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Olyan gazdaságfejlesztési programmal rukkolt elő a L.É.T. és a kormánypártok polgármesterjelöltje, mely megerősíti a helyi 
kis- és középvállalkozásokat, tartós munkahelyek létrehozását segíti elő. Ez által álláshoz juthatnak a szegedi fiatalok, gyer-
mekeinknek, unokáinknak végre nem kell elhagyniuk a várost, lesz, aki rányitja az ajtót a szépkorúakra: nem hullanak szét a 
családok!  Részletek a 2-3. oldalon.

RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK
Közel 1 milliárd forintot bukott Szeged a piros trolik beszerzésével. A 
korábbi SZKT-igazgató off-shore céggel pályázott. A Civil Városi Unió 
lerántja a leplet a beruházásról.
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KOTHENCZ ÉS BOTKA FEJ FEJ MELLETT
A kormánypártok és a L.É.T. szegedi polgármesterjelöltje ismertségben és 
támogatottságban is komolyan megközelítette a regnáló szocialista város-
vezetőt.

6

Kothencz János egyben tartja  
a szegedi családokat

JÁTÉK
Nyerjen fürdőbelépőt a Déli Szóval!
Játékra hívjuk a Déli Szó Szeged olvasóit. Érdemes velünk tartani, hiszen hét-
ről hétre 25 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki szerencsés játékosaink között 
az 50 éves Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe! Töltődjön fel, gyógyul-
jon, szépüljön a mórahalmi fürdőben karnyújtásnyira Szegedtől! 21 medence, 
11 szauna, gyógyító masszázs, beltéri és kültéri csúszdák, gyermekfürdő- és 
szaunavilág, valamint számos felejthetetlen élmény várja! 

Önnek nincs más dolga, mint helyesen válaszolni az alábbi kérdésre:
Ki játszotta az idei Szegedi Szabadtéri Játékokon  

a Háry János című darabban Napóleont?

A) Jean Reno
B) Gerard Depardieu
C) Alain Delon

A MEGFEJTÉSEKET A JÁTÉKOS ELÉRHETŐSÉGÉNEK MEGADÁSÁVAL A DÉLI SZÓ SZEGED 
SZERKESZTŐSÉGI CÍMÉRE VÁRJUK: DÉLI SZÓ SZEGED, 6725 SZEGED, SZENTHÁROMSÁG 
UTCA 77., VAGY E-MAILBEN A DELISZOSZEGED@GMAIL.COM E-MAIL CÍMRE EZZEL  
A TÁRGGYAL: JÁTÉK.  BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. SZEPTEMBER 26. 

A NYERTESEKET ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN VAGY TELEFONON ÉRTESÍTJÜK.
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Szeged jobb sorsra érdemes – mondja Kothencz János polgármesterjelölt, aki „Gazdasági jövőkép – Szeged” című konferen-
cián kijelentette, a város bár nyert az uniós beruházásokkal, gazdasági szempontból nem sikeres. Ezért van szükség szem-
léletváltásra, hogy Szegeden végre elinduljon a gazdasági fellendülés útján.

„Hiába iskoláztattam a gyermekemet, külföldön 
próbál szerencsét, mert Szegeden nem talál munkát 
hosszú évek óta” – ezt Kovács Margit (52) mondja, 
de mindannyian tudunk olyan esetről, amikor is egy 
szegedi fiatal kénytelen elhagyni szülővárosát, ese-
tenként hazáját is, hogy munkát találjon. Ezen a hely-
zeten változtatna Kothencz János, a Fidesz-KDNP-
L.É.T. polgármesterjelöltje, aki a „Gazdasági jövőkép 
– Szeged” című konferencián arról is szólt, hogy a 
város gazdasági újjáépítését a helyi vállalkozói 
réteg megerősítésével kell kezdeni, ezenfelül a 
kormánnyal való együttműködést nélkülözhetet-
lennek tartja. Ez a kulcsa annak, hogy legalább 200 
milliárd forint fejlesztési forrás érkezhessen ide, 
mely összeg jelentős része a gazdaságélénkítést, a 
foglalkoztatás bővítését és a munkahelyteremtést 
szolgálja. Ezt csak olyan polgármester érheti el, aki 
élvezi a kormány támogatását.

Nincs, aki az idősebbeket látogassa, szükség ese-
tén gondozza, mert a fiatalok elmenekülnek Sze-
gedről, egyszerűen nem találnak munkát – ez is gya-
korta elhangzott a polgármesterjelölt „Tervezzük 
együtt...!” sorozatának állomásain, mely keretében 
Szegeden minden egyes választókörzetét bejárta 
Kothencz János. Ő egy a jelenleginél sokkal törő-
dőbb városvezetésre készül, gondolkodásmódjá-
nak középpontjában a szegedi emberek állnak, az 
ő boldogulásukat szeretné elősegíteni, azt, hogy 
Szegeden valóban tartósan otthonra leljen minden 
generáció.

Ahogy gazdasági programjának ismertetésekor 
hangoztatta, Szeged fejlesztési stratégiáját csakis 
itt, helyben lehet kitalálni a hiteles piaci szereplők 
bevonásával. „Ez a terület fokozott figyelmet érde-
mel, hiszen ha lesz Szegednek működő és erős 
gazdasága, akkor a rászorulóknak is több jut 
majd” – emelte ki.

Szegedi fejlesztések:  
csak üres keret

„Szeged megkapott minden lehetőséget, amit 
egy kormány megadhatott a városnak. Az itt meg-
valósult beruházások mennyisége alapján Szeged-
nek egy virágzó, európai értelemben is versenyké-
pes városnak kellene lennie, ezzel szemben 7000 
regisztrált munkanélküli van, de számuk a nem 
regisztráltakkal együtt akár húszezerig is fel-
kúszik. Az uniós fejlesztések csak keretet adnak, 
a városvezetésen múlik az, hogy ezt a keretet meg 
tudják-e tölteni tartalommal. Szegednek ez eddig 
nem sikerült” – jelentette ki Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommuniká-
cióért felelős helyettes államtitkára. Emlékeztetett, 
hiába érkeztek milliárdok, a szegedi fejlesztések-
nek a Botka-érában, 2002 óta nem volt gazdasági 
növekedést ösztönző hatásuk, és nem jöttek létre 
munkahelyek sem a városban.

