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KOTHENCZ JÁNOS  
ÉS CSAPATA KÉSZEN ÁLL

Az október 12-ére kitűzött helyhatósági választásokon Szeged húsz egyéni képviselői körzetéből tizenegyben új jelöltet indít a 
Fidesz-KDNP a L.É.T. Egyesülettel karöltve, a fennmaradó kilencben jelenleg is képviselőként dolgozók mérettetik meg magukat.

Összeállt a kormánypártok szege-
di csapata, a Fidesz-KDNP és a L.É.T. 
Egyesület húsz egyéni jelöltjét, továb-
bá mind a huszonnégy kompenzációs 
listás képviselőjelöltjét is bemutatta. 
A polgármesterségért is versenybe 

szálló Kothencz János egyéniben is 
indul, méghozzá a 15-ös tarjáni kör-
zetben. A jelöltbemutatón elhangzott, 
az önkormányzati választás Szegeden 
nem pártprogramokról fog szólni és 
nem is karriercélokról, hanem magá-

ról az emberről, aki ebben a városban 
él és próbál boldogulni. „Csapatommal 
nem a jelenlegi városvezetés ellensé-
gei, ellenzéke, hanem alternatívái kí-
vánunk lenni” – szögezte le Kothencz 
János, aki úgy értékelte, azért is volt 

szükség új Fidesz-KDNP-s képviselő-
jelöltekre, mert az előző önkormány-
zati ciklusokban nem irányult kellő 
figyelem a panelházas körzetekben 
élőkre, holott hatvanezer szegedi él 
lakótelepeken.

Szegednek  
munkahelyekre van szüksége! 13

Az MSZP ismét  
álcivilekkel kampányol 4

Szegeden gyakorlatilag nincsenek értékteremtő vállal-
kozások, a régiek megszűntek, így a város kereskedő-
szolgáltató jelleget nyert – ezen kell változtatni Sipos 
Attila szerint. A képviselőjelölt a mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozásával foglalkozó cégeket is preferálná.

A jelenlegi szocialista polgármestert támogatja 
az önkormányzati választáson az Összefogás Sze-
gedért Egyesület, mely az elmúlt négy évben alig 
adott hírt magáról, csak a kampány idejére éledt 
fel újra csipkerózsika-álmából.

JÁTSZÓTÉRI GONDNOKSÁGOT FODORKERTEN!
Hosszú távon pénzkidobás csak addig foglalkozni a játszóterekkel, amíg 
felépítik azokat. Varga Róbert képviselőjelölt gondnokságot alakítana 
ki a közösségi terek gondozására, a játékok rendbetételére.
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ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYETT ESÉLYTEREMTÉST!
Az emberi jólétet a család felől kell megközelíteni Balog Zoltán emberierő-
forrás-miniszter szerint, aki Kothencz Jánossal az ifjúságpolitika, idősügy, 
urbanizáció és a demográfia szegedi és országos vetületéről beszélgetett.
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Ópusztaszeren ünnepeltek  
a L.É.T. nyugdíjasai 2

Csaknem kétezer szépkorú ünnepelte az államalapí-
tást a L.É.T. nyugdíjasainak meghívására Ópusztasze-
ren, ahol Kothencz János polgármesterjelölt kiemelte, 
az időseket nagy tisztelet illeti meg, áldozatos mun-
kájuknak köszönhető az az ország, amelyben élünk.
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Csaknem kétezer szépkorú ünnepelte az államalapítást a L.É.T. nyugdíjasainak meghívására Ópusztaszeren. Kothencz Já-
nos szegedi polgármesterjelölt beszédében hangsúlyozta: az időseket különösen nagy tisztelet illeti, hiszen egy élet mun-
kájával szolgálták a közösséget, ha nem is hazát, de házat építettek.

Csaknem kétezer nyugdí-
jas ünnepelt együtt augusz-
tus 20-án az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék-
parkban, sőt sokuk azt is 
vállalta, hogy verssel, dallal 
színesítse a park ünnepé-
lyének programjait. Az idős 
emberek Csongrád és Bács-
Kiskun megyéből, valamint 
az országhatár túloldaláról 
érkeztek a Szépkorúak Dél-
alföldi Találkozójára, közös 
megemlékezésüket a L.É.T. 
- Lakótelepi Emberek Érdek-
képviseleti Társulása Egye-
sület idősei kezdeményezték. 
Az egyesület önkéntesei hat 
éve dolgoznak a lakótelepen 
élőkért, akiket legkomolyab-
ban sújt az elmagányosodás 
veszélye. Ez ellen is küzdenek 
az önkéntesek munkájuk-
kal, közösségi programokkal 
hozzák össze az időseket, 
rendszeresen tartanak ösz-
szejöveteleket, utazásokat, 
kirándulásokat szerveznek 
számukra, melynek során 
rekreációs központokba, für-
dőkbe is eljutottak már, sőt a 
parlament épületét is meg-
szemlélhették.

Nem vagyunk 
egyedül!

Négy nyugdíjasklubjában 
összesen több mint négyszáz 
szépkorúval ápol jó kapcso-

latot Kothencz János, aki a 
L.É.T. – Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület önkéntes mozgalom 
megálmodójaként kiemelten 
kezeli az idősek ügyét. Ópusz-
taszeren tartott beszédében a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. által 
támogatott szegedi polgár-
mesterjelölt hangsúlyozta: az 
időseket különösen nagy tisz-
telet illeti, hiszen áldozatos 
munkájuknak köszönhető az 
az ország, amit ma megismer-
hetünk. „A látogatók közül so-
kan először tapasztalhatják 
meg ennek a helynek a vará-
zsát. Több ezer lakótelepen élő 
idős embert köszönthetünk itt, 
akik sok szempontból egye-
dül maradtak problémáikkal, 
és keresik azt a közösséghez 
tartozást, amit egy egyre in-
kább kiszélesedőben lévő 
mozgalom, a L.É.T. biztosít a 
számukra” – mondta el a meg-
nyitón Kothencz János. A pol-
gármesterjelölt felidézte: ezer 
éve Szent István a keresztény-
ség felvételével egy útravalót 
adott mindannyiunknak. „A 
mindennapjainkra is komoly 
kihatással van az általa kép-
viselt üzenet, melynek egyik 
legfontosabb mondanivalója 
az, hogy nem vagyunk egyedül. 
Ez az üzenet mindenkihez szól, 
aki nemzetben, hazában, egy 
településben, vagy akár egy kis 
közösségben gondolkodik” – 
emelte ki a polgármesterjelölt.

Otthont  
teremtettek  
az idősek

Kothencz János úgy foly-
tatta: az elmúlt hetek és hó-
napok során saját maga is 
megtapasztalta, hogy nincs 
egyedül, ráadásul olyan em-
berek tanították ennek a 
bölcsességnek az igazságára, 
akik a leghitelesebbek. „Ezek 

az idős emberek építették fel 
országunkat, akik nem álla-
mot alapítottak, de házat épí-
tettek, otthont teremtettek. 
Nekik köszönhetően tervez-
hetjük saját és gyermekeink 
jövőjét is, hiszen az alapokat 
ők fektették le kemény mun-
kával” – hangsúlyozta beszé-
dében Kothencz János.

Nyitott szívekkel 
egymás felé

A polgármesterjelölt sze-
rint az államalapítás ünnepe 
egyben a közösség fontosságá-
ra is felhívja a figyelmet. „Egy 
nemzetet nem csak a múltja, 
annak dicsősége és bánata, 
hanem még inkább annak 
sikerei és közösen elérni kí-
vánt jövője tartja össze. Ahogy 
Szent István király összefogta 
a nemzetet és megmentette az 
elkallódástól, Jézus tanítását 
pedig gondolkodásunk érték-
alapjává emelte és segítette 
a kereszténység elterjedését, 
ugyanezen missziós lelkület-

tel kell hirdetnünk nekünk is: 
van kapaszkodó, ez pedig a hi-
tünk” – vallja Kothencz János. 
Hozzátette, a közösség és az 
egymásra figyelés egy lépcső-
házon belül is csodákra képes. 
Nyitottaknak, elfogadóknak 
kell lennünk egymás irányába, 
apró figyelmességgel fordulva 
a másik problémája felé. „En-
nek az összetartozásnak a fon-
tosságára hívom fel mindenki 
figyelmét, hiszen napjainkban 
a közöny, az elszemélytelene-
dés egyre nagyobb mértéket 
ölt. Ha elmegyünk egy faluba, 
és segítséget kérünk, még sok 
emberhez fordulhatunk, de 
egy lakótelepi közegben azt 
látjuk, hogy félünk egymástól, 
nem köszönünk a másiknak, 
sokszor azt is megnézzük, 
hogy ki mellé, ki mögé állunk 
be a liftbe. A L.É.T. ezt a közös-
séget hivatott szolgálni, hogy 
együtt megtörjük a közönyt! 
Ennek a közösségnek a tagjait 
üdvözölhetjük itt Ópusztasze-
ren” – mondta el a polgármes-
terjelölt a Szépkorúak Dél-al-
földi Találkozóján.

ÓPUSZTASZEREN ÜNNEPELTÉK  
AUGUSZTUS 20-ÁT A L.É.T. NYUGDÍJASAI

FÓKUSZ
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KOTHENCZ JÁNOS ÜNNEPI BESZÉDE: 
ÁLLAMALAPÍTÓNK IS A KÖZÖSSÉGÉRT ÁLLT KI!
„A dorozsmaiak hisznek abban, hogy a közösség ereje, ami megtart. Államalapításunk ünnepe erről is szól” – fogalmazott 
Kothencz János polgármesterjelölt Kiskundorozsmán, Szent István napján.

A magyar nemzet, a keresz-
tény értékek felvételének, 
továbbá a közösség ünnepé-
nek nevezte augusztus 20-át 
Kothencz János Kiskundo-
rozsmán. A Fidesz-KDNP és 
a L.É.T. Egyesület polgármes-
terjelöltje elmondta, államala-
pításunkra emlékezve arról is 
kell szólni, hogy mindannyian 
azok vagyunk, akikért kiál-
lunk. 

A Lakótelepi Emberek Ér-
dekképviseleti Társulása ve-
zetője hangsúlyozta, meg kell 
fogalmazni saját magunknak 
és a környezetünkben élők-
nek, miként is gondolkodunk a 
közösségről, az államalapítás-

ról, az értékekbe vetett hitről. 
„Az elmúlt egy évezred során 
nagy utat tett meg ez a magyar 
nemzet, megfogalmazta, hogy 
nem kallódhatunk, hanem 
össze kell fognunk közössé-
günket. Szent István erényei 
közül az egyik legnagyobb, 
hogy rámutatott arra, amire 
Jézus felhívja a figyelmet: az 
igazi közösség fontosságára” – 
fogalmazott. A polgármester-
jelölt hozzátette, a történelem 
során – így például a Rákóczi-
szabadságharc, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc, 
a két világháború és 1956, 
majd 1989 történései idején – 
megélhették a magyarok azt, 
miként törekszenek a nemzet 
megtörésére, arra, hogy szét-
húzzanak az emberek. „Ezek 
a példák is bemutatják, miért 
is fontos a közösség, miért is 
fontos újra és újra beismer-
nünk saját magunknak, hogy 
azok vagyunk, akikért és ami-
ért kiállunk, hogy azokban az 
értékekben bízunk, amelyekre 
Jézus tanít minket” – szögezte 
le ünnepi beszédében.

