereszteződésben van 
közvilágítás, kicsit feljebb 
már nincs, csak zebra. Nincs 
olyan hónap, hogy ne legyen 
baleset, nemrég egy 18 éves 
lányt ütöttek el ott. Elviek-
ben a tervben szerepelt a 
közvilágítás fejlesztése, de 
akkor mégis hol van a lámpa? 
Külföldön bevett gyakorlat, 
hogy egy oda építenek járdát, 
ahol a gyalogosok kitapossák 
az utat. Ezzel szemben itt mi 
van? Árvíz” – mondta egy 
Gyöngyvirág utcai lakos.

Garzó Márk, a L.É.T. – La-
kótelepi Emberek Érdekkép-
viseleti Társulása Egyesület 
8-as számú körzetének a ko-
ordinátora hozzáfűzte: „hátul 
az út nagyon kátyús, a víz ott 
is megáll, ez mindenkinek 
nehezíti a közlekedését, az itt 
lakóknak, a házmestereknek 
és a szemétszállítóknak is. 
Ezt az utat is helyre kell majd 
hozni”.

A közbiztonság miatt is 
aggódnak a lakók, mint be-
számoltak róla, ezen a kör-
nyéken törtek fel egyetlen 
éjszaka alatt 22 autót. „Itt 
nincs közvilágítás, mióta a 
Média Markt elköltözött. Se 
kamera, se világítás. Sűrűn 
vannak kocsifeltörések, biz-
tos hallották, a múltkor több 
mint húsz személygépkocsit 
törtek fel. A szupermarket-

től nincs világítás egészen a 
Csongrádi sugárútig” – pana-
szolta el a Gyöngyvirág utca 
20/A alatt élő egyik lakos.

Többen a közeli kínai üz-
lethez tartozó terület elha-
nyagolására panaszkodnak. 
Gazos, ráadásul burjánzik a 
parlagfű, és amíg a lakók be-
jelentést nem tesznek, nem 
vágja le senki. „A volt Média 
Markt területével és annak 
gondozásával vannak hatal-
mas problémák. A parkoló-
ban a vízelvezető rács hiá-
nyos, 30-40 centis rés van, 
ami balesetveszélyes. Nincs 
közvilágítása és szeméttá-
rolója. A szemetet az üzlet 
bejáratához vagy hátuljához 
zacskókban gyűjtik, amikor 
valaki szól nekik, akkor el-
viszik. Idén még a területü-
kön fűnyírás nem volt, már 
másfél méteres a parlagfű. 
Tavaly is egyszer volt levágva, 

de csak azt követőn, amikor 
bejelentettük” – mesélte egy, 
a Gyöngyvirág utcában élő 
hölgy. „A kínai üzlettel érdemi 
eredményt elérni kemény dió 
lesz. Ott több szervnek is kel-
lene a közreműködése, hogy el 
tudjunk járni. Én azt mondom, 
hogy sorban kell haladni, egy-
szerre mindig egy problémára 
koncentrálni. A végére tudunk 
járni, ha kitartóan csináljuk” – 
tette hozzá Garzó Márk.

A kerékpárosok és az au-
tósok is előszeretettel vág-
ják le itt útjukat, kikerülve 
a jelzőlámpákat. Ezt megol-
dandó, a lakók fekvőrendőrt 
és felfestett bicikli utat java-
solnak az érintett területre. 
„Fekvőrendőrt szeretnénk a 
szupermarket és a kínai üzlet 
közé, hogy lelassítsa az autó-
sokat. A sofőrök, kikerülve a 
jelzőlámpát, úgy mennek itt 
végig, mint az őrült, ami bor-
zasztóan balesetveszélyes. 
Azt is jó lenne megtanítani 
a kerékpárosoknak, hogy a 
járda nem bicikliút. Sok a 
gyerek, a sövények magasak, 
így eltakarják őket, a kerék-
párosok pedig gyorsan jön-
nek. Emiatt több baleset is 
történt már. Úgy lehetne ezt 
a helyzetet orvosolni, hogy 
kerékpárutat festenek fel a 
parkolóba, és úgy vezetik át 
biciklis forgalmat a telep irá-
nyába. Mert azok, akik arra 
kerekeznek, bizony nem a 
külső biciklis utat használ-
ják” – mondta az egyik kör-
nyékbeli.