„Vagy két tucat gyár zárt be Szegeden a rend-
szerváltozás óta, újak pedig nem létesültek. Mind-
annyian arra várunk, hogy megváltozzon végre a 
helyzet” – mondta lapunknak Péter Antal (59), aki 
szakmunkásként keresi vagy még inkább keresné 
kenyerét…

Soha nem látott mértékű  
támogatás hazánknak

Tízezer-ötszáz milliárd forint fejlesztési támoga-
tást kap Magyarország az Európai Uniótól 2020-ig, 
arányaiban ennyi támogatást az elmúlt két évszá-
zadban nem kapott hazánk – szögezte le Csepreghy 

Nándor, aki úgy látja, az előttünk álló ötéves önkor-
mányzati ciklusban a szegedi önkormányzatnak 
gazdasági téren az lesz a legnagyobb kihívása, hogy 
cégeket, vállalatokat csábítson az ELI lézeres kuta-
tóközponthoz kapcsolódó tudásparkba. Elmondta, 
700 milliárd forint van elkülönítve kimondottan 
kutatás-fejlesztésre, ez lehet a kitörési pontja Sze-
gednek.

A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommu-
nikációért felelős helyettes államtitkára kijelentet-
te, hogy a Kothencz János polgármesterjelölt által 
felvázolt 200 milliárd forintos fejlesztési tervek re-
álisak, a kormányzat támogatását élvezik, és adott 
esetben tovább is növelhető ez a keret, melyből a 
helyi vállalkozók is jelentős összeghez juthatnak.

Kothencz: Új szemléletre  
van szükség Szegeden

„Gazdasági szempontból nem sikeres Szeged, 
hiába nyert az uniós beruházásokkal” – erről Kot-
hencz János beszélt. „A jobboldal számít a vállal-
kozásokra, akárcsak az itt élők. Szeged gazdasági 
újjáépítését a helyi vállalkozói réteg megerősí-
tésével fogjuk kezdeni, ami az ő érdekeik ismere-

te és figyelembe vétele nélkül egészen egyszerűen 
nem fog menni” – jelentette ki a Fidesz-KDNP-L.É.T. 
polgármesterjelöltje. A munkahelyteremtés másik 
útjának pedig a kormánnyal való együttműkö-
dést nevezte.

Beszámolt arról is, hogy több alkalommal ta-
lálkozott szegedi vállalkozókkal, akik elmondták, 
hogy az önkormányzat nem tart fenn velük semmi-
lyen kapcsolatot, nem veszi figyelembe az érdekei-
ket, s összességében úgy értékelték, hogy nem vál-
lalkozóbarát Szeged. „Lepattintottak bennünket, 
és olyan terhekkel sújtott bennünket ez a jelenlegi 
városvezetés, hogy szinte képtelenség talpon ma-
radni” – így István (42) vállalkozó, aki teljes nevét 
nem is szerette volna elárulni.

A SZEGEDI CSALÁDOKAT SEGÍTI 
KOTHENCZ JÁNOS GAZDASÁGI PROGRAMJA

FÓKUSZ
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SZEGEDEN LÉTESÜLŐ MUNKAHELYBERUHÁZÁSOK



A polgármesterjelölt hangsúlyozta, a helyi gaz-
dasági szereplőkkel történő párbeszéd révén több 
fejlesztési forrás érkezhetne a városba. „A kör-
nyékbeli településekre jellemző virágzó mezőgaz-
daságot, az értékteremtést összevonnánk azzal, 
hogy Szegeden például feldolgozóipar létesülne 
újra, akkor jövőt is képesek lennénk adni az itt élő 
embereknek” – jegyezte meg. Azért is van szükség 
változtatásra, szemléletváltásra, mert már élénkül 
a magyar gazdaság, az uniós források 60 száza-
lékát gazdaságfejlesztésre lehet fordítani a kor-
mány döntése értelmében, és ennek a kis- és kö-
zépvállalkozások a kedvezményezettjei. Kothencz 
János emlékeztetett, hogy a jobboldal gazdasági 
programjának gerincét a helyi gazdasági sze-
replők támogatása adja, és ő is számít vélemé-
nyükre, javaslataikra.

Szükséges a kormányzattal 
való együttműködés

A helyi vállalkozói réteg megerősítése mel-
lett fontos területnek nevezte a kormánnyal való 
együttműködést, vagyis Szeged fejlesztési terveit 
összhangba kell hozni a kormányzati fejlesztési 
célokkal. „A helyi elgondolások csak kormányzati 
jóváhagyással, támogatással fognak megvalósul-
ni. Aki ezzel szembe megy, az kimarad” – közölte. 
Három fő területet nevezett meg: a gazdaság fej-
lesztését, a lakosság életminőségének a javítását, 
továbbá a kutatási és fejlesztési pályázatok és az 
egyetemmel való partnerség előmozdítását.

Ezek a célok olyan konkrét fejlesztési programo-
kon keresztül valósulhatnak meg, mint például az 
ELI lézeres kutatóközponthoz kapcsolódó szolgál-
tató, kutatás-fejlesztési és tudományos területeken 
történő munkahelyteremtő beruházások létesí-
tése. „Ezt olyan módon képzelem el, hogy előnyben 
részesítenénk a helyi kis- és középvállalkozásokat. 
Itt hétezer tartós munkahelyre van szükség, és én 
azt gondolom, ezt két ciklus alatt elérni nem vágy-
álom. Az ELI mellett létesülő Tudáspark a szakértők 
szerint négyezer ember számára teremt lehetősé-
get. Itt elsősorban a szolgáltató területeken történ-
het munkahelyteremtés a helyi kis- és középvállal-
kozások bevonásával” – részletezte programját.

Élhető környezetet a  
lakótelepek fejlesztésével

Olyan környezetbarát energetikai fejlesz-
téseket valósít majd meg Szegeden Kothencz Já-
nos, amelyek elsősorban a panellakások fenntar-
tási költségeit csökkenthetik. Ez – Botka László 
jelenlegi elképzeléseivel ellentétben – nem korlá-
tozódna Odesszára, hanem Szeged mind a nyolc 
lakótelepi negyedre kiszélesíthető programról 
van szó.