Kothencz János a kis kun-
dorozsmai közösség ünne-
pének is nevezte augusztus 
20-át, s a városrészt Szeged 
különlegességének nevezte 
– ahogy a helyiektől hallotta 
– „dorozsmatikuma” van Kis-
kundorozsmának. „Nemcsak 
arról szól a Himnusz, hogy 
‘megbűnhődte már e nép’, 

hanem arról is, hogy van 
jövendő, van miért küzde-
ni! Nemrégiben is itt álltam 
ezen a téren, és az itt élőkkel 
beszélgettem, elmondták, 
miként is gondolkodnak a 
múltjukról, a hétköznap-
jaikról, és hogyan vágynak 
arra a jövőre, ami egy egyre 
inkább kiszélesedő, egymá-

sért tenni akaró közösség-
nek a sajátja. A dorozsmaiak 
hisznek: ők azt mondják az 
államalapítás ünnepén is, 
hogy a közösség ereje, ami 
megtart! Szent István kirá-
lyunk is nemzetünkért, az itt 
élőkért állt ki” – fogalmazott 
Kothencz János az augusztus 
20-ai ünnepségen.

ELÍTÉLIK A SZEGEDI CIVILEK 
A POLGÁRMESTER AUGUSZTUS 20-I BESZÉDÉT
A regnáló városvezető nemzeti ünnepünkön a polgári kormányzatot és a szegedi jobboldalt támadta, illetve a választási 
kampány hangulatát idéző ígéretekkel tarkította beszédét. Szegedi civil egyesületek sora ítélte el az arrogáns, az ünnephez 
méltatlan hangnemet. 

„Felháborítónak tartjuk a 
nemzeti ünnephez mél-
tatlan, arrogáns hangne-
met, amit a jelenlegi szegedi 
városvezetés megengedett 
magának augusztus 20-án, 
államalapításunk ünnepén. 
Sajnálatos, hogy nem veszik 
tudomásul: a szegedieknek 
nem csinnadrattára, lát-
ványberuházásokra van 
szükségük, hanem arra, 
hogy végre valaki ténylege-
sen a valós élethelyzetükkel, 
vagyis az ajtók mögötti való-
sággal foglalkozzon.
A szegediek jóval többet 
érdemelnek, mint hogy sza-
vazhassanak egy trolibusz 
színéről. Nem is csúsztatá-
sokkal teli propagandaki-
adványokra van igényük, 

amiben a számukra meg-
fizethetetlen Aquapolisról 
közölnek fotót, illetve a ti-
zenkét éve ígérgetett har-
madik Tisza-hídról fiktív 
látványtervet. Régen észre 
kellett volna vennie a város-
vezetésnek, hogy az embe-
rek komoly problémákkal 
küzdenek mindennapja-
ikban.

A Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület hat éve dolgozik 
a lakótelepi emberekért, 
több ezer embert támogat-
va teszik a dolgukat az ön-
kéntesek. A L.É.T. Egyesület 
közösséget teremt, a vala-
hová tartozás érzését nyújt-
ja. A Tarjáni Önkéntes Kör 
is évek óta tevékenykedik 

a városban élők komfortér-
zetének javításán közösség-
építő programokkal. A Tisza 
Lajos Közéleti Egyesület pe-
dig összefogja a helyi kis- és 
középvállalkozásokat, akik-
kel a városháza évek óta 
szóba sem áll.

Az államalapítás ünnepé-
nek alkalmával elhangzott 
polgármesteri beszédből is 
egyértelműen látszik, hogy 
a jelenlegi városvezetés 
kizárólag arroganciával 
képes kezelni a riváli-
sait. Érthetetlen módon 
ellenségeskedik azzal a 
kormánnyal is, mely meg-
mentette az adósságcsap-
dából, ahová egyébként a 
saját felelőtlen politizálása 
miatt jutott. Ezzel a maga-

tartásával a regnáló polgár-
mester gúzsba köti a vá-
rost” – áll a L.É.T. Egyesület, 
a Tarjáni Önkéntes Kör és a 
Tisza Lajos Közéleti Egye-
sület a Déli Szó Szegedhez 
eljuttatott közleményében.

A Civil Városi Unió la-
punkhoz megküldött nyi-
latkozatában úgy fogalmaz: 
„a felelőtlen ígérgetések-
kel kapcsolatban csupán 
szemezgetnénk a regnáló 
polgármester előző há-
rom választásra kiadott 
kampányfüzeteiből: 2000 
ágyas új egészségügyi 
központ, kongresszusi 
központ, harmadik híd, 
fedett uszoda, munka-
helyek ezrei, a sor hosz-
szan folytatható. Nem ígért, 

de megvalósított számos 
egyéb dolgot: díszkövek-
kel burkolt közterüle-
tek, parkolóhelyek szá-
zainak megszüntetése, 
lovasszobor áthelyezése 
néhány tízmillióért, me-
gapláza a belváros köz-
vetlen közelében, a hozzá 
vezető Gutenberg utcával, 
több tucatnyi üresen álló 
üzlethelyiség, a tönk 
szélére került kiskeres-
kedők, a nagyközönség 
számára elérhetetlen gi-
gafürdő, használhatatlan 
repülőtér. Ez is terjedel-
mes sor, csupán a hasznos-
sága kérdőjelezhető meg. A 
városvezetőre érvényes a 
mondás: ha hallgattál vol-
na, bölcs maradtál volna...”
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AZ MSZP ISMÉT ÁLCIVILEKKEL 
KAMPÁNYOL Felébredt Csipkerózsika-álmából  

az Összefogás

2014-ben is egy olyan álcivil, valójában MSZP-SZDSZ-es gyökerű egyesület mögé bújik a jelenlegi szegedi városvezető, mely érdekes  
módon mindig csak a választásokra éled fel.

A jelenlegi szocialista polgármestert támogatja az 
önkormányzati választáson az Összefogás Szege-
dért Egyesület – adta hírül a szervezet közleménye 
a napokban. Mint írták, az Összefogás Szegedért 
Egyesület „2010-ben jött létre Szeged meghatározó 
közszereplői, vállalkozói, művészei részvételével és 
támogatásával. Az egyesület pártpolitikai tevékeny-
séget nem folytat, azonban rendszeresen figyelem-
mel kíséri a város életét, és fontosnak tartja, hogy 
a Szegedet érintő legfontosabb kérdésekben hangot 
adjon véleményének. Az elmúlt négy évben szomo-
rúan tapasztaltuk, hogy a várost irányító közgyű-
lésben a Fidesz-Jobbik károkat okozott Szegednek, 
akadályozta a fejlődést [...] Álságosnak és hitelte-
lennek találjuk, hogy a magát ily módon lejáratott 
Fidesz egy civilnek álcázott, valójában négy éve is 
Fidesz-színekben indult polgármesterjelöltet in-
dít a választásokon.” Érdemes összefoglalni, mi is 
az egyesület, mely 2014 augusztusában álságos és 
hiteltelen magatartásról, civilnek álcázott jelöltről 
értekezik!

MSZP-s képviselőjelölt és 
kampány arc a „független”  
csapatban

Még 2010 júniusában jelentették be, hogy Ösz-
szefogás Szegedért Egyesület néven új civil egye-
sületet hívtak életre 16 alapító taggal „pártoktól 
független, eltérő világnézetű, szuverén gondol-
kodók”, akik tartva a megtorpanástól, a félresik-
lástól, az értékek és a minőség csorbulásától, fe-
lelősséget éreznek a város további fejlődéséért. 
Bemutatkozásukkor Pálmai Antal, a Medikémia 
Zrt. vezérigazgatója elmondta: „nem óhajtanak 
pártok szekértolóivá válni, a választásokon sem 
indulnak, csupán a város lelkiismerete szeretné-
nek lenni, és kizárólag Szeged hosszú távú fejlő-
dése, gyarapodása érdekében munkálkodni”. Egy 
hónap sem telt el, amikor kibújt a szög a zsákból: 
a „pártfüggetlen, politikamentes” egyesület kö-
zölte, Szeged MSZP-s polgármesterét támogatja 
az őszi önkormányzati választáson.

A legtöbben már addig is kétkedve fogadták 
az új egyesület pártatlanságát hangoztató szóla-
mait, hiszen az Összefogás Szegedért Egyesület 
egyik vezéregyéniségeként Székhelyi József szín-
igazgató lépett fel, aki 2005 tavaszán az (azóta 
megsemmisült) SZDSZ szegedi kongresszusán 
botrányos Himnusz-átköltésével kritizálta Orbán 
Viktort („Tokaj hímvesszejének” nevezte, aki min-
denhová szétcsepegteti nektárját. Nemzeti jelkép 
megsértéséért fel is jelentették, ám a rendőrség 
bűncselekmény hiányában megszüntette az eljá-
rást – a szerk.), a 2010-es tavaszi országgyűlési 
választásokon pedig az MSZP egyik első számú 
kampányarcaként jelent meg Szegeden. Az Ösz-
szefogás Szegedért hivatalos elnöke, Pálmai An-
tal pedig konkrétan szocialista országgyűlési 
képviselőjelölt volt (2006: MSZP Csongrád me-
gyei lista 12. hely, 2010: MSZP Csongrád megyei 
lista 17. hely).

Kínossá vált a polgármesternek 
a vörös szín és a szegfű

A SZEGEDma.hu hírportál már akkor megírta: 
azért jött létre az egyértelműen az MSZP-hez és 
az SZDSZ-hez kötődő értelmiségekből álló civil 
szervezet, mert a 2002 óta regnáló szocialista 
polgármester várospolitikáját kritizáló szervező-
déseknek – Védegylet, Szögedi Védegylet, Együtt 
a Szegedi Labdarúgásért, Szegedi Hagyományőr-
ző és Városképvédő Egyesület, Élhető és Lakható 
Belvárosért Mozgalom, Élhető Szegedért Egyesü-
let, Civil Fórum, Ligetfürdő Munkacsoport, Mars 
Téri Kereskedők Egyesülete stb. – kellett egy el-
lensúly, hiszen komolyan felerősödtek a városve-
zetéssel szembeni, alulról jövő kritikus hangok. 
Az álbaloldali pártok Gyurcsány Ferenc tevé-
kenységéhez nagyban kötődő népszerűségvesz-
tése miatt amúgy is kínossá vált a szegfűs logó, 
a polgármester 2006-os kampányfüzete így vált 
„a nagy kaméleon hadművelet” jegyében 2010-re 
vörösből kékké, borítóján pedig a szegfűt a dóm 
cserélte fel...

Az Összefogás Szegedért Egyesület egyébiránt 
nem volt pénzszűkében indulásakor: megalakulá-
sa után néhány nappal már egy impozáns honlapot 
működtetett, később egész Szegedet lefedő szóró-
lapozásba kezdett. Majd hivatalosan is választási 
együttműködési megállapodást kötött az MSZP-
vel (2010-es fotónkon Pálmai Antal ismerteti a 
megállapodást). Akkor a több helyi civil szervező-
dést tömörítő Szegedi Civil Fórum nyilatkozatban 
fejtette ki: az Összefogás Szegedért Egyesület sem 
nem civil, sem nem független, annál szorosabban 
kötődik az MSZP-hez. Úgy fogalmaztak: „egy köz-
elmúltbéli meghatározó kormánypárt önmagát 
is annyira lejáratottnak véli, hogy országgyűlési 
képviselőjelöltje által vezetett álcivil formációt 
szervez, majd a frissiben gründolt gyülekezetet 
sebtiben politikai jelölőszervezetté teszi”.

2010 óta nem  
nyilvánított véleményt  
az álcivil Összefogás

A választásokat követően aztán hirtelen elhall-
gatott az egyesület. 2011-ben már internetes ol-
dala sem volt elérhető, pedig korábban azt ígérték, 
rendszeresen megvitatják majd a tudományokat, 
művészeteket, foglalkoztatást, gazdaságot, építé-
szetet érintő kérdéseket. A 2012-es év is esemény-
telenül telt. Az Összefogás Szegedért Egyesület csak 
2013-ban kezdett ismét hallatni magáról, amikor is 
otthonra talált – minő véletlen – a korábbi SZDSZ-
székházban. Azóta szerveztek néhány beszélgetést 
MSZP-s, illetve Együtt-PM-es, DK-s politikusok, 
képviselők, leendő képviselőjelöltek részvételével, 
de komolyabb szerepet a város életében nem vál-
laltak, véleményüknek semmilyen, Szegedet érintő 
kérdésben nem adtak hangot. A szervezet profiljá-
nak cikkünk megírásakor mindössze 8(!) követője 
volt a legnépszerűbb közösségi oldalon. 2013 vége 
óta nem posztoltak semmit. Honlapjuk, a www.
osszefogasszegedert.hu továbbra sem működik.