A 2-es villamos megkö-
zelítését is szeretnék köny-
nyebbé tenni az itt élők, 
hogy ne kelljen megkerül-
niük az egész paneltömböt, 
ha sietnének a villamoshoz. 
„Ha már gyalogátkelő ké-
szült az Európa Liget végál-
lomáshoz, akkor építhettek 
volna egy járdát egyenesen 
a szervizútra. Errefelé so-
kan laknak, így ha leszállnak 
a járműről, és átjönnek a 
túloldalra, akkor most meg 
kell kerülniük a tömböt, 
vagy átvágni a füvön. Volt 
ott már kitaposva ösvény, de 
eső után nagyon saras, így 
járhatatlan. Nem kell oda 
komoly járda több millió fo-
rintból, csak járólapokat te-
hetnének oda. Kicsit furcsa, 
hogy elkészül egy komoly 
projekt, egy szép végállo-
más, de a lakótelepből nem 
visz ki oda út” – árulta el 
problémáját Nacsa Olga, aki 
szintén a Gyöngyvirág utcá-
ban él.

„Elérhető leszek: szóróla-
pokat fogunk osztani, amin 
elérhetőségek is találhatóak 
majd, így el lehet hozzám jut-
ni, megkereshetnek az embe-
rek. Elmondhatják telefonon 
vagy akár személyesen is a 
problémáikat, én itt leszek. 
Járni fogom a területet úgy, 
ahogy azt eddig tettem. For-
duljanak hozzám bizalom-
mal” – üzente a lakótelepen 
élő embereknek Garzó Márk, 
a L.É.T. makkosházi közössé-
gi koordinátora.

ÉLHETŐBB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
MAKKOSHÁZÁT!

KÖRKÉP
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ELHAGYATOTT SPORTPÁLYÁK, BALESET
VESZÉLYES JÁTSZÓTEREK FELSŐVÁROSON
Retek, Kemes, Bihari és Róna - csak néhány utcanév a városrészből, ahol a lakosság elmondása szerint bizony lenne mit  
fejleszteni, hiszen a játszóterek elhanyagoltak,  és akad olyan sportpálya is, melyet felvert gaz, jelezve, hogy hosszú évek óta nem 
használja senki.

Kiemelt feladatként jelölték 
meg a lakosok Felsőváros-
ban a L.É.T. közösségi koor-
dinátorainak a Felső-Tisza 
part rendbetételét, hiszen a 
terület alkalmas lenne akár 
turisztikai célú hasznosítás-
ra is, a város vérkeringésébe 
kapcsolását mindenképpen 
indokoltnak tartják. A Maros 
utcában és a Szent György té-
ren a közvilágítás fejlesztését 
szorgalmazzák, mint elmond-
ták, gyakorlatilag teljes sötét-
ségben botorkálnak arra az 
emberek esténként. Ez utób-
bi területen a járdák állapota 
is katasztrofális, de ugyanez 
mondható el a Retek utcáról, 
ahol szintén úgy érdemes 
gyalogosan közlekedni a jár-
dán, hogy az ember az orra 
elé néz, nehogy felbukjon.

Nem csak a járdákon le-
het bukdácsolni, a pane-
lok közötti úgynevezett 
szervizutak is rossz állapotú-
ak, nagy esőzésekkor pedig 
bokáig érő vízben kénytele-
nek gázolni a lakosok, vagyis 
a csapadékvíz-elvezető csa-
tornarendszer is rekonstruk-
cióra szorul.

A Lakótelepi Emberek Ér-
dekképviseleti Társulása Egye-
sület közösségi koordinátorai 
által tett bejáráson az elha-
gyatott, körbekerített sport-
pályákkal kapcsolatban a lako-
sok elmondták, évek óta nem 
használták azokat, egy helyen 
a Róna utcában pedig az au-
tósok vették birtokba, parko-
lóként hasznosítják. Ezeknek 
a pályáknak a rendbetételét 
is jónak tartanák a lakosok, 
vagy legalább a szétszaggatott 
rozsdás kerítés elbontását ja-
vasolták. Jelen állapotukban 
rekreáció és tömegsport cél-
jára nem használhatóak, de 
a környékbeliek úgy látják, a 
szocializmus idejéből itt ma-
radt örökséggel mindenképp 
kell valamit kezdeni.