„A termálvízre épülő egészségházak gyógy-
ászati szolgáltatásokkal együtt történő létesítése, 
a közösségi terek fejlesztése és sportlétesítmé-
nyek építése is a jövőképem része, a fedett uszoda 
és az iskolai tanmedencék gondolata végre életre 
kell, hogy váljon, akárcsak az utak felújítása” – is-
mertette a főbb területeket Kothencz János.

„Nagy örömmel hallottuk, hogy Kothencz János 
egészségházakat és közösségi házakat létesít majd 
a lakótelepeken, nagy szükségünk van az ilyen he-
lyekre, ahol találkozhatunk a barátokkal, szomszé-
dokkal, a kortársakkal. Messzire menni már nem 
tudok, de ha csak ide a környékre kell sétálni, akkor 
szívesen keresem majd fel az egészségházat, hogy 
feltöltődjek, gyógyuljak. A termálvíz jót tesz majd a 
reumámnak” – mondta Szabó Sándorné (71).

A szegedieknek adnak 
munkát

A polgármesterjelölt kijelentette, minimum 200 
milliárd forintot kíván Szegedre hozni, és olyan 
fejlesztések megvalósítását tűzte ki célul, amelyek 
gazdaságélénkítő hatással és munkahelyterem-
téssel járnak együtt. „Ha a kis- és középvállal-
kozókat komolyan vesszük, akkor azokat vesszük 
komolyan, akik szegedieknek adnak munkát és 
ezzel lehetőséget arra, hogy családjaikról gon-
doskodjanak” – magyarázta a Fidesz-KDNP-L.É.T. 
polgármesterjelöltje. Fontosnak nevezte a vállalko-
zók számára az önkormányzati helyiségek bérle-
ti díjának méltányos szintre történő mérséklé-
sét és az esővízadó eltörlését.

A város felvirágoztatása  
egy szolgálat a szegediekért

Kothencz János kijelentette, a következő város-
vezetés szolgálatnak tekinti majd a feladatát, és a 
lakosság valós problémáinak megoldását tekinti el-
sődlegesnek a költségvetési döntések meghozata-
lakor. Ennek megfelelően felül fogja vizsgálni a vá-
ros költségvetését, hogy valós képet kapjon Szeged 
pénzügyi és vagyongazdálkodásáról.

Az egyetemi tudásbázis, a legtöbb munkahelyet 
teremtő kis- és középvállalkozások, valamint a kor-
mányzati háttér együtt páratlan lehetőséget ad a 
fejlődésre. Hogy ezt eddig miért nem sikerült kiak-
názni, arra egyszerű a válasz: meg kell adni mind-
egyik szereplőnek a kellő tiszteletet, megbe-
csülést. „Jómagam csapatommal ezt az összefogást 
kívánom megteremteni, ez viszi sikerre Szegedet” – 
összegzett a Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egyesület által 
támogatott polgármesterjelölt.

FÓKUSZ
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ENNYI FEJLESZTÉS  
VALÓSULHAT MEG SZEGEDEN  

A KÖVETKEZŐ CIKLUSBAN
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SZEMPONT

SÜLLYEDŐBEN A HAJÓ – SZEGEDNEK 
VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉGE

Szeged szocialista városve-
zetése szemfényvesztéssel 
akarja megtéveszteni az em-
bereket. Legfőbb ideje, hogy 
kijózanodjunk, hiszen Botka 
László és társainak szavai 
mögött nincsenek tettek, ígé-
reteik csupán az illúziókel-
tést szolgálják. Szegeden egy 
korszak lezárult, a Botka-
éra véget ért. Október 12-
étől egy új fejezet kezdődik 
városunk életében. 

A Botka-korszak 
véget ért

Nézzük a tényeket! Ki kell 
végre mondanunk, hiszen a 
Botka-korszak 4, 8, 12 éve ér-
demeinek értékéből mit sem 
von le: Botka László mögött 
mára nincs semmi. A szocia-
lista városvezető politikai ér-
telemben kiüresedett. Szeged 
múltjának részévé vált min-
den pozitívumával és negatí-
vumával együtt. 

Nincs mögötte egy olyan 
szervezet, mely az ígéreteit 
valaha is valóra válthatná. 
Nincs mögötte egy erős párt, 
hiszen az MSZP darabjaira 
hullott. Politikusai nap mint 
nap önmeghasonuláson men-
nek keresztül. Mára már nem 
a kisembereket képviselik, 
nem a baloldali értékekért 
állnak ki. Szociálisan érzéket-
lenek. Székházukat is eladni 
kényszerülnek, hogy a párt 
egyáltalán meg tudjon marad-
ni. Még itt Szegeden is csak 
Gyurcsány Ferenccel össze-
fogva tudnak jelöltet állíta-
ni az önkormányzati válasz-
táson, aki elhíresült őszödi 
beszédében többször is „le-
kurvázta” Magyarországot.

Elfecsérelt  
szavazatok

Botka László mögött aho-
gyan az elmúlt négy évben 
nem állt, úgy a jövőben sem 

lesz kormányerő. Bármit 
is ígér most a szegedieknek, 
azt nem lesz képes betar-
tani, mert nem áll szóba a 
kormányzattal. Elszigetelte 
magát az országtól, elfalaz-
ta a szegediek elől a lehetősé-
geket, a fejlesztési forrásokat. 
Ahogy az elmúlt 12 évben 
nem építette meg a déli Ti-
sza-hidat, úgy a jövőben sem 
fogja, és ahogy nem épített 
fedett uszodát, úgy a jövőben 
sem tud. Nem képes tartós 
munkahely-beruházásokat 
létesíteni, nem tud munkát 
adni a szegedieknek, nem 
tud esélyt adni a helyi vállal-
kozásoknak, nem tudja len-
dületbe hozni Szeged gazda-
ságát. Nem képes felújítani a 
szegedi panelházakat sem 
Odessza lakótelepen, sem 
máshol. Nem tudja megsegí-
teni a rászorulókat, támoga-
tás és erő híján nem tud for-
rásokat szerezni ahhoz, hogy 
városunk olyan legyen, ami-
lyennek mi szeretnénk.