Mit is mondhatnánk? Ennyit a civilnek álcázott, 
álságos és hiteltelen magatartásról...

SZEMPONT
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KOTHENCZ JÁNOS BEMUTATTA CSAPATÁT
Kilenc körzetben jelenlegi önkormányzati képviselőt indítanak a kormánypártok Szegeden az őszi önkormányzati választá-
son a L.É.T. Egyesület támogatásával, a másik tizenegyben pedig új arcokkal szállnak versenybe.

Polgármesterjelöltként Kothencz 
János indul a Fidesz-KDNP és L.É.T. 
– Lakótelepi Emberek Érdekképvi-
seleti Társulása Egyesület támoga-
tásával az október 12-i helyhatósági 
választásokon, és a 15-ös körzet-
ben egyéni jelöltként is megméret-
teti magát. Hangsúlyozta, soha nem 
volt semmilyen pártnak a tagja, és a 
jövőben sem kíván sehova belépni. 
Ahogy fogalmazott, számára a po-
litika csupán eszköz, és nem cél. A 
polgármesterjelöltséget Kothencz 
János kivételes lehetőségként ér-
tékeli, mely alkalmaz nyújt arra, 
hogy bebizonyítsa: nincs fontosabb 
küldetés, mint a törődés. Azt vallja, 
hogy egy akkora közösségben is, 
mint Szeged városa, nincs erősebb 
üzenet annál, minthogy az itt élők 
boldogulását kell szolgálni.

„A jelenlegi városvezetés 
alternatívái vagyunk” 

„Csapatommal nem a jelenlegi város-
vezetés ellenségei, ellenzéke, hanem 
alternatívái kívánunk lenni. Elsősorban 
nem azzal kívánunk foglalkozni, hogy 
mi volt jó és rossz az elmúlt években, 
hanem a közös értékeket szem előtt 
tartva igyekszünk kínálni a szegediek 
számára egy alternatívát, egy választ 
arra, ami a szegedi emberek érdekeit 
leginkább hivatott szolgálni” – szögez-
te le Kothencz János a jelöltbemutató 
sajtótájékoztatón. A Széchenyi téren 
kijelentette, az október 12-i választás 
Szegeden nem pártprogramokról és 
nem egyéni karriercélokról fog szólni, 
hanem magáról az emberről.

Hinni Szeged
megújulásában

„Ezt a csapatot összetartja a hit 
is, mert mi hiszünk Szeged meg-
újulásában, abban, hogy minden 
szegedi polgár egy biztonságosabb-
nak megélt jövőre érdemes. Kellő 
alázattal, nagy munkabírással és 
sokéves vezetői tapasztalattal vál-
lalkozunk csapatommal együtt Sze-
ged város vezetésére” – szögezte le 
Kothencz János hozzátéve, ehhez 
kérik a lakosok bizalmát.

A Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egye-
sület által támogatott polgármes-
terjelölt elmondta, az elmúlt cik-
lusokban rendre ugyanazok voltak 
a polgári oldal képviselőjelöltjei, 
most ezen is változtat, melyről 
a pártvezetéssel is egyeztetett. 
„Amellett érveltem, hogy lakótele-
peken élő új arcokat szólítsunk meg 
és kérjünk fel a képviselői munkára, 
felelősségvállalásra. Azt láthattuk 
ugyanis az elmúlt években, hogy a 
lakótelepek világa kissé elsikkadt, 
ezért tartottam fontosnak, hogy 
komoly elszántsággal rendelkező 
csapatot indíthassunk el” – fogal-
mazott.

Konstruktív 
együttműködésben 
a kormánnyal

Hangsúlyozta a mindenkori kor-
mánnyal való együttműködés fon-
tosságát is, Kothencz János szerint 
ez a garanciája annak, hogy a lehe-

tő leghatékonyabban tudják kép-
viselni az emberek érdekeit. „Ha 
megnézzük a jelenlegi városveze-
tők nyilatkozatait, bejegyzéseit, 
rendre azzal a megfogalmazással 
találkozunk, hogy az ‘ő kormányuk’, 
vagyis nem értik, hogy a kormány 
mindannyiunk kormánya politikai 
és ideológiai hovatartozásra, korra, 
nemre való tekintet nélkül. Egy fele-
lős politikus mindenkinek a képvi-
selője” – szögezte le a Fidesz-KDNP 

és a L.É.T. – Lakótelepi Emberek Ér-
dekképviseleti Társulása Egyesület 
által támogatott polgármesterjelölt. 
Szerinte Szeged gazdasági szem-
pontból csak akkor lehet sikeres, 
akkor tud ismét emelkedő pályára 
állni, ha a magyar kormány, a Sze-
gedi Tudományegyetem, a szegedi 
civil szervezetek  és a helyi kis- és 
középvállalkozások összefognak, 
és hatékonyan tudnak együtt dol-
gozni.

A Fidesz-KDNP-L.É.T. Egyesület  
szegedi önkormányzati képviselőjelöltjei

1-es körzet, Kiskundorozsma: .......................................................Mihálffy Béla
2-es körzet, Kiskundorozsma-Béketelep:  .........................Alpár Tibor Béla
3-as körzet, Déli városrész: ..........................................................Nógrádi Tibor
4-es körzet, Újrókus:  ..............................................................Szőke Barnabásné
5-ös körzet, Móraváros: ...............................................................Gyimesi László
6-os körzet, Alsóváros: .....................................................................Hüvös László
7-es körzet, Tápé:  ...........................................................................Kohári Nándor
8-as körzet, Makkosháza: ...................................................................Garzó Márk
9-es körzet, Északi városrész I.:  ................................................Pomázi Miklós
10-es körzet, Öregrókus-Belváros:  .................................................Haág Zalán
11-es körzet, Belváros: ..................................................................Magyar László
12-es körzet, Petőfitelep-Baktó: ...................................................Varga Róbert
13-as körzet, Tarján I.: ......................................................................Páger Béláné
14-es körzet, Északi városrész II.:  ................................................. Sipos Attila
15-ös körzet, Tarján II.: ............................................................... Kothencz János
16-os körzet, Felsőváros I.: ..............................................................Bohács Zsolt
17-es körzet, Felsőváros II.: ..............................................................Manga Ákos
18-as körzet, Újszeged I.: ...............................................................Német Ferenc
19-es körzet, Újszeged II.: ............................................................. Pocsai Blanka
20-as körzet, Szőreg-Marostő: ...........................................Rózsavölgyi József

A Fidesz-KDNP-L.É.T.  Egyesület 
kompenzációs listás képviselőjelöltjei

1. Kothencz János
2. Mihálffy Béla
3. Haág Zalán
4. Bródy János
5. Kosik Dénes
6. Póda Jenő
7. Farkas László
8. Hüvös László
9. Rózsavölgyi József
10. Nógrádi Tibor
11. Pocsai Blanka
12. Péter Szilveszter

13. Varga Róbert
14. Mihálffy Lajos
15. Kerekes Balázs
16. Német Ferenc
17. Oláh János
18. Turai Lászlóné
19. Vízhányó Ferenc
20. Halkó Pál
21. Garzó Márk
22. Német Eszter
23. Manga Ákos
24. Sipos Attila



A POLGÁRŐRI SZOLGÁLAT ÉS A RENDŐRI JELENLÉT 
MEGERŐSÍTÉSÉT SZORGALMAZZÁK FELSŐVÁROSON
Az esténként randalírozó fiatalokra panaszkodtak Bohács Zsoltnak, és azt javasolták, hogy nyissanak körzeti megbízotti 
irodát a városrészben. A Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkormányzati képviselőjelölt a panelok közt lévő elhagyatott pályák rend-
betételét szorgalmazta, mint elmondta, ha lennének sportolásra is alkalmas közösségi terek, hasznosan tölthetnék el sza-
badidejüket a fiatalok, s bizonyára kevesebben „portyáznának” esténként Felsővároson.

A 16-os választókörzetet is 
több részre lehet tagolni, a 
panelházas területek problé-
máinak egy része megegye-
zik több más lakótelep gond-
jaival. A Fidesz-KDNP-L.É.T. 
által támogatott képviselője-
lölt, Bohács Zsolt arról szá-
molt be, hogy a közbiztonsá-
gon és az emberek szubjektív 
biztonságérzetén minden-
képp javítani kell Felsőváros-
on. Emlékeztetett, az Orbán 
Viktor vezette kormány az 
elmúlt négy évben megerő-
sítette a rendőrséget, ez év 
elején 3500-zal több rendőr 
teljesített szolgálatot az ut-
cákon, mint 2010-ben, ami-
kor is 44 ezer rendőr szol-
gált Magyarországon. Bohács 
hozzátette, a kormányzat 
tavaly és idén egyaránt har-
mincmilliárd forinttal növel-
te a rendőrség támogatását, 
így hatékonyabb munkafel-
tételeket lehet biztosítani az 
állományban dolgozóknak.

„A javuló bűnügyi statisz-
tikák és a rendőri állomány 
létszámának növekedése el-
lenére is sokan jelzik, hogy 
a választókerület elhanya-
goltabb részein esténkként 
olyan személyek ülnek a pa-
dokra, húzódnak a kevésbé 
kivilágított játszóterekre, 
vagy éppen garázdálkodnak 
a városrészben, akik a lako-
sokban félelmet keltenek” – 
fogalmazott.

Rendszeresen fogyaszta-
nak a közterületen alkoholt, 
amit az otthagyott üvegek és 
sörösdobozok bizonyítanak, 
de volt, aki arról számolt be 
a képviselőjelöltnek, hogy 
drogoznak. „Erre ugyan nincs 
bizonyíték, de mindenképp 
jelzésértékű, mert mutatja, 
hogy a környéken élők egy 
része bizony fél, és este nem 
is mernek – főként az időseb-
bek – az utcán végigmenni 
egyedül” – közölte Bohács 
Zsolt. Hozzátette, most még 
viszonylag későn sötétedik, 
de az őszi és téli időszakban 
ezek a problémák felerősöd-
nek.

„Javasolt lenne a polgárőri 
szolgálat és a rendőri jelenlét 
megerősítése a környéken. 
Annak ellenére, hogy az el-
múlt négy évben nőtt a rend-
őrség kötelékében dolgozók 
létszáma, egy-egy területen 
még mindig kiemeltebben 
kell kezelni a közbiztonság 
kérdését” – mondta el la-
punk kérdésére a politikus. 
A lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét növelő intézke-
déseket, különböző progra-
mokat is fontosnak nevezte 
Bohács Zsolt, s szerinte az 
a lakossági javaslat is meg-
fontolandó, hogy körzeti 
megbízotti irodát nyissanak 
a 16-os választókerületben.

Kitért arra is, hogy pa-
nasz leginkább az estén-

ként randalírozó fiatalok-
ra érkezik, ami egy újabb 
problémahalmazra világít 
rá, nevezetesen, hogy híján 
vannak olyan közösségi te-
reknek, ahol kulturáltan el-
tölthetik szabadidejüket a 
felsővárosiak. „Sokak nem 
engedhetik meg maguknak, 
hogy sportcentrumokba, 
konditermekbe vagy éppen 

uszodába váltsanak belé-
pőt és bérletet, pedig meg-
győződésem, ha a fiatalok 
sportolással tudják eltöl-
teni szabadidejüket, akkor 
a bennük lévő feszültséget 
is le tudják vezetni, s ez 
esetben kevesebben ran-
dalíroznának a környéken 
esténként” – fogalmazott a 
képviselőjelölt.