A környéket a panelházak 
közti, zömében kisebb játszó-
terek felújítását is szorgal-
mazták a szegediek. A Retek 
utcában a betont felverte a 
fák gyökere, így a kisebb gyer-
mekek számára kimondot-
tan balesetveszélyes a terep.  
Arról is beszámoltak a kör-
nyékbeliek, hogy éjszakán-

ként hajléktalanok alszanak a 
padokon és a betonból készült 
pingpongasztalokon, ami 
azért zavarja a családokat, 
mert nem higiénikus, hogy 
másnap a gyerekek ülnek le 
ugyanazokra a padokra.

A körzetet több részre 
lehet tagolni, a panelházas 
részek problémáinak egy 
része egyezik több más la-
kótelep gondjaival. Ebben 
a körzetben is sok kisnyug-
díjas él, megfigyelhető az 
emberek bezárkózása, ma-
gányossága, éppen ezért 
közösségi helyek kialakítá-
sát kérték többen is. Olyan 
idősek is vannak, akik nem 
mozdulnak ki a lakásukból, 
például egészségi állapotuk 
miatt, számukra a Tarján-
ban már évek óta jól és haté-
konyan működő program, az 
önkéntes látogatói szolgálat 
nyújthatna hathatós segít-
séget a L.É.T. közösségi ko-
ordinátorai szerint. Ennek 
részeként az önkéntesek 
rendszeresen látogatnák az 
időseket, és akár abban is 
segítségükre lehetnek, hogy 
bevásárolnak.

A lakótelepi városrészben 
a közbiztonság is mindig ak-
tuális téma, még akkor is, ha 
nem növekszik a bűncselek-
mények száma. A lakosság 

szubjektív biztonságérze-
tét növelő intézkedésekre, 
programokra is szükség len-
ne a területen. Volt, aki azt 
javasolta, hogy nyissanak 
körzeti megbízotti irodát a 
környéken.

A panelprogram ebben 
a körzetben is több prob-
lémát vetett fel: az épület-
gépészeti felújítások itt is 
elmaradtak, pedig a vízve-
zetékek cseréje több háznál 
nem tűr halasztást. Számta-
lan panelházba belépve az 

ember orrát szennyvízszag 
csapja meg, mivel szivá-
rognak a betonból készült 
csövek. Ugyancsak cserére 
szorulnak az elektromos ve-
zetékek is, a L.É.T.-es közös-
ségi koordinátoroknak ar-
ról is beszámoltak, amikor 
kigyulladt egy konnektor, 
mellyel kapcsolatban a hely-
színre hívott a szakember a 
négy évtizedes vezetéke-
ket „okolta”, mondván azok 
már nem bírják a terhelést. 
Az is kiderült a bejáráskor, 

hogy a lakosság nem tudná 
fedezni egy épületgépésze-
ti rekonstrukció költségeit 
önrészét – kiváltképp a hő-
szigetelésen és nyílászáró-
cserén már átesett épüle-
tekben élők, melyek szintén 
jelentős terheket róttak rá-
juk – így az európai uniós 
pályázatokban látják a meg-
oldást. Olyan konstrukciót 
keresnek, ahol lakossági ön-
rész nélkül vagy minimális 
mértékűvel megvalósítha-
tóak az említett fejlesztések.
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SZILI KATALIN: AZ MSZP KÉPTELEN 
NEMZETBEN GONDOLKODNI
Az Országgyűlés egykori elnöke szerint az MSZP, a DK és az Együtt-PM – mely pártok Szegeden is egymással szoros szövet-
ségben indulnak az őszi önkormányzati választáson – sosem jelentettek az európai értelemben baloldali politikai erőt. Nem 
a baloldali értékeket képviselték, képviselik. Annál inkább neoliberális, pragmatikus pártokról van szó.

„Mit jelent a szegedieknek az igazi bal-
oldaliság?” – ezzel a címmel tartott 
kerekasztal-beszélgetést Szegeden a 
özösség a Társadalmi Igazságossá-
gért Néppárt (KTI), bemutatva pol-
gármesterjelöltjét, Németh István re-
gionális igazgatót. Ugyanígy kezdtük 
mi is a párt elnökével, Szili Katalinnal, 
az Országgyűlés egykori elnökével ké-
szített interjúnkat.

– A KTI és Szili Katalin értelme-
zésében mit jelent most, a 21. 
században az igazi baloldaliság? 
Ki képviseli ezt Magyarországon, 
illetve milyen politikai jelzőkkel 
határozható meg a magukat balol-
dalinak valló parlamenti ellenzéki 
pártok, az MSZP, a DK és az Együtt-
PM eszmerendszere?