Egy korszak lezárult. Ér-
tékelése majd a történészek 
feladata lesz. Nekünk most to-
vább kell lépnünk!

Fontos látni, hogy szege-
diek ezrei tavasszal már el-
fecsérelték szavazatukat. 
Országgyűlési képviselővé 
választották Szabó Sándort, 
aki egy törpe MSZP-frakció 
tagjaként semmit sem tud 
tenni Szeged fejlesztéséért 
Budapesten, a Parlamentben. 
Minden tiszteletünk ellenére 
képtelen bármit is elérni a sze-
gediek érdekében, hiszen mö-
götte sincs erő, szervezet, kor-
mányzati háttér. Semmit sem 
tud kilobbizni Szegednek 
– ez is tény. Még egyszer nem 
követhetünk el ilyen hibát!

Határozott, de  
törődő kapitányt!

Az október 12-i önkor-
mányzati választáson min-
den egyes Botka Lászlóra 

vagy MSZP-s-Gyurcsány-
párti képviselőjelöltre 
leadott voks gyakorlatilag 
haszontalan, ha azt nézzük, 
hogyan lehet a következő 
évek során a leginkább érvé-
nyesíteni a szegedi emberek 
érdekeit. Ha azt szeretnénk, 
hogy gyermekeik, unokáik 
is itt telepedhessenek meg, 
itt találjanak munkát, és ké-
sőbb rányithassák rá az ajtót 
idős embertársainkra, akkor 
nincs más út, mint leválta-
ni a szocialista városveze-
tést.

Az elmúlt 4 évben így is 
számtalan lehetőséget sza-
lasztottunk már el. A sze-
gediek nem lehetnek a szo-
cialista szemfényvesztés 
áldozatai. Süllyedőben van 
Szeged hajója, eljött a válto-
zás ideje! 

Olyan határozott, erős 
kezű kapitányra van szük-
ség, aki nem habozik dön-
téseket hozni, de mégis fe-
lelősséget érez emberei 
iránt, törődik velük, gon-
doskodik róluk. Meggyőző-
désünk szerint ilyen Kot-
hencz János, a Lakótelepi 
Emberek Érdekképviseleti 
Társulása (L.É.T.) alapító-
vezetője, aki a civil életből 
jön, aki tapasztalt és szak-
értő csapatával csaknem 
húsz éve emberek tízezrei-
ért vállal felelősséget, és aki 
a kétharmados kormányerő 
támogatását is maga mö-
gött tudja – annak minden 
lehetőségével és esélyével 
együtt! Csapatával együtt 
ő képviseli a jövőt, ő az, aki 
hozzá tudja segíteni a sze-
gedi embereket személyes 
életminőségük javulásához.

Civil Városi Unió

A Civil Városi Unió felhívja a figyelmet: Botka László már a múlt. Nincs mögötte szervezet, nem állt mögötte kormányerő, 
csak Gyurcsány Ferenc. Ahogy 12 éven át nem volt rá képes, a jövőben sem tudja megépíteni a harmadik Tisza-hidat vagy a 
fedett uszodát.
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Szeged városa a főváros által tervezetthez képest darabonként 220 ezer euróval, mintegy 70 millió forinttal drágábban 
szerezte be a csuklós trolibuszokat. Súlyosbítja az ügyet, hogy Botka László által korábban kinevezett cégvezető egy cipru-
si off-shore céggel a háta mögött, a maga által kezdeményezett tenderen indult el. A Civil Városi Unió ezúton a piros troli 
beszerzésről lerántja a leplet, és kérdéseket tesz fel az érintetteknek!

Botka László álbaloldali polgármester megint ünne-
pelni akarja magát, mert „teljessé” vált az utolsó há-
rom trolibusz megérkezésével a szegedi troliflotta, 
korszerűbbé és kényelmesebbé vált a tömegközle-
kedés. De milyen áron? Vajon miért került egy sze-
gedi trolibusz 800 ezer euróba (kb. 250 millió fo-
rint)? Miért volt drágább 220 ezer euróval (kb. 
70 millió forinttal), mint az a hasonló kategóriá-
jú jármű, amit Budapest idén tervez beszerezni?  
Ki a felelős azért, hogy Szeged városa csaknem 
1 milliárd forintot bukott ezen a troliüzleten? 
Mi mindent lehetett volna fejleszteni ebből 
az 1 milliárdból? Hogy lehet az, hogy a Szegedi 
Közlekedési Társaság korábbi, Botka László által 
kinevezett igazgatója Dózsa Gábor egy ciprusi off-
shore cég képviselőjeként maga is jelentkezett a 
trolitenderre? Nagyképűség és önfényezés he-
lyett a szegediek válaszokat várnak, mégpedig 
azonnal! 

A szegediek csak a trolik 
színéről szavazhattak

A botrányos beszerzés előzménye: néhány éve 
Szeged városa összesen 13 alacsonypadlós, klímás 
trolibuszt rendelt egyenként 800 ezer eurós áron, 
a székesfehérvári Magyar Trolibusz Kft. és a cseh 
Škoda Electric a.s. alkotta konzorciumtól. Először 
is a Skoda-Ikarus konzorcium 2010-ben 800 ezer 
eurós darabáron nyerte el a pályázatot. Ezzel 
szemben a fővárosban a Budapesti Közlekedé-

si Társaság a hasonló paraméterű Solaris-Skoda 
csuklós trolikat – mint ahogy fent jeleztük – idén 
580 ezer euróért vásárolhatja meg. Az új Skoda-
Ikarus flotta prototípusa 2013-ban érkezett meg. A 
szegediek csak a trolibuszok színéről szavazhattak. 

Az utolsó három piros trolit most szeptember 
20-án adják át az utasforgalomnak. A beszerzés 
számos sebből vérzik, és több ponton is hátrá-
nyos városunk számára!

Itt a piros, hol a piros?
Valami tehát nagyon nincs rendben a szegedi 

piros trolik beszerzése körül. Kérdések és további 
kérdések fogalmazódnak meg: 

1. Hogyan kerülhetett annak idején egy off-
shore cég magyarországi képviselője a 
Szegedi Közlekedési Társaság élére? 

2. Hogyan lehetett ilyen közbeszerezést ki-
írni? 

3. Ki vezette a közbeszerzési tárgyalásokat?
4. Miért választotta a városvezetés a legdrá-

gább megoldást?
5. Ki járt jól ezzel az ügylettel? 
6. Mi mindenre futotta volna még a közel 1 

milliárd forintból?

Annyi már most bizonyos, hogy Szeged a bu-
dapesti áron kaphatna még 5 csuklós vagy akár 6 
szóló trolibuszt, vagy további 2 új PESA villamost 
az eltékozolt közpénzből. A városvezető hoz-
záértése, érdekérvényesítő képessége tehát 
azonnal megkérdőjelezhető! A történtek után 
indokoltnak tartjuk a beszerzés körülményeinek 
tisztázását és az érintettek azonnali válaszát.

Civil Városi Unió

RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK
TÜKÖR
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KÖZEL 1 MILLIÁRD FORINTOT BUKOTT SZEGED A PIROS TROLIK BESZERZÉSÉN

Dózsa Gábor (balra) Botka László árnyékában
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SZEGED MA

FELMÉRÉS: KOTHENCZ ÉS BOTKA  
FEJ-FEJ MELLETT SZEGEDEN
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok és a L.É.T. polgármesterjelöltje ismertségben és támogatottságban is 
komolyan megközelítette a regnáló szocialista városvezetőt.

Augusztus 21. és 27. között 611 
fő, felnőttkorú szegedi polgár te-
lefonos megkérdezésével készített 
az önkormányzati választáshoz 
kapcsolódó közvélemény-kutatást 
Szegeden a Tisza Lajos Közéleti 
Egyesület megbízásából a Leonar-

do Kft. A megkérdezetteket vélet-
lenszerűen választották ki, az ered-
ményeket matematikai-statisztikai 
eljárással, súlyozással korrigálták 
nem és életkor alapján. A felmérés 
készíttetői és készítői elsősorban 
Botka László, illetve Kothencz Já-

nos személyes ismertségének és 
támogatottságának alakulására 
voltak kíváncsiak.

Mint ismeretes, a Fidesz-KDNP jú-
lius 3-án jelentette be, hogy a L.É.T. – 
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti 
Társulása alapító-vezetőjét indítja a 
polgármesteri székért Szegeden. A Ti-
sza-parti városban 2002 óta az MSZP 
országos választmányának jelenlegi 
elnöke, Botka László a polgármester, 
a szocialisták a Gyurcsány Ferenc ne-
vével fémjelzett Demokratikus Koalí-
ció és a Bajnai Gordon-féle Együtt-PM 
összefogásában ismét őt jelölték.

A friss közvélemény-kutatás adatai 
szerint Botka László ismertsége a 
megkérdezettek körében 91,6 szá-
zalék, Kothencz Jánosé pedig 81,3 
százalék, ami azt mutatja, hogy sike-
res volt a kormánypártok jelöltjének 
bemutatkozása. Arra a kérdésre, hogy 
„Kire szavazna, ha most vasárnap 
lenne a polgármester-választás?”, az 
összes válaszadó 39,2 százaléka ne-

vezte meg Botka Lászlót, 36,2 száza-
lék Kothencz Jánost. 14,5 százalék a 
bizonytalanok, 10,1 százalék a választ 
visszautasítók aránya. Botka Lászlót 
egyébként a válaszadók 71,5, Kot-
hencz Jánost 68,7 százaléka tartja 
a polgármesteri feladatra alkal-
mas személynek.

A szimpátia kapcsán külön meg-
jegyzendő, hogy Kothencz János a 
baloldali értékrendű szegedi lakosok, 
illetve Botka László támogatói kö-
rében is igen népszerű. A kutatók a 
szimpátiákat statisztikai próbával is 
összevetették, és azok között 95 szá-
zalékos megbízhatósági szinten nem 
találtak szignifikáns eltérést. A kuta-
tás hibahatára 4 százalék, mely azt 
jelenti, hogy a kapott eredmény leg-
feljebb plusz-mínusz ilyen értékkel 
térhet el a realitástól.

Mindez azt jelzi, hogy rendkívül ke-
mény versenyfutás és éles küzdelem 
várható Szegeden a következő hetek-
ben – fogalmaznak a kutatás készítői.

SZILI KATALIN: AZ ÁLLANDÓ HADAKOZÁS 
LESZ VÉGÜL AZ MSZP „MOHÁCSA”
Az MSZP Mohácsa lesz az állandó hadakozás a politikai palettán – mondta el Szegeden Szili Katalin. A korábbi szocialista po-
litikus azt követően nyilatkozott lapunknak, hogy a halászléfőző fesztiválon Kothencz János szegedi polgármesterjelölttel a 
valódi baloldali értékek fontosságáról beszélgetett.

A korábban az Országgyűlés 
elnökeként és MSZP-s politi-
kusként tevékenykedő Szili 
Katalin szerint a szocialista 
oldal több mint egy évtize-
de vakvágányra tévedt, hiá-
ba figyelmeztette azonban 
párttársait, azok továbbra is 
a többi párttal szembeni ak-

namunkára fecsérelték ere-
jüket.

„Az elmúlt huszonöt év 
alatt a magukat baloldalinak 
valló pártok egyre távolabb 
sodródtak a baloldali érték-
rendtől, igazából soha nem 
látott Magyarország egy va-
lódi baloldali kormányzást. 

Összességében a szocialisták 
mindig is a neoliberális gaz-
daságpolitikát követték, azzal 
az elvvel, hogy a gazdagokat 
kell támogatni, tőlük pedig 
majd a nehéz sorsúaknak is 
lecsorog némi pénz. Ez szem-
ben áll a baloldaliság egyik fő 
értékével, a szociális toleran-
ciával” – szögezte le a Közös-
ség a Társadalmi Igazságos-
ságért Néppárt (KTI) elnöke.

A mai baloldalinak neve-
zett politika (amit a Tóbiás 
József-féle MSZP, a Gyurcsány 
Ferenc-féle DK és a Bajnai 
Gordon-féle Együtt-PM hir-
det) tulajdonképpen egy bal-
oldali sztaniolba csomagolt 
neoliberális vonalat képvisel 
Szili Katalin meglátása sze-
rint. Hozzátette, furcsamód 
éppen a jobboldali Fidesz-
KDNP programja képvisel 
baloldali értékeket, úgy mint 

a rezsicsökkentés vagy a mul-
tik megadóztatása.

A volt MSZP-s politikus 
hangsúlyozta: az utóbbi idő-
szakban a legtöbb támadást 
éppen egykori pártja részé-
ről kell elszenvedniük, a KTI 
jelöltjeit rendszeresen felje-
lentették, munkájukat aka-
dályoztatták. „Tragikusnak 
tartom, hogy éppen azok 
próbálják leginkább ellehe-
tetleníteni a többi párt mű-
ködését, akik országszerte a 
legnagyobb demokratáknak 
állítják be magukat” – jelen-
tette ki Szili Katalin.

A KTI elnöke szerint az ál-
landó hadakozás a politikai 
palettán lehet az MSZP „Mo-
hácsa”, erre a párt tagjaként 
korábban is figyelmeztette 
a szocialistákat. „Már tíz év-
vel ezelőtt is hangsúlyoztam, 
hogy a társadalommal kell 

megtalálni a kapcsolatot, 
velük kell visszaállítani a hi-
telességet és a bizalmat. Jó 
néhány dolog volt még, amit 
MSZP-sként elmondtam, és 
igazam is lett. Ha 2004-ben, 
a kettős állampolgárságról 
szóló népszavazásra ráfor-
dult volna a párt, és nem 
megy ellene, nem lett volna 
szükség később ruhát tép-
kedni, és bocsánatot kérni. Jó 
néhányszor figyelmeztettem 
őket, hogy tévúton járnak, de 
süket fülekre találtak a szava-
im. Ezek után úgy távoztam a 
pártból, hogy nem próbáltam 
szétszedni azt, mégis engem 
tekintenek a legfőbb áru-
lónak, míg azt a Gyurcsány 
Ferencet, aki az egész pártot 
elszakította és szakítja ma 
is, a keblükre ölelik a Parla-
mentben” – magyarázta Szili 
Katalin.
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KÖRKÉP

RENDŐRŐRSSEL ÉS KÖZÖSSÉGI  
HÁZZAL A TARJÁNIAKÉRT
Hamarosan megnyitja kapuit Tarján első közösségi háza – jelentette be Kothencz János, aki a 15-ös választókörzetet is bejár-
ta, ahol egyéni képviselőjelöltként is indul. A közterek rendbehozatala mellett egy rendőrőrs kialakítását is szorgalmazza a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. által támogatott polgármesterjelölt, hogy a városrészben helyreálljon a közbiztonság.

A „Tervezzük együtt..!” címmel meghirdetett be-
járás során még soha nem fogadta annyi ember 
Kothencz Jánost, mint abban a körzetben, ahol ön-
kormányzati képviselőként is megméretteti magát 
az október 12-i helyhatósági választáson. A 15-ös 
számú, Tarján II. – Felsőváros városrészt magában 
foglaló választókörzetben nem csak mint a Fidesz-
KDNP és a L.É.T. által támogatott polgármesterje-
lölt szólt a lakossághoz, hanem képviselőjelöltként 
is.

Az emberek ismerősként köszöntötték, hiszen 
hosszú évek óta ott él már, és az a városrész volt a 
bölcsője az általa indított L.É.T. – Lakótelepi Embe-
rek Érdekképviseleti Társulása Egyesületnek egy-
aránt. Nem volt szükség arra, hogy az ott élők be-
mutassák problémáikat, a körzet minden szegletét 
jól ismeri a polgármesterjelölt.

„Hosszú évek óta látogatjuk az itt élő embereket 
a L.É.T. önkénteseivel, jól ismerjük az itteniek örö-
mét és bánatát egyaránt” – hangsúlyozta a polgár-
mesterjelölt, aki a városrész öt helyszínén is meg-
szólította az embereket. A lakótelepiekért alakult 
önkéntes mozgalom számos színes rendezvénnyel 
kívánta közelebb hozni egymáshoz az itt élőket, a 
Klauzál téren felállított városi karácsonyfa helyett 
az itt élőknek állítottak fát egy közösségi ünnep ke-
retében, de Mikulás ruhába bújva az önkéntesek a 
rászoruló családokat külön-külön is meglátogatták, 
hogy ajándékkal kedveskedjenek. „Képviselőjelölt-
ként és polgármesterjelöltként is azért kívánok 
dolgozni, hogy az itt élőknek a lehető legtöbbet 
nyújtsa ez a város” – emelte ki Kothencz János.

Elavult konstrukciók,  
liftajtók szekrényajtóból

A tarjáni panelok belső épületgépészeti inf-
rastruktúrájának felújítása nem tűr halasztást 
– mondta el a polgármesterjelölt. Katasztrofális ál-
lapotban vannak a liftek, melyeket sokszor tűrhe-
tetlen barkácsmegoldásokkal tartanak egyben – az 
egyik épületben egy szekrényajtóból eszkábáltak 
liftajtót, míg máshol akadozva üzemel csupán. Az 
elektromos hálózat nem bírja a modern kor 

terhelését, a WC-k mögötti vízvezetékek elöre-
gedtek, a szellőzők elavultak és egészségre ká-
rosak, a hungarocell szigetelésbe pedig az egerek 
is berágják magukat, melyekkel így akár a kilence-
dik emeleten is találkozhatnak a lakók – sorolta a 
problémákat Kothencz János.

„Olyan KEOP-os, zöld beruházásokkal szeret-
nénk ezeket az áldatlan állapotokat orvosolni, 
amelyek az itt élő emberek pénztárcáját nem ter-
helné meg. Épp elég számukra a sokszor 7-8000 
forinttal megemelkedett közös költség, amelyet 
a panelfelújítás miatt terheltek rájuk, így a rezsi-
csökkentés hatását szinte egyáltalán nem érezhet-
ték meg” – mondta el a polgármesterjelölt.

Közösségi ház  
nyílik Tarjánban

A közösségi terek felújítására nagy hangsúlyt 
fektet városszerte Kothencz János, szerinte ugyan-
is az itt élő emberek életkörülményeit ez, és nem a 
díszes belvárosi burkolat javítja igazán. A lakók a 
Kereszttöltés utca 29. mögötti közösségi tér felújí-
tását is kérték, amit szerintük az eddigi képviselő 
ígért csupán, de semmit nem kezdett a problémá-
val. Oda helyeztek ki padokat, ahova nem kellett 

volna, onnan pedig, ahol használták, elvitték azo-
kat – élhetőbb, a lakosok igényeit figyelembe 
vevő megoldás kialakítására törekedne Kot-
hencz János.

Egy régi álma is teljesülhet az itt élő emberek-
nek, hamarosan ugyanis megnyílik Tarján első 
közösségi háza, melynek a Csongor téren lévő, 
egykor Reál üzletként működő épület ad majd ott-
hont. „Az épület tulajdonjogát már megszereztük, 
hamarosan elkezdődnek a felújítási munkálatok. 
Több mint félezer négyzetméteren állandó nyug-
díjas- és ifjúsági klubokat, tanodákat, könyvtá-
rat és szociális akciókra is alkalmas közösségi 
teret kívánunk kialakítani” – emelte ki a Fidesz-
KDNP és a L.É.T. által támogatott polgármesterje-
lölt. Egy termálvízre épülő egészségház kiala-
kítása is tervben van ezen kerület lakói számára, 
amely a rekreációs célok mellett közösségteremtő 
értékkel is bírna. Ahogy választási programjában 
is kifejtette, a közösségi terek, épületek kialakí-
tását és építését kétféle módon képzeli el: „arra 
törekszünk, azon dolgozunk és azért fogunk küz-
deni, hogy reális esélyünk legyen a termálvíz hasz-
nosítására épülő, megfizethető szolgáltatásokat 
nyújtó egészségházak építésére”.

Rendezni kell az önkormányzati 
bérlemények helyzetét

A Kereszttöltés utcai garzonház előtt már egy 
hangosbemondó is elkélt volna a polgármesterje-
löltnek, akit az épület erkélyeiről is hallgattak. Itt 
Kothencz János arról beszélt, hogy az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok bérleti joga lassan a pi-
acon lévő ingatlanok árát is meghaladta, ami tart-
hatatlan: polgármestersége esetén drasztikusan 
lecsökkentené ezek bérleti jogát, hogy az valóban a 
szociálisan rászorulók igényeihez mérhető legyen. 
Rendkívül fontos a városrész közbiztonságának 
helyreállítása, melynek érdekében Kothencz Já-
nos szerint egy állandó rendőrőrsöt kellene biz-
tosítani Tarjánban. „A rendőrségnek nem csupán 
átutazóban kellene megjelennie, hanem valóban 
jelen lenni az itteniek életében, a polgárőröknek 
pedig nem csak nappal, de éjszaka is biztosítani-
uk kell a város rendjét” – hangsúlyozta Kothencz 
János Tarjánban.
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MÁSODRANGÚAK A SZEGEDIEK? – 
FÜRDŐVÁROS FÜRDŐK NÉLKÜL
Régi adóssága Szegednek egy fedett uszoda építése, a lakosok minden egyes önkormányzati ciklus elején ígéretet kaptak erre, 
de ahogy Német Ferenc képviselőjelölt rámutatott, a jelenlegi városvezetés célja az, hogy kizárólag a Napfényfürdő Aquapolist 
kereshessék fel a lakosok.

A Torontál tér és a hídfő gyakorlatilag csak azért lett 
megújítva a 18-as, Újszeged I-es körzet képviselője-
löltje, Német Ferenc szerint, hogy a Napfényfürdő 
Aquapolishoz érkező vendégeket megfelelő kör-
nyezet fogadja. „A fürdő, amellett, hogy veszteséget 
termel, folyamatosan magántulajdonba kerül. A Li-
getfürdő Kft.-ben az önkormányzat mellett a városi 
Szegedi Sport és Fürdők Kft., továbbá a Hunguest 
Hotels Zrt. a tulajdonos, utóbbi 20 százalékban. A 
fürdő azonban deficitet termel, így a nyereséges 
szálló finanszírozza a veszteség egy részét, és aki 
nagyobb mértékben finanszírozza a veszteséget, 
később nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik. Az 
Aquapolis építésére a szegedi önkormányzat nyert 
európai uniós forrásokat, de szépen lassan átkerül-
het minden a Hunguest tulajdonába, méghozzá úgy, 
hogy a szegediek nagy része be sem tudja tenni a 
lábát a fürdőbe, mert nem tudja kifizetni a belépő-
jegyet” – magyarázta a Fidesz-KDNP és a L.É.T. által 
támogatott képviselőjelölt. Német Ferenc úgy látja, 
annak érdekében, hogy máshol ne is lehessen für-
deni, gyakorlatilag elzárták a csapot a partfürdőn, és 
mivel nincs vízforgató a medencéknél, nem használ-
hatóak.

Fürdőfejlesztés szegedi  
módra: csak látványtervek

Még 2011-ben a sportbizottság felhatalmazást 
adott a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-nek, hogy ké-
szítsen el egy megvalósítási tanulmányt és elhe-
lyezkedési rajzot hogy, hol lehetne megépíteni egy 
uszodát, s kutassa fel az ehhez kapcsolható pályá-
zati lehetőségeket. Akkor olyan tervekről lehetett 
hallani, hogy a jelenlegi újszegedi sportuszodát 
lefednék, illetve egy új létesítményt építenének. 
Az akkori számítások alapján mindkét beruházást 
bruttó 1 milliárd forint költséggel lehetett kalku-
lálni. Volt terv arra nézve, hogy egy-egy kisebb,  
25 méteres medencével épülő nyitott, télen fedhető 
uszoda épülhetne a Kossuth Zsuzsanna Szakközép-

iskola és a Tabán Utcai Általános Iskola területén. 
A másik elképzelés szerint az SZTE JGYPK Hattyas 
sori sportkomplexumához kapcsolódóan épülhetett 
volna fel egy fedett vízi létesítmény, de helyszínként 
itt is szóba jöhet a Tabán utca, ahol több beépíthető 
telek is található. Még látványtervek is születtek, a 
Hattyas sorra egy 50 méteres süllyesztett meden-
cét, két szint magasságú, 500-600 fős befogadó-
képességű, féloldali lelátóval épített, könnyűszer-
kezetes uszodát álmodtak meg. Ennek építésébe a 
Szegedi Tudományegyetem is beszállt volna.