Akárcsak más panelházas 
körzetben, a 16-os felsővá-
rosi részen is több körbe-
kerített, mára üresen kongó 
sportpálya van. A fiatalok 
nem véletlen kerülik el eze-
ket a több évtizede épült 
pályákat, hiszen a burkola-
tot kikezdte az idő vasfoga, 
gödrök törik meg a betonfe-
lületet, több helyen felverte 
a gaz is, vagyis sportolásra 
gyakorlatilag alkalmatlan. 
Bohács Zsolttól megtudtuk, 
egy helyen új funkciót is 
kapott az egykor kerítéssel 
körbevett pálya a környék-
beli lakosoktól, a Róna utcá-
ban az autósok parkolóként 
használják.

Ezeknek a pályáknak a 
rendbetételét fontosnak 
tartanák a felsővárosiak, 
többen azt javasolták, hogy 
legalább a lukas rozsdás ke-
rítését bontsák el, hogy ne 
csúfítsa el annyira a környé-
ket. A szocializmus idején 
épült pályák jelenleg alkal-
matlanok rekreációs és tö-
megsport célokra, Bohács 
szerint ezeket azonban in-
kább felújítani lenne érde-
mes, mint elbontani.
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TÖBB SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGET 
A FELSŐVÁROSIAKNAK!
Hiába található Felsővárosban a Szeol-pálya, az ott élők mégsem tudják kihasználni az adottságait, pedig az embereknek fontos 
lenne – pláne a fiataloknak –, hogy sportolni tudjanak a város ezen részén.

A felsővárosiak szerencsés-
nek mondhatják magukat, 
mert elég sok a zöldterület, 
viszont több közülük a ki-
használatlan, mint a haszno-
sított. Manga Ákossal – aki a 
17-es körzet, Felsőváros II. 
képviselőjelöltje – tett sétánk 
is egy ilyen területen kez-
dődött. A Csaba, Molnár és 
a Tápai utcai kazánház által 
határolt tér átalakításáról be-
szélgettünk a Fidesz-KDNP 
és a L.É.T. Egyesület által tá-
mogatott képviselőjelölttel.
„Emlékszem rá, hogy ezen 
a területen 34 évvel ezelőtt 
volt egy nagyon jó kis játszó-
tér. Aztán elkezdték építeni 
a kazánházat, majd a nyo-
másszabályozó állomás is 
elkészült, a játszóteret pedig 
elbontották. Anno azt mond-
ták, hogy visszaépítik, de 
mint látszik, ezt harminc év 
alatt nem sikerült megvalósí-
tani. A tér közepével nem sok 
mindent kellene tenni, elfér-
ne ott egy rendes, gondozott 
és biztonságos focipálya. A 
tér körül egy futópálya is el-
kélne, míg a betonos részen 
havonta egyszer mini piacot 
lehetne rendezni, ha van rá 
igény. A terület nagyságából 
adódóan természetesen egy 
európai uniós szabványnak 
megfelelő játszótér is elférne 
itt.  Az lenne a lényeg, hogy 
mindenki örömét lelje a terü-
let átalakításában” – mondta 
el terveit kérdésünkre a kép-
viselőjelölt.

A teret előszeretettel hasz-
nálják a kutyatulajdonosok a 
négylábú kedvenceik sétálta-
tására, de inkább csak nappal, 
mivel közvilágítás nincs. „Es-
ténként általában 20-25 kutya 
és a gazdija összejön itt, mert 
a legközelebbi kutyasétálta-
tó hely a Körtöltésen, illetve a 
Tisza-parton van. Mire elérne 
az ember oda a kutyájával, az 
útközben úgyis elvégezné a 
dolgát… Tehát célszerű lenne 
legalizáltan, körbekerítve, egy 
kijelölt kutyasétáltató és plac-
cot kialakítani a megfelelő inf-
rastruktúrával. Lehetne őket 
tiltani, de szerintem teljesen 
felesleges. A közvilágítást is 
érdemes lenne kiépíteni, ren-
dezni a területet, fákat és virá-
gokat telepíteni, hogy ne csak 
hasznos, hanem szép is legyen 
ez a tér” – mondta Manga Ákos, 
aki a L.É.T. – Lakótelepi Embe-
rek Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület koordinátoraként is 
tevékenykedik.

A Tabán Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola udvarán 
található három focipálya is, il-
letve a Szeol-pálya sincs mesz-
sze, viszont az itt élők egyiket 
sem használhatják. Az iskola 
területén lévőket értelemsze-
rűen csak a diákok vehetik 
igénybe a tanév ideje alatt, a 
stadion területén pedig csak 
engedéllyel lehet játszani. A 
környékbeli fiatalok, akik fo-
cizni, sportolni vágynak, így a 
panelok közti sportpályákat 
használhatnák, ha azoknak az 

állapota megfelelő lenne. Sé-
tánk következő állomása egy 
ilyen közterületi sportpálya, 
ami mellett egy játszótér is ta-
lálható. Mind a kettő állapota 
hagy kivetnivalót maga után, 
nem meglepő, hogy gyereke-
ket nem is látni itt.

„Már tíz éve az Európai 
Unió tagja vagyunk, és vannak 
bizonyos előírások a játszó-
terekre. Itt szinte egyik sem 
érvényesül. Itt az eszközök 
le is lettek szerelve, nemhogy 
karban lettek volna tartva. 
A pálya minősége is pocsék, 
mindenfelé lejt, ráadásul, ha 
elesik az ember, komoly sérü-
léseket is szerezhet. Ha már 
itt ez a focipálya több mint 
harminc éve, akkor ideje len-

ne felújítani. Mindenkinek az 
az, érdeke, hogy a gyereke in-
kább itt rúgja a bőrt és játsz-
szon, minthogy valamerre 
elmenjen inni vagy még rosz-
szabbat csinálni” – jegyezte 
meg a képviselőjelölt.

„Itt a környéken sehol sem 
lehet focizni, a közterületen 
lévő pályák le vannak pusz-
tulva, rendkívül balesetveszé-
lyesek, és a Tabán iskolának 
hiába van jó műfüves pályája, 
s hiába van itt a Szeol-pálya, 
nem használhatja azokat bár-
ki. Problémának tartom azt 
is, hogy sehol nincs ivókút a 
környéken, így ha mégis le-
merészkednek a gyerekek ját-
szani, a nagy melegben nem 
tudnak hol inni. Nagyon örül-
nék, ha Felsővárosnak lenne 
egy saját focicsapata. A fiata-
lok először játszhatnának a 
grundon, majd aki jól teljesít, 
az a csapatban is kipróbálhat-
ná tehetségét. Nyilvánvalóan 
ehhez kell anyagi támogatás 
is, de a jövőre nézve ez nagyon 
jó közösségteremtő lehetőség 
lenne a felsővárosi gyerekek 
számára a sport. Természe-
tesen nem csupán a futballról 
van szó, kosárpályákat is le-
hetne építeni, pingpongaszta-
lokat is kellene kihelyezni, de 
mindenekelőtt a panelok köz-
ti pályákat szükséges rendbe 

hozni. Ha ez megtörténne, 
több fiatal jönne le játszani, és 
hasznosan töltenék szabad-
idejüket” – mondta el vélemé-
nyét Vincze Gábor felsővárosi 
lakos.

Manga Ákos is egyetértet 
a focicsapat alapításának öt-
letével, bár megjegyezte, tud-
ja, hogy a mai fiatalok órákat 
képesek a számítógép előtt 
ülni, de ha nincs is lehetősé-
gük arra, hogy a szabadban 
játsszanak, akkor miért is 
bóklásznának a panelházak 
között. „Most sincs egyetlen 
gyerek se a téren, pedig nyári 
szünet van” – jegyezte meg.

Közös sétánk a Szeol-
pályánál ért véget, ahol a 
17-es körzet, Felsőváros II. 
önkormányzati képviselője-
löltje, Manga Ákos elmondta: 
„a Szeol-pályát is jobban ki 
lehetne használni. Ha nincse-
nek edzések és üres a pálya, 
akkor miért ne rugdoshatnák 
a bőrt a fiatalok. Akár az egye-
tem pedagógusjelöltjei is elvé-
gezhetnék úgy a gyakorlatu-
kat, hogy itt kint felügyelnék a 
gyerekeket, míg ők játszanak. 
Így nyugodtan focizhatnának 
a fiatalok és ez utánpótlás 
kiszemelésére is tökéletes al-
kalom lenne” – vélekedett a 
Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkor-
mányzati képviselőjelölt.

KÖRKÉP
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JÁTSZÓTÉRI GONDNOKSÁGOT  
ALAKÍTANÁNAK KI FODORKERTEN
Áldatlan állapotok fogadják a családokat a Murányi utcában lévő játszótéren, melyet éjszakánként italozó csoportok és haj-
léktalanok vesznek birtokukba. Varga Róbert Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjelölt, a L.É.T. Egyesület közösségi 
koordinátora gondnokságot alakítana ki a közösségi terek gondozására, a játékok rendbe tételére.

A jobb napokon „csupán” gyorsétte-
remből származó zacskók és eldobált 
sörös dobozok fogadják a József Attila 
sugárút és a Murányi utca sarkán lévő 
játszótér látogatóit, nem ritka azon-
ban, hogy összetört üvegdarabokat 
és használt fecskendőket is találnak 
reggelente. Bár a gyermekek játékai 
körbe vannak kerítve, a bejárati kapu 
régóta nincs a helyén, így aki akar, az 
könnyen bemehet. Éjszakánként a 
játszótér italozó társaságoknak nyújt 
menedéket, mely másnapi állapotán 
is tetten érhető, a takarítást pedig a 
szülők végzik, akik biztonságban és 
tiszta környezetben szeretnék tudni 
gyermeküket.

Hajléktalanok 
és italozók  
a játszótéren

„Rossz nézni, hogy a több millió fo-
rintból épült játszóteret milyen álla-
potban hagyják néha az éjszakai ran-
dalírozók. Jó időben a kicsik gyakran 
kibújnak a szandálból, hogy mezítláb 
játsszanak, nekünk pedig alaposan 
át kell nézni, nehogy üvegszilánkba, 
vagy – ami még rosszabb – fecsken-
dőbe lépjenek” – panaszolta el Mucsi 
Annamária. A szomszédos utcában 
élő hölgy gyakran látogatja a játszó-
teret, mivel a közelben ez az egyetlen 
viszonylag jól kiépített közösségi tér 
a kicsiknek. Környezete bőven meg-
érett a felújításra, a játszótér felé sé-
tálva nem árt, ha az ember a lába elé 
néz, mert a fák gyökerei feltörték a 
járdát, főleg a már nehezebben moz-
gó idősebb embereknek tudnak gon-

dot okozni az egymást érő buckák, ká-
tyúk a járdán. Évekkel ezelőtt volt ott 
egy köztéri kút is, Mucsi Annamária 
szerint ennek rendbetétele is sokat 
javítana az itt élők komfortérzetén. 
Egy unokájára vigyázó nagymama 
pedig arról számolt be lapunknak, 
hogy néhány hónapja hajléktalanok 
is beköltöztek a játszótérre, akik csak 
a rendőrség felszólítására voltak haj-
landók kipakolni onnan.

„A legnagyobb probléma ezekkel a 
játszóterekkel, hogy általában addig 
foglalkoznak csak vele, amíg felépí-
tik – nincsen gondnoka, vagyis nincs 
olyan személy, aki a tisztaságot, a 
játékok állapotát rendszeresen fel-
mérné. Ez hosszú távon súlyos pénz-
kidobást is jelent, hiszen a mászókák 
lepusztulnak, az oda nem illő társa-
ságok összefirkálják, összepiszkítják 
azt, a lakók számára használhatat-
lanná téve” – mondta el Varga Róbert 
közösségi koordinátor, a városrész 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. által támoga-
tott önkormányzati képviselőjelöltje. 
Hozzátette, a gondnok feladatkörébe 
tartozna a játszótér lezárása és ki-
nyitása, a játékok állapotának folya-
matos ellenőrzése és a biztonságos, 
tiszta körülmények szavatolása a 
vidámságra vágyó gyermekek szá-
mára. „Nem megengedhető, hogy a 
környék egyetlen játszótere az enyé-
szeté legyen, és hogy minden reggel 
a szülőknek kelljen összeszedni az 
éles üvegdarabokat, fecskendőket. A 
programom egyik eleme a játszóte-
rek, közterek fejlesztése, karban és 
tisztán tartása. A gyerekjátszóterek 
mellett felnőtt játszótereket és spor-
tolási lehetőségeket kell kialakítani, 

például kül- és beltéri kondi gépek-
kel, futópálya kialakításával, zöldfe-
lületek megújításával, focipályák, ko-
sárlabdapályák, öltözők, illetve WC-k 
létesítésével. Erre mintapéldaként a 
Budapest XVI. kerület polgármesteri 
hivatal előtti park kialakítását tud-
nám felhozni. A városrészben egy ját-
szótéri gondnokság kialakításával or-
vosolnánk az ehhez hasonló eseteket, 
erre jó példa a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Dél-alföldi Regionális 
Központ  által megalakult Retek utcai 
Játszótér és Játszóház” – hangsúlyoz-
ta Varga Róbert. Hozzátette, a gond-
nok egyik feladata lenne a játszótér 
fáinak rendben tartása is, hiszen bár 
a több évtizedet megélt fák kellemes 
árnyékot biztosítanak nyáron a lako-
soknak, de egy nagyobb vihar akár 
megtépázhatja annak ágait, így azok 
lezuhanhatnak az alatta állókra.

Polgárőrséget  
szerveznének  
a városrészben

A fent vázolt játszótéri példa csak 
egy eset a sok közül, amely a rossz köz-
biztonság miatt eszkalálódott – erről 
Szegedi Attila beszélt. A bűnözés visz-
szaszorításának érdekében önkéntes 
polgárőrszolgálatot szerveznének az 
itt élő emberek, hogy kiegészítsék a 

ritka rendőri jelenlétet. „Formális ke-
retek között létezik ugyan rendőrség 
és polgárőrség, a készenléti rendőrség 
például kettő fővel képviselteti magát, 
de a rendőrökkel csak futólag találkoz-
hatunk, és inkább csak a főúton, nem 
pedig az eldugott utcákban járőröznek, 
ahol igazán szükség lenne a jelenlétük-
re. Látványos, de szórványos felvonu-
lás helyett valóban hasznos fellépést 
várnának az itt élők a részükről” – fog-
lalta össze a problémát a városrészben 
lakó Szegedi Attila.

„A közbiztonság javítása és a hajlék-
talanprobléma is programom része. 
Be kell bevonni a megoldásba a rend-
őrkapitányság rendvédelmi részlegé-
től a megfelelő szakembereket, hogy 
közösen dolgozzuk ki, miként lehet 
költséghatékonyan javítani a helyze-
ten. A hajléktalanprobléma rendkívül 
összetett, orvosi és szociális oldala is 
van. Pusztán a hajléktalanok elzavará-
sával nem lesz megoldva a probléma 
csak áthelyezve, vannak azonban olyan 
professzionális programok, melyek ke-
retében mentorok segítik talpra állni a 
hajléktalanokat, az önkormányzat pe-
dig ezt lakásokkal is támogatja” – ma-
gyarázta Varga Róbert. A Fidesz-KDNP-
L.É.T. által támogatott önkormányzati 
képviselőjelölt már felvette a kapcsola-
tot a területen elismert szakemberek-
kel, akik megfelelő tanácsokkal segéd-
keznek a probléma megoldásában.
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ÚJSZEGEDI PANASZOK:  
LAKÁSSZÖVETKEZET, TE DRÁGA!
Újszegeden – akárcsak az IKV-s bérházakkal – a lakásszövetkezet által kezelt épületekkel kapcsolatban is számtalan problé-
máról számolnak be a környékbeliek. Német Ferenc képviselőjelölt úgy látja, olykor logikátlannak tűnik, mi alapján történ-
nek rekonstrukciók, s azok költségeit mi alapján határozzák meg.

„Akárcsak az önkormányzati tu-
lajdonú IKV Zrt. kezelésében lévő 
épületeknél, a lakásszövetkezetiek-
nél is ugyanazokról a problémákról 
számolnak be a lakók, nevezetesen, 
hogy az Orbán-kormány rezsicsök-
kentő lépéseiben nem érzékelnek 
semmit” – magyarázza Német Fe-
renc, a Fidesz-KDNP-L.É.T. önkor-
mányzati képviselőjelöltje. A kö-
zösségi koordinátornak elmondták, 
mintegy 2500 lakás van a környé-
ken, ezek közül mintegy ezer a Ti-
sza Lakásépítő és Fenntartó Szövet-
kezeté, a fennmaradó hányad pedig 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
IKV Zrt. fenntartásában van, vagy 
már önálló társasházzá alakultak.

„A lakásszövetkezeti lakások ese-
tében a korszerűsítések hektikus-
ságáról számoltak be az itt élők, a 
pár tömbnyi távolságra lakók ellen-
tétes tapasztalatokat osztottak meg 
velem. Míg az egyik lépcsőházban 
arról beszélnek, hogy a lakásszövet-
kezet küldöttgyűlésének döntése 
értelmében meg kell csináltatniuk a 
kéményfelújítást, és a lakókat erről 
meg sem kérdezik, de lakásonként 
száznegyvenezer forintot ki akar-
nak fizettetni velük, addig egy lép-
csőházzal arrébb arra panaszkodnak, 
hogy a lakosok szeretnék a felújítást, 
de a szövetkezet nem hívott össze 
küldöttgyűlést. A Tisza Lakásépítő és 
Fenntartó Szövetkezet pedig arról tá-
jékoztatta egy ízben az érintetteket, 
hogy a lakóközösségnek mindössze 
egynegyede jelent meg a tagértekez-
leten, ahol a felújítással kapcsolatos 
döntéseket hozták meg” – ecsetelte 
a helyzetet Német Ferenc. Hozzátet-
te, van, amikor egyszerűen nem le-
het eldönteni, mi alapján születnek 
a döntések, ezt is kifogásolták a kor-
mánypártok által támogatott képvi-
selőjelöltnek.

Példaként a lakásonkénti 140 ezer 
forintos kéményfelújítási költséget 
említette a 18-as számú egyéni vá-
lasztókerület jelöltje. Ez esetben a 
Vedres utcai érintettek – mivel sokall-
ták az összeget – szakvéleményt ké-
szíttettek, melyből az derült ki, hogy 
nem indokolt a felújítás, a kémény 
állapota ugyanis megfelelő. Amikor 
ezt kifogásolták, olyan döntést hozott 
a lakásszövetkezet, hogy lakásonként 
80 ezer forintból is elvégeztethető 

ugyanaz a munka, s igaz, még ennél 
is volt kedvezőbb árajánlat, de az 
embereknek sokszor elegük van – 
ahogy Német Ferencnek elmondták: 
beletörődtek. A lakásszövetkezet egy 
levelében állítja, annak vezetősége 
semmit nem döntött el az érintettek 
megkérdezése nélkül, és így semmi-
lyen fizetési kötelezettséget sem írt 
elő egyetlen esetben sem. Az más 
kérdés, hogy ugyanaz a munka mi-
ként lett 60 ezer forinttal olcsóbb la-
kásonként...

Panaszolták azt is, hogy az Alsó 
kikötő soron a régi téglablokkosok 
felújítására nem pályázott a szövet-
kezet, pedig az ott élők szerették 
volna a felújítást. „Van, ahol arra hi-
vatkoznak, hogy a jelentős önrésszel 
is járó rekonstrukciót nem vállalta fel 
a lakók többsége, míg pár tömbbel 
arrébb azt magyarázzák az embe-
rek, hogy egy lakógyűlést sem hívott 
össze a lakásszövetkezet évek óta” – 
részletezte tapasztalatai az újszegedi 
körzet Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkor-
mányzati képviselőjelöltje.

Összességében hasonlóak a lakás-
szövetkezeti épületekben lakók pa-

naszai, mint az IKV Zrt. kezelésében 
lévőkénél: magas a lakbér, a rezsi, 
vagyis összességében rendkívül 
drága a megélhetés. „Úgy tűnik, jó 
szándékkal állnak ki a lakók érde-
keit szem előtt tartva a Tisza Lakás-

építő és Fenntartó Szövetkezetnél, 
csak valahogy mindig a lakók húz-
zák a drágább lapot ebben a pakli-
ban, ha felújításról, rekonstrukci-
óról van szó” – fűzte hozzá Német 
Ferenc.
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A LEGFONTOSABB A KÖZBIZTONSÁG 
HELYREÁLLÍTÁSA MAKKOSHÁZÁN!
A Lomnici utcát járva beszélgettünk Garzó Márkkal, a 8-as körzet, Makkosháza Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkormányzati képviselője-
löltjével. A L.É.T. közösségi koordinátorának szinte kivétel nélkül mindenki a parkoló autók és a garázssor melletti szeméttárolók 
hiányáról panaszkodott.

„Régebben, aki a füvön par-
kolt le az autójával, annak 
elszállították a kocsiját és 
büntetést is kellett fizetnie. 
Akinek viszont nincs gará-
zsa, az mégis hova parkoljon? 
Már két éve szeretnénk elin-
tézni, hogy legyen a területen 
– ha nem is sok – csak pár da-
rab kocsibeálló. Sok helyen 
van, itt miért nem lehet?” – 
vetette fel egy a Lomnici utca 
33. szám alatt élő hölgy. A 
Lomnici utca mögött húzódó 
garázssor is több problémás 
helyzetet felvet. A lakók hiá-
nyolják, hogy nincs egyetlen 
egy szeméttároló sem a terü-
leten, így mindenki a panel-
házak melletti szemeteshez 
hordja a hulladékot, ami így 
gyorsan megtelik. Onnantól 
kezdve pedig, hogy tele van, 
a hajléktalanok is szeretik 
átnézni, hátha találnak vala-
mi használhatót maguknak. 
„A garázssoron egyetlen sze-
méttároló sincs. Ez egyirá-
nyú út, így minden szemét 
a mi kukánkban köt ki, ami 
idevonzza a hajléktalano-
kat. Próbáltam eljárni az ügy 
megoldása érdekében a kör-
zet szocialista képviselőjénél, 
de a téma nem jutott előbbre. 
Nem szeretnék mást, csak 
egy konténert a garázssorra, 

vagy esetleg több szemetest” 
– mesélte egy másik Lomnici 
utcai lakos.

Garzó Márk, a Fidesz-
KDNP és L.É.T. által támo-
gatott önkormányzati kép-
viselőjelölt a körzetben a 
legfontosabbnak a közbiz-
tonság helyreállítását tartja, 
de mindent megtesz a többi 
probléma orvoslása érdeké-
ben is. „Nagyon fontos lenne, 
hogy a szó szerint szemetes 
kérdés megoldódjon, ezzel 
akár egyszerre két problémá-
val is kevesebb lehetne. Nem 
hiszem, hogy nagy anyagi 
ráfordítást igényelne, hogy 
kitelepítsenek ide egy kon-
ténert vagy több szemetest” 
– fogalmazott. 

Egy, a Lomnici 35. szám alatt 
lakó hölgy a száguldó autókra 
és a közvilágításra panaszko-
dott. Mivel az út egyirányú, sok 
személygépkocsival közlekedő 
ember a garázssoron rövidít. 
Viszont az út nem aszfaltozott 
és az autósok sem a megenge-
dett sebességgel közlekednek, 
így nagyon porolnak és veszé-
lyesek is. „A garázssoron nincs 
közvilágítás, nekünk van ott 
garázsunk, éjszaka nem me-
gyünk oda jó szívvel. Ez kivá-
ló táptalaj a betörőknek, már 
majdnem mindenki megerősí-

tette az ajtót vagy a zárat. Én 
elengedhetetlennek tartanám 
a közvilágítást ott, mert az 
utca így teljesen sötét. Továb-
bi problémát jelent az átmenő 
forgalom. Mivel az utca egy-
irányú, az autósok erre jön-
nek, amivel nem is lenne baj, 
csakhogy száguldoznak, így 
szörnyen balesetveszélyesek. 
Az út nincs lebetonozva, csak 
kikövezve, és a kanyarban elő-

szeretettel farolgatnak a fiata-
lok” – válaszolta kérdésünkre 
a hölgy.

Garzó Márki, aki a  L.É.T. – 
Lakótelepi Emberek Érdek-
képviseleti Társulása Egye-
sület közösségi koordinátora 
is, hozzátette: „számomra az 
egyik legfontosabb az egész 
körzetben a közbiztonság. A 
területen nincsenek önkénte-
sek, ezért lenne jó, ha a Csong-

rádi sugárúton visszaállíta-
nák a mintegy tíz éve bezárt 
rendőrőrsöt. Az első feladat 
az, hogy a körzetben élők biz-
tonságban érezzék magukat”- 
szögezte le.

A képviselőjelölt lapunk-
nak elmondta, először szeret-
né megismerni az itt élőket és 
azt is, ha a lakók is megismer-
nék őt. Úgy véli, hogy október 
12-én nem a pártokra kell sza-
vazni, hanem az emberekre, 
akik tenni próbálnak a terü-
letükért. A jobb ismeretség és 
az emberekkel való kapcsolat-
felvétel érdekében fórumokat 
is fog tartani a körzetében. „Az 
utcafórum azért lesz jó, mert 
több emberrel tudunk sze-
mélyesen találkozni, és meg 
tudjuk beszélni a problémá-
kat. Eddig is igyekeztem minél 
több lakossal találkozni, mert 
ahhoz, hogy a jövőben együtt-
működjünk, ez elengedhe-
tetlen. Innentől csak rajtuk 
múlik, hogy adnak-e egy 
esélyt arra, hogy megismer-
jük egymást. Nagyon sokan a 
politikát célnak tekintik, ezzel 
szemben én úgy érzem, hogy a 
politika egy eszköz, az érdek-
képviseletről szól, ami az em-
berekért van. Tehát a politika 
az eszköz, nem pedig a cél” – 
mondta végezetül Garzó Márk 
képviselőjelölt.

KÖRKÉP

A LOMNICI UTCA SZÉP ÉS CSENDES KÖRNYÉK, MÉGSEM PROBLÉMAMENTES
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LAKÓTELEPBŐL ZÖLD VÁROSRÉSZT!
A Kodály térből Kodály Szabadidő Parkot hozna létre Pomázi Miklós, a Fidesz-KDNP és a L.É.T. önkormányzati képviselője-
löltje. Mint lapunknak kifejtette, az a terület az Északi városrész központja, ezért érdemes a fejlesztése.

A Kodály tér és a szomszédságában 
lévő kiserdő a városrész egyik leglá-
togatottabb helye, ahová hétköznap 
és hétvégén egyaránt több százan jár-
nak kikapcsolódni a környező lako-
sok. Ezért is tartja fontosnak a terület 
további fejlesztését az önkormányzati 
képviselőjelöltként is induló L.É.T.-es 
közösségi koordinátor, Pomázi Mik-
lós. A tér szomszédságában lévő erdőt 
is aktívabban szeretnék majd a jövő-
ben kihasználni, a Kossuth Zsuzsanna 
tagintézmény udvarát szintúgy – fel-
újítását követően – igénybe vennék, 
gondolva a sportolni vágyókra.

„Fontos célomnak tartom, hogy 
még inkább használhatóvá és valódi 
közösségi központtá fejlesszük a te-
ret és közvetlen környezetében lévő 
területet, ezért programkoncepcióm-
ban kiemelt jelentőséget tulajdoní-
tok neki. A Kodály téri játszótérből 
és füves területből létrehoznánk a 
Kodály Szabadidő Parkot, amelynek 
részeként megújulna és bővülne a 
jelenlegi tér és a Kossuth Zsuzsan-
na Egészségügyi Szakközépiskola 
sportpályája, az erdőt pedig a sétálni, 
futni, kerékpározni és kikapcsolódni 
vágyók előtt tennénk elérhetőbbé. Jó 
lenne, ha az erdő nem a hajléktala-
nok, hanem a lakók kedvelt pihenő-
helye lenne” – árulta el terveit a 9-es 
választókörzet képviselőjelöltje.

A játszóteret további, európai uni-
ós szabványnak megfelelő játékok-
kal bővítenék, így még több kikap-
csolódást kereső gyermeknek lenne 
lehetősége önfeledten játszani. A 

területen több padot és szemetest is 
kihelyeznének, illetve egy kamera-
rendszer kitelepítését is hasznosnak 
tartaná Pomázi a nagyobb közbizton-
ság érdekében. „A szabadidőpark lét-
rehozásával és némi területrendezés-
sel megszépülne az Északi városrész 
központja. Elkezdődne a minden év-
ben bővülő kamerarendszer kiépíté-
se, és a rendőrséggel együttműködve 
beindulhat a gyalogos járőrözés is a 
szükséges időszakokban” – válaszol-
ta kérdésünkre Pomázi Miklós.

A L.É.T. koordinátora célul tűzte 
ki, hogy visszaállítsák a Kodály téri 
Napokat, ezzel is növelve a városrész 
közösségi programjainak számát. Úgy 
véli, így össze lehetne hozni a kör-
nyéken élő embereket, hiszen jelen-
leg nincsenek rendezvények kimon-
dottan az ott lakók számára. „Az új 
élettel megtöltött Kodály téri Napok 
keretében minden nyáron kulturális 
és szabadidős programok várnák a 
környék és Szeged város polgárait. A 
tér, az iskola és az erdő együttesen 
olyan közösségi- és sportközpontot 
alkothatna, ami Szeged legkedveltebb 
lakótelepi parkjává tenné az Északi 
városrészt minden generáció számá-
ra” – mondta a 9-es választókerület 
Fidesz-KDNP-L.É.T. által támogatott 
önkormányzati képviselőjelöltje.

Pomázi Miklós kiemelt feladatnak 
tekinti a zöldterületek fejlesztését, 
így a Kodály téren kívül a házak körü-
li kisebb területek, mint például a Cső 
és Ács utca közötti pihenő, a Marga-
réta utcai erdős rész vagy Csongrádi 

sugárút ötemeleteseinél lévő zöldte-
rület parkosítása is fontos számára. 
A célja olyan pihenőhelyek kialakítá-
sa, amelyek mindenkinek kikapcso-
lódást nyújtanak és esztétikailag is 
egyediek.

Pomázi hozzátette, a Csongrádi 
sugárút ötemeletesei mögött lévő 
sportpályát ráccsal vették körbe, ám 
ez nem bizonyult a legjobb megol-
dásnak. A lakosok arról számoltak 
be a képviselőjelöltnek, a rács igaz 
a célt, amit szolgál, tényleg teljesíti, 
viszont ha a labda nekipattan, akkor 
nagy hangzavart csap, és zavarja a 
lakókat. „Úgy gondolom, hogy ját-
szani mindenkinek kell és szabad, 
ezért jó, hogy itt van a focipálya, de 
ez a rács tragédia. Délután, ha pihen-

ne az ember, nem tud, mert olyan 
hanggal van a rács, ha nekipattan a 
labda, hogy az ötödiken is hallani. 
Nem a focizókkal van a gond, hanem 
magával a kivitelezéssel, a ráccsal a 
pálya körül. Egy jó erős háló sokkal 
jobb lenne. A másik probléma, hogy 
a pályára nincs bejárat, csak nyitott 
sarok, pedig egykor volt rajta kapu. 
Ez a sarok viszont pont a hintákkal 
van egyvonalban és egy jó erősen 
megrúgott labda bármikor kiszáll-
hat. „Az unokámat szoktam elhozni 
hintázni és már többször előfordult, 
hogy nem messze szállt el tőlünk a 
labda. Úgy vélem, hogy legalább egy 
elhúzható kaput fel lehetne szerel-
ni” – panaszolta Palacsik Péterné, 
Csongrádi sugárúti lakos. A képvise-
lőjelölt hozzáfűzte: „más helyeken is 
tapasztaltam hasonló problémákat. 
Ezeket célszerű lenne kicserélni ke-
vésbé zajos megoldásra és egyúttal 
elvégezni a szükséges pályafelújítá-
sokat és járdajavításokat, mert néhol 
a helyzet katasztrofális”.

A Fidesz-KDNP-L.É.T.-es képvise-
lőjelölt folyamatosan várja a javasla-
tokat, észrevételeket az emberektől, 
hogy még élhetőbbé tegyék az Északi 
városrészt. „Elérhető vagyok, meg-
kereshetnek az emberek, elmond-
hatják nekem a problémáikat és ja-
vaslataikat. Tegyük együtt szebbé és 
élhetőbbé az Északi városrészt és a 
Franciahögy - Harmónia Lakópark 
területét! Ennek érdekében lakos-
sági fórumot tartok augusztus 28-
án, csütörtökön 18 órakor a Diófa 
vendéglőben, amelyen Kothencz 
János polgármesterjelölt is tiszte-
letét teszi. Forduljanak hozzám bi-
zalommal” – üzente Pomázi Miklós a 
választókerületben élő embereknek.

KÖRKÉP
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A lakótelepek belső állapota és a szabadidőparkok lehetőségének megvitatása után Sipos Attila, az Északi városrész kettes számú 
választókörzetének Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkormányzati képviselőjelöltje a munkahelyteremtés problémájával foglalkozik.

„Az elmúlt tizenkét évben a regiszt-
rált munkanélküliek száma stagnált, 
illetve nőtt Szegeden, sajnos kor-
mányoktól függetlenül” – mondta el 
Sipos Attila kormánypárti képvise-
lőjelölt. „Jelenleg Szegeden gyakorla-
tilag nincsenek értékteremtő vállal-
kozások, a régiek megszűntek, újak 
nem létesülnek, így a város kereske-
dő-szolgáltató jelleget nyert” – tette 
hozzá a L.É.T. – Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti Társulása Egyesület 
által támogatott jelölt. A 14-es számú 
körzetben induló Sipos Attila szerint 
erre nem lehet hosszú távon alapoz-
ni, építeni egy város gazdasági életét.

„Szükség van értékeket előállító 
vállalatokra, üzemekre, gyárakra. 
Ezek a cégek azonban az utóbbi idők 
tapasztalatából kiindulva sajnos Sze-
ged helyett más városokba települ-
tek, gondoljunk például a Mercedesre 
Kecskeméten, vagy a Richter Gedeon-
ra Debrecenben, mert ott kedvezőbb 
feltételeket kínált számukra az adott 
városok vezetése, akik felismerték az 
ebben rejlő gazdasági lehetőségeket” 
– emelte ki Sipos Attila, majd így foly-
tatta: „a meg nem valósult beruházá-
sok tekintetében a jelenlegi városve-
zetési politika fényesen bizonyítja a 
hozzá nem értését”. Az önkormány-
zati képviselőjelölt szerint a szegedi 
vezetésnek a jövőben meg kell állíta-
nia ezt a folyamatot, és minden lehe-
tőséget meg kell adnia az ide települő 
vállalkozásoknak, cégeknek, termé-
szetesen szigorúan szem előtt tartva 
a helyi munkavállalók érdekeit.