– A rendszerváltást követően a ma-
gyar politikai paletta felosztása el-
csúszott a klasszikus osztályozástól, 
a baloldali pártok liberális politikát 
folytattak, a konzervatív erő balol-
dali értékeket kezdett megjeleníte-
ni, a liberálisokat pedig a neolibe-
rális gazdaságpolitika jellemezte. 
Többek közt ennek köszönhető Ma-
gyarországon az úgynevezett bal-
oldal összeomlása, hiszen nem volt 
sosem az európai értelemben bal-
oldali politikai erő! Az az igazság, 
hogy inkább neoliberális, pragmati-
kus pártok alkották a magyarorszá-
gi tömböt. A politikai értelemben 

vett bal-jobb spektrumot a 21. szá-
zad meghaladta, a néppártok korát 
éljük. A KTI kényszerből sorolja be 
magát a politikai palettára, aminek a 
„keresztény szociális párt” jelzővel a 
centrumába helyezi magát. A Közös-
ség a Társadalmi Igazságosságért 
Néppárt a 21. század kihívásaira 
klasszikus értelemben vett baloldali 
válaszokat ad, szemben a fent emlí-
tett politikai tömörüléssel.

– Hogyan alkalmazkodott az új 
helyzethez korábbi pártja, az 

MSZP, és milyen mozgásterük van 
most a szocialistáknak ön szerint?

– Az MSZP nagy hibája, hogy ragasz-
kodik az ateizmushoz, valamint, hogy 
nem tud nemzetben gondolkodni, ha-
nem liberális irányba mozdult el. Ha 
ki tudta volna javítani hibáit, és elke-
rüli az összeomlást, a Fidesz sosem 
szerez kétharmadot, azonban – még 
ha furcsán hangzik is – hosszú távon 
az aktuális kormánypártnak is ártott 
a baloldal teljes széthullása, hiszen 
nincs egy egészséges, tárgyalóképes 
ellenzék az Országgyűlésben, ami a 
parlamenti munka alapja. Biztos va-
gyok abban, hogy az MSZP újdonsült 
vezetése sem fog tudni kilépni abból 
a béklyóból, amibe a Bajnai Gordon-
féle Együtt-PM és a Gyurcsány Ferenc 
fémjelezte Demokratikus Koalíció 
húzza. Ha a tavaszi országgyűlési vá-
lasztáson egyedül indul a párt, erő-
teljesebb lehetett volna, így viszont 
rajta marad a neoliberális stigma, és 
partnerei csak le fogják húzni.

– Ennek a politikai irányzatnak 
a szegedi megjelenítője Botka 
László polgármester, az MSZP or-
szágos választmányi elnöke. Mi 
a véleménye az ő politikai tevé-
kenységéről, városvezetési mun-
kájáról?

– A KTI szegedi polgármesterjelölt 
állítását is az indokolja, hogy Szege-
den nincs politikai innováció, meg-
merevedtek a politikai viszonyok. 
Úgy látjuk, ez a gyönyörű, többre 

hivatott város olyan, mint egy ápo-
rodott levegőjű terem, amelynek 
szüksége van az új szellőre. Az ilyen 
politikai megcsontosodás elkerülé-
se végett javasoljuk keresztény szo-
ciális pártként, hogy egy politikai 
szereplő két-három ciklusnál több-
ször ne vezessen egy közösséget, 
mert az a város kárára válik (a kor-
látozott újraválaszthatóság intéz-
ménye az Egyesült Államok elnökre 
és a magyar köztársasági elnökre 
is vonatkozik). Célunk egyébként a 
települések irányításának kiemelé-
se a pártpolitikából: növelnénk az 
önkormányzatok mozgásterét, és 
átalakítanánk a finanszírozási for-
májukat, valamint bevezetnénk a 
civil kontroll lehetőségét az önkor-
mányzatok felett.

SZEGEDI ÁLBAL

„A Magyar Szocialista Párt nem 
baloldali erő, hiszen mindig is 
neoliberális gazdaságpolitikát 
valósított meg. Sajnos a magyar 
társadalom azt kellett, hogy ér-
zékelje: neoliberális gazdaság-
politikát kapott baloldali cso-
magolásban, és ez jelenik meg az 
ellenzéki összefogásban is. Így 
amit ma Szeged polgármestere a 
politikában elfogad vagy képvi-
sel, az egyáltalán nem baloldali.”

Szili Katalin, SZEGEDma.hu,  
 2014. március 27.
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