„Szeged városa az elmúlt 25 évben egyetlen tan-
medencét sem épített, pedig akkor elképzelhető, 
hogy a gyerekek inkább odajárnának, nem pedig a 
sportuszuda néhány pályáját kellene bérelni drá-
gán, monopóliumokon keresztül” – szögezte le Né-
met Ferenc. Emlékeztetett, a Deák gimnázium mö-
götti területre már tizenöt évvel ezelőtt terveztek 
tanuszodát, de az elmúlt 12 évben ez lekerült a na-
pirendről, holott a helye is ki volt jelölve. „Kinek az 
érdeke, hogy ne épüljön tanuszoda?” – vetette fel a 
kérdést a Fidesz-KDNP-L.É.T. képviselőjelöltje. Em-
lékeztetett Orbán Viktor miniszterelnöke kijelen-
tésére, mely szerint stratégiai ágazattá kívánja fej-
leszteni a magyar kormány a sportot, minden járási 
központba uszodát építenek, mely célra több tízmil-
liárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben.

Szegeden másodrangúak  
a szegediek

„A Tiszában is egyetlen helyen lehet megmártóz-
ni legálisan, nem érdeke a regnáló városvezetés-
nek, hogy ingyenesen fürdőzhessenek a szegediek, 
a sziksósfürdői strandra sem költöttek jelentősebb 
összeget, így folyamatosan romlik az állapota. Sze-
ged, amely a fürdők városa volt, bezárja a fürdőit 
azért, hogy az Aquapolisba terelje a fizetőképes 
keresletet. Szegeden egyszerűen másodrangúak a 
szegediek, kimondottan, ha fürdőzésről és a sport-
ról van szó” – közölte Német Ferenc.

Megjegyezte, a sportolási lehetőségek is korláto-
zottak a városban, a kikapcsolódni vágyóknak sem 
kedvez a város, a Szeged környéki kempingeket is 
felszámolták, mintha az lenne a cél, hogy csak a 
Napfényfürdőhöz érkezzenek turisták. Elmondta, 
a partfürdő kempingjébe több hónapra is érkeztek 
német és holland vendégek, de mióta nincsenek 
vízzel feltöltve a medencék, nem jönnek Szegedre.

„A fürdőberuházáson kívül egész Újszegeden 
csak civilek és az egyház fejlesztett, a sokak ál-
tal irigyelt területét Szegednek valójában magára 
hagyta a jelenlegi városvezetés” – összegezte ta-
pasztalatait Német Ferenc.

Modern sportuszoda,  
iskolai tanuszodák

A modern fedett sportuszoda megvalósítása 
kiemelt fejlesztésként szerepel Kothencz János 
választási programjában. Ezen felül a választóke-
rületekben a meglévő sportdecentrumok, vagy-
is városrészi sportközpontok fejlesztése, és újak 
kialakítása is olvasható a kiemelt fejlesztési célok 
között. Mind a lakótelepeken, mind más városré-
szekben többfunkciós, műanyag borítású, kispá-
lyás labdarúgásra, kézilabdára és kosárlabdára 
alkalmas, 20x40 méteres modern sportpályák 
létesítését ígéri a Fidesz-KDNP és a L.É.T. által tá-
mogatott polgármesterjelölt, továbbá a kormány-
zattal együttműködésében iskolai tanuszodák 
létrehozását is.

Ahogy a választási program is kifejti, az önkor-
mányzati szférában a sportpályák üzemeltetését 
külön kell kezelni, hatékonnyá és piaci alapúvá kell 
tenni, kivéve a városi finanszírozási rendszerből 
az önkormányzat, illetve cége pályafenntartó tevé-
kenységének támogatását. A felszabaduló forráso-
kat sportegyesületi támogatásra kívánja fordítja az 
új önkormányzat a működési költségek segítése, 
ezzel megteremtve a mérhetőséget, kiszámítható-
ságot és esélyegyenlőséget.

KÖRKÉP
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PANELOKRA SZERELT NAPKOLLEKTOROKKAL  
CSÖKKENTENÉK A LAKÓK KIADÁSÁT MAKKOSHÁZÁN
Az emberek életszínvonalát és a biztonságérzetét szeretné növelni Garzó Márk, a 8-as körzet, Makkosháza független – de a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egyesület támogatását élvező - képviselőjelöltje.

„Számomra az egyik legfontosabb az egész körzet-
ben, a közbiztonság helyreállítása. Félnek az embe-
rek sötétedés után az utcára menni, pláne ott, ahol 
még közvilágítás sincs, mint például a Lomnici 
utca mögötti garázssoron. Minden erőmmel azon 
leszek, hogy visszaállítsam a rendőrkapitányságot 
a Csongrádi sugárúton. Ezzel megnőne a rendőrök 
jelenléte a körzetben. A területen nincsenek sem 
önkéntesek, sem városőrök, ez ügyben próbálnék 
kooperálni a rendőrséggel, hogy többen járják 
az utcákat, pláne éjjel. Az első feladat az, hogy a 
körzetben élők biztonságban érezzék magukat” – 
mondta a képviselőjelölt.

Napkollektorok  
a kisebb kiadásért
A Makkosáházán élők problémái, felvetései alapján 
állította össze programját, melyből Garzó Márk a 
közbiztonság helyreállítása mellett az emberek 
költségeinek csökkentését emelte ki lapunk kérdé-
sére. Ezt úgy próbálja véghezvinni, hogy a panel-
házak tetejére napkollektorokat telepítene