Sipos Attila felhívta a figyelmet 
Szeged kedvező földrajzi adottságai-
ra, amelyet kihasználva számtalan jól 
jövedelmező vállalkozást lehetne be-

indítani és nyereségesen működtetni, 
kihasználva például a hármashatár 
közelségét. „De ne menjünk ennyi-
re messzire, megemlíthetném a több 
mint 130 éven át Szegeden sikeresen 
működő kenderfeldolgozást, amely 
2009-ben átköltözött Hódmezővá-
sárhelyre, mert a megyeszékhelyen 
nem voltak meg az infrastrukturális 
feltételek a gyár gazdaságos működ-
tetéséhez. Azt nem árt tudni, hogy az 
ott dolgozó szakemberek több mint 
90 százaléka Szegedről jár át dolgoz-
ni. Azelőtt kevés olyan család volt 
Szegeden, amelyik valamilyen formá-
ban ne kötődött volna a könnyűipar 
ezen ágához. Gondoljuk tovább a ha-
gyományos kenderfeldolgozást, mert 
vannak még további lehetőségek is, 
hiszen a kenderből kinyert rostokból 
előállított szigetelőanyag és kender-
beton a korszerű építőipar alapanya-
ga lehet. Az építőipar környezetbarát 
hőszigetelő anyagként érdeklődik a 
kenderrost alapú szigetelőanyagok 
iránt. Nyugat-Európában már bevett 
gyakorlattá vált ennek a technológi-
ának az alkalmazása. A kenderalapú 
szigetelés kiemelkedő szerepet kap-
hat a régi építésű házak energetikai 
modernizálásában is ” – tette hozzá. 
„Kistérségenként körülbelül 800 mil-
lió – 1 milliárd forintos beruházással 
60-80 család hosszú távú megélhe-
tését lehetne biztosítani a feldolgo-
zással, továbbá a termesztéssel fog-
lalkozók és családjaik megélhetése is 
biztosítottá válhat” – részletezte Sipos 
Attila. Előny lehet továbbá a környék-
beli termőföldek felhasználásával szo-
rosabbra fűzött kapcsolat Szeged és a 
környező települések között. Mind-
ezek mellett azonban ne feledkezzünk 

meg a kis- és középvállalkozásokról, 
családi gazdaságokról sem, amelyek a 
foglalkoztatás tekintetében egyre na-
gyobb szerephez jutnak.

„A Szegedhez hagyományosan kö-
tődő mezőgazdasági termékek fel-
dolgozásával foglalkozó vállalkozá-
sokat ösztönözni kellene arra, hogy 
szélesítsék a termékpalettát például 
a városban évtizedekig sikeresen 
működő konzervgyártással. A város-
vezetés feladata lenne támogatást 
adni, segíteni a pályázatokban, to-
vábbá az önerő biztosításában. Eze-
ket a cégeket – megfelelő támogatás 
biztosításával – új munkahelyek lét-
rehozására sarkallhatnánk” – emelte 
ki Sipos Attila. Az Északi városrész 
Fidesz-KDNP-L.É.T. által támogatott 

önkormányzati képviselőjelöltje el-
mondta azt is, hogy az élelmiszeripar 
fellendítésével párhuzamosan, illetve 
ahhoz kötődően a Szeged környéki 
jó minőségű földeken megtermelt 
zöldségek és gyümölcsök tárolására 
hűtőházkomplexumokat lenne ér-
demes kiépíteni, amelyekkel szintén 
újabb munkahelyek jönnének létre a 
városban.

„A hazai járműipar fellendülését 
kihasználva Szegeden is meg le-
hetne jeleníteni ennek az iparnak a 
mezőgazdasági gépgyártással fog-
lalkozó ágát. Ne felejtsük el, hogy 
a haszongépjármű-gyártásban is 
megvannak a helyi tapasztalatok. 
Talán érdemes lenne egy mezőgaz-
dasági gépjárműveket gyártó világ 
céget Szegedre csábítani, például 
megfelelő adókedvezmény biztosí-
tásával és folyamatos közép- és fel-
sőfokú szakemberképzéssel. Ezek 
összessége a kedvezményes infra-
strukturális feltételek biztosításával 
hozhat eredményeket” – hangsú-
lyozta Sipos Attila.

A különböző könnyű–, illetve 
nehézipari ágazatok szegedi újra-
honosításával a város kiléphetne a 
tercier szektor kereskedő-szolgál-
tató profiljából, és a valódi értéket 
teremtő vállalkozások ezzel új mun-
kahelyek teremtéséhez járulnának 
hozzá. „Ne felejtsük el azt az arany 
igazságot, hogy ‚ahol akarat van, ott 
mód is akad’ – bízzunk benne, hogy 
a következő városvezetés meg fogja 
találni azt a módot, amellyel mun-
kahelyeket teremt, és gazdasági fel-
lendülést ér el” – foglalta össze gon-
dolatait Sipos Attila.

SZEGEDNEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK  
MUNKAHELYEKRE VAN SZÜKSÉGE!
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Zajosak a tarjáni éjszakák, a társasházak közötti padokat, játszótereket megszállják a randalírozó bandák esténként, akik a 
közös tulajdon rongálása mellett a környék lakóinak nyugalmát is megzavarják.

A 13-as választókörzet köz-
tereinek berendezései már 
régóta felújításra várnak, 
azonban a jelenlegi város-
vezetés látszólag nem fordít 
forrásokat a környék megszé-
pítésére. „A környező házak 
körüli csatornarendszer igen 
elöregedett már, a vízelve-
zetők gyakran eldugulnak, 
ilyenkor a víz megül a járdán, 
ami esőzések alkalmával jár-
hatatlanná válik, ez azonban 
csak a rövid távú probléma: 
hosszú távon ez gond tönk-
reteszi a beton járólapokat, 
amik felrepedeznek és bal-
esetveszélyessé válnak” – pa-
naszkodott Páger Béláné, a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T.  – La-
kótelepi Emberek Érdekkép-
viseleti Társulása Egyesület 
által támogatott önkormány-
zati képviselőjelölt.
„A Szamos és az Építő utca 
találkozásánál található egy 
beton ivókút, amely sajnos 
már nem működik, a környék 
hanyatlását szimbolizálva áll 
elhanyagoltan” – mondta el 
Juhász Péter, aki immár 25 
éve lakik a Szamos utcában. 
„Sajnos a kút csak 2 évig volt 
működőképes, rövid idő alatt 
szétrepedezett, tönkrement, 
évek óta használhatatlan, ér-
demes lenne innen távolítani 
vagy felújítani, netán egy új 
kutat állítani a helyébe, hi-
szen ezen a környéken köz-

lekednek gyalogosan, vagyis 
lenne igény az ivóvízre a for-
ró nyári időben” – tette hozzá 
a helyi lakos.

Sajátos eset a köztéri ülő-
helyek problémája Tarjánban: 
az idősek szeretnének minél 
több padot, asztalt a környé-

ken, hogy legyen hova kiülni-
ük szabadidejükben, ugyan-
is a jelenlegi ülőhelyek igen 
siralmas állapotban vannak: 
széttöredezettek, rozsdásod-
nak, telefirkáltak. „Ezen hely-
zet oka megvilágítja a gond 
másik oldalát: padokat ran-

dalírozó bandák tették tönk-
re, és ha sikerülne új köztéri 
ülőhelyeket kialakítani, nagy 
valószínűséggel azok is az 
elkanászodott, tiszteletlen fi-
atalok áldatlan tevékenységé-
nek martalékaivá válnának” 
– emelte ki a 13-as körzet 
képviselőjelöltje. „Sajnos az 
utóbbi időkben azt tapasz-
talni, hogy nőtt a feszültség a 
társasházak lakói között, gya-
koriak a viták a szórakozni 
vágyó fiatalok és nyugalmas 
környezetet igénylő idősek 
között” – nyilatkozta a Déli 
Szónak Páger Béláné. A kép-
viselőjelölt a problémát egy 
régi, elhagyatott sportpálya 
felújításával oldaná meg, ahol 
a fiatalok hasznosan tölthet-
nék el szabadidejüket, ami 
ilyenkor, a nyári szünetben ki-
emelt fontosságú. „A Hajlat ut-
cánál található egy régi sport-
pálya, amely már két évtizede 
romos állapotban, elhanya-
goltan, lepusztultan, üresen 
teng” – hívta fel a figyelmet a 
L.É.T. képviselőjelöltje. „A régi 
sportpálya felújításával és 
kibővítésével, átalakításával 

lehetőséget teremthetnénk 
a fiataloknak az ingyenes 
sportra, vagy akár egy olyan 
parkot is létre lehetne hozni, 
ahol a kerékpáros, gördesz-
kás fiatalok áldozhatnak e 
kedvtelésüknek. Ott gyako-
rolhatnák különböző trükkje-
iket, és könnyen elterelhetjük 
őket a köztéri padokból, így 
nem rongálnák meg az ülőhe-
lyeket” – tette hozzá.

A panelházak külső állapo-
tának leromlásához nagymér-
tékben hozzájárul a falfirkák 
áradata, melyek ellepik a tár-
sasházak falait. „Igaz, hogy 
graffiti a művészet egy sajátos 
módja, azonban ha az önkife-
jezés a közös tulajdon kárára 
történik, az nem összeegyez-
tethető a közösségi együtt-
élés normáival” – mondta el 
Páger Béláné. „A probléma 
kiküszöbölésére egy külön 
álló üres falat lehetne felhúz-
ni, amire az ifjú művészek rá-
fújhatják egyedi alkotásaikat” 
– fejtette ki terveit a Fidesz-
KDNP-L.É.T. Egyesület által 
támogatott önkormányzati 
képviselőjelölt.

„FEL KELL OLDANI A GENERÁCIÓK  
KÖZTI NÉZETELTÉRÉSEKET TARJÁNBAN”

KÖRKÉP

PÁGER BÉLÁNÉ CÉLJA A NYUGODT KÖRNYÉK BIZTOSÍTÁSA TARJÁNBAN
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SZŐKÉNÉ EMBERKÖZPONTÚ  
TERVEKET VALÓSÍTANA MEG
Újrókus városrész idős lakóinak kíván segítséget nyújtani a körzet kormánypárti és L.É.T.-es képviselőjelöltje, többek közt nyug-
díjasklubok létrehozásával és egy egészségház kialakításával, ahol a különböző testi és lelki problémákkal küzdő környékbeli-
ek nyugalomra lelhetnek.

„Szinte minden nap járok a 
lakókörzetben, hogy talál-
kozzam az itt élőkkel. A be-
szélgetések során sokrétű 
problémákkal, gondokkal 
szembesülök. A magukra 
maradt, idős emberek egész-
ségügyi állapotuk romlása 
miatt, esetenként egy mű-
tétet követően átmenetileg 
gondozásra, netán utókeze-
lésre, rehabilitációra szorul-
nak” – árulta el Szőke Barna-
básné. Bár régen működött a 
Kossuth Lajos sugárúton két 
nyugdíjasklub is, amelyek a 
fenti feladatok ellátásában 
tudtak támogatást nyújtani, 
azonban az egyesületeket 
összevonták és áthelyezték, 
így a környéken az időseknek 
nincs lehetőségük rendsze-
resen szervezett programok-
ban részt venni.

„Családommal nyolc évig 
panellakásban éltünk, így 
jól ismerem a lakótelepi lét 
gondjait. Az ott élők életkö-
rülményei a közel negyven 
év alatt nemhogy javultak 
volna, hanem csak folyama-
tosan romlottak. Az első be-
költözők felnevelték gyer-
mekeiket, akik új családot 
alapítottak, majd elköltöz-
tek, a szülők pedig magukra 
maradtak öreg korukra” – 
mondta Szőke Barnabásné, a 
négyes számú választókörzet 
önkormányzati képviselője-
löltje. „Az egyedül élő nyug-
díjasok elmagányosodtak, a 
mindennapos önellátással 
összefüggő feladatokon túl 
az idejüket a négy fal között 
tévénézéssel vagy rádióhall-
gatással töltik. Beszélgeté-
seink alkalmával örömmel 
fogadták a nyugdíjasklubok 
létrehozásával kapcsolatos 
terveinket” – tette hozzá a 
L.É.T. – Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület által is támogatott 
jelölt. A felmerülő probléma 
megoldásához megfelelő he-
lyiségekre van szükség, mert 
a méltó körülmények biztosí-
tása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy ott jól érezzék magukat 
„Találnunk kell rátermett ve-
zetőket, például egy nyugdí-
jas pedagógust vagy könyv-
tárost, akik hozzáértéssel, 
a szépkorú hölgyek és urak 

megelégedésére szervezik a 
programokat” – tette hozzá 
Szőke Barnabásné.

A képviselőjelölt asszony 
által említett lehetséges ve-
zetők közé tartozik Nagy 
Ágnes, Vértói úti lakos, aki 
korábban a klinikán testi és 
lelki sérültekkel foglalkozott, 
és szívesen vállalna karita-
tív munkát, idősek ápolását. 
„Szeretném hasznossá tenni 
magam, nagyon szerettem 
a klinikán dolgozni, szíve-
sen segítek másokon, akár 
közvetlenül gondoskodva, 
egészségügyi és szociális 
problémákat is érintve, akár 
nyugdíjasklub vagy egyéb 
programok szervezésével” – 
nyilatkozott Nagy Ágnes.

A városi egészségügyi in-
tézmények, gyógyfürdők 
hosszú várakozási idővel 
tudják előjegyezni az idős be-
tegeket. A gyermekeik, netán 
unokáik sem tudnak elegen-
dő időt fordítani rájuk, mert 
dolgoznak, ezenfelül a saját 
gyermekeikről kell gondos-
kodniuk. „Ezt a problémát 
oldanák meg a lakótelepeken 
megvalósuló egészségházak, 
nappali ellátással, szakápo-
lókkal, gondozói hálózattal” 
– fejtette ki terveit Szőke Bar-
nabásné.

Kothencz János, a kor-
mánypártok civil polgármes-

terjelöltje is szorgalmazza az 
egészségházak létrehozását 
Szegeden. „Nincsenek gyó-
gyászati célú beruházások, 
ezért egy átfogó program 
keretében egészségházakat 
kell létrehozni Szegeden eu-
rópai uniós források felhasz-
nálásával. Hiába gyönyörű az 
Anna-fürdőnk vagy éppen 
Mórahalmon a gyógy- és ter-
málfürdő, ezek távol vannak 

az itt élőktől, akiknek egy ré-
sze nem tudja kifizetni a be-
lépő árát sem” – nyilatkozta 
korábban a SZEGEDma.hu-
nak a Fidesz-KDNP és a L.É.T. 
Egyesület által támogatott 
polgármesterjelölt.

Szőke Barnabásné leszö-
gezte, nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy elöregszik 
Szeged lakossága is, az or-
szágos tendencia itt is egyre 

jobban megfigyelhető. Az ön-
kormányzati képviselőjelölt 
szerint egy valóban felelős 
városvezetésnek szükséges 
kiemelt figyelmet fordítania 
az idősebb korosztályra, tu-
domásul kell venni, hogy egy-
re többen vannak. Számukra 
partneri kezet kell nyújtani, 
és az érintettek megkérde-
zésével jobb körülményeket 
teremteni.

KÖRKÉP
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SZEGEDEM

Az ifjúságpolitika, idősügy, urbanizáció és a demográfia szegedi és országos vetületéről beszélgetett Balog Zoltánnal, az emberi 
erőforrások miniszterével Kothencz János. A polgármesterjelölt szerint a kormányzat emberközpontú szemléletének köszön-
hető, hogy Szegeden az intézetben felnőtt gyermekek 90 százaléka szerető családhoz került. Fontosnak feladatnak nevezte azt 
is, hogy a városban élő fiatalok számára élhető jövőképet biztosítsanak, hogy lokálpatriótává váljanak, ne pedig vándorrá.

Az esélyteremtést nevezte az állam 
egyik legfontosabb feladatának az 
ifjúságpolitikában Balog Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak vezetője, aki Kothencz Jánossal, 
a Fidesz-KDNP és a L.É.T. polgármes-
terjelöltjével a Gál Ferenc Főiskola 
Klebelsberg-termében tartott szim-
póziumon társadalmunk legátfogóbb 
kérdésköreit érintette. A kétórás be-
szélgetés során terítékre került a szo-
ciális ellátás kérdésköre, az idősügy, a 
fiatalok kivándorlása és az urbanizá-
ció hatása mindennapjainkra.

A szociális ellátás problémaköre 
kapcsán Balog Zoltán úgy nyilatko-
zott: az elmúlt 25 évben az állami 
ellátórendszerekben a nem műkö-
dő kapcsolat volt a főbb probléma. A 
rendszerváltást követően egy rossz 
munkamegosztás alakult ki, az állam 
egyre több feladatot adott az önkor-
mányzatnak és egyre kevesebb pénzt, 
melynek következtében az évek során 
egyre nagyobb adósságot halmozott 
fel egy-egy település. Ennek rendbe-
tétele úgy indult meg, hogy az állam 
átvállalta a felelősségét a közoktatá-
sért, feladatokat vállalt magára a fel-
sőoktatás és az egészségügy területén 
is, emellett milliárdos adósságtól sza-
badította meg az önkormányzatokat. 
Az állam az összes kórház nevében el-
kezdett tárgyalni a gyógyszeriparral, 
ami százmilliárdos összeget jelentett 
az intézmények számára – emelte ki a 
szaktárca vezetője.

Tízből kilenc család-
ját vesztett szegedi 
gyermek már szülők-
kel él

A szociális szférában hosszú évek 
óta tevékenykedő Kothencz János 
szerint ezen a téren is szemléletvál-
tásra lenne szükség. „Az utóbbi 15-
20 esztendőben a szociálpolitikában 
egy életszerűtlen, túlbürokratizált 
rendszer alakult ki, melyet ciklusról-
ciklusra örököltek a kormányok. A 
jó szándék nem minden esetben oda 
jutott, ahova elvárható lett volna, s 
ennek a legszegényebb társadalmi 
rétegek látták a kárát” – magyarázta 
Kothencz János.

Szociálpolitikai téren csaknem 
egy évszázados állapotot sikerült le-
váltani 1997-ben, az óriási ugrás óta 
azonban nem történt komolyabb elő-

relépés, a szocialista kormányváltást 
követően újra visszacsontosodott, 
formálhatatlanná vált a rendszer.

„2010-ben számtalan megyében 
tömve voltak a lakásotthonok rászo-
ruló fiatalokkal, miközben a szakma 
már meghaladta az ehhez szükséges 
ellátási szintet. A lényeg az volt, hogy 
az intézmények legyenek tele, nem 
pedig az, hogy a gyermekek szerető 
családokhoz juthassanak” – mondta 
a polgármesterjelölt. A gyermekvéde-
lem területén is egy paradigmaváltás 
következett be 2010-től, három-négy 
év elteltével gyermekek ezrei kerül-
hetnek családhoz. „Végre elértük, 
hogy Szegeden 90 százaléka a család-
ját vesztett gyermekeknek már sze-
rető szülők oltalma alatt él. Ez azon-
ban nem a városvezetés, hanem az 
emberközpontú szemléletet és evan-
géliumi értékrendet követő kormány 
érdeme” – tette hozzá.

Ne csak a SZIN és a 
szabadtéri maradjon 
Szegednek!

Balog Zoltán szerint az ifjúság hely-
zetére kiemelt figyelmet fordít a kor-
mány, ennek szellemében a család- és 
ifjúságügyért külön államtitkárságot 
is kialakítottak, a szegedi gyökerek-
kel bíró Veresné Novák Katalin veze-
tésével. „Az emberi jólétet a család 
felől kell megközelíteni. Hiába épít 
az ember ugyanis karriert, egyedül 
sebezhető. Ezzel szemben, ha van kö-
rülötte egy támogató közeg, akkor a 
kudarcokat és a sikereket is jobban 
viseli. Ezt a közösséget pedig évez-

redek óta családnak nevezzük. Ezen 
közösségen keresztül közelíti meg 
a kormány az ifjúságpolitikát és az 
idősügyet is” – mondta el a miniszter, 
hozzátéve: a nevelés egy hosszú távú 
befektetés, nem négyéves ciklusokra, 
hanem sokkal messzebbre mutatnak 
eredményei. Esélyegyenlőség helyett 
esélyteremtést kell biztosítani, az 
erősek húzzák a gyengéket és mind-
ketten profitálhassanak belőle.

A Szegedi Szabadtéri Játékok nagy 
rajongójaként Balog sokszor felveti, 
hogy a kultúrát a középosztály szóra-
kozásán túl az alsóbb rétegek számá-
ra is elérhetővé kell tenni. A kormány 
is azon dolgozik, hogy minden gyerek 
legalább egyszer eljusson színházba, 
kirándulhasson az ország egy szép 
pontján, és az elmúlt években meg-
duplázták azon gyermekek számát is, 
akik egy határon túli magyar közössé-
get látogathattak meg.

„Itt Szegeden az ifjúságpolitika 
témaköre kapcsán érdemes elgon-
dolkodni azon: mit tudunk adni a fi-
ataloknak? Tudunk nekik lehetőséget 
adni a tanulásra, hogy aztán lokálpat-
rióta helyett vándorok legyenek és 
más városban, más országban próbál-
janak szerencsét. Itt a Szegedi Ifjúsági 
Napok is, ami egy kiváló szórakozási 
lehetőség, különösen a civil faluval és 
kulturális programokkal képvisel va-
lóban tartalmas időtöltést. A tanulá-
son és a bulizáson kívül azonban nem 
sok van, ami jövőt adna itt a fiatalok-
nak, egy gyönyörű alföldi ékszerdo-
boz Szeged, ami sajnos egyre jobban 
kiüresedik” – foglalta össze a helyi 
viszonyokat Kothencz János. Úgy ér-
tékelte, a problémák egyik forrása, 

hogy a jelenlegi városvezetés – „a gőg 
és arrogancia miatt” – nem hajlandó 
együttműködni a kormányzattal, és 
ezzel komoly forrásoktól, munka-
helyteremtő beruházásoktól esik el 
Szeged. A Fidesz-KDNP-L.É.T. által tá-
mogatott polgármesterjelölt szerint 
a nagy munkahelyteremtő beruházá-
sok híján nincs maradásuk a frissen 
végzett egyetemistáknak, ami hosszú 
távon a város kiüresedését hozza ma-
gával.

A gyermekvállalás 
nem lehet szegénysé-
gi kockázat!

„A népesség fogyása harminc éve 
országos problémát jelent, melyet a 
22 ezer ember állását megóvó Mun-
kavédelmi Akciótervvel, a fiatalokat 
segítő Első munkahely garancia-
programmal és a gyes, gyed rendsze-
rével kívánunk orvosolni” – mondta 
el Balog Zoltán, kiemelve: a gyermek-
vállalás nem lehet szegénységi koc-
kázat.

Kothencz János szerint drasztiku-
san növelni kellene a bölcsődei fé-
rőhelyek számát, hiszen ezek hiánya 
itt Szegeden – többek között Baktó 
városrészben – is gondot okoz. A hát-
rányos helyzetű iskolások szabad-
idejének tartalmas eltöltéséért pedig 
élménynapközi-rendszert, szünidei 
táborokat képzelne el. Ezek nagy ré-
sze a civil szférában megvalósítható 
lenne minimális források biztosítá-
sával – tette hozzá. „Rengeteg itt élő 
emberrel beszéltem az utóbbi hó-
napokban, és kijelenthetem, hogy a 
szegediek egy kiszámíthatóbb, biz-
tonságosabb jövőképet szeretnének. 
Szeged az elszigetelődés helyett a fel-
zárkózás útjára kell, hogy lépjen, egy 
emberibb arcát mutatva a lakói felé” 
– hangsúlyozta a polgármesterjelölt.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató több ezer gyermek szá-
mára nyújt sportolási lehetőséget 
egészségnevelő és közösségépítő 
célzattal. A kormánnyal együttmű-
ködve ezt országos szintre bővítenék, 
így már több mint húszezer állami 
gondozású gyermek sportolásáról 
gondoskodva. Az utánpótlás kineve-
lését is célzó intézkedéséért cserébe 
a miniszter a magyar labdarúgó-vá-
logatott egyik mezét is átnyújtotta a 
polgármesterjelöltnek.

BALOG ZOLTÁN: ESÉLYEGYENLŐSÉG  
HELYETT ESÉLYTEREMTÉST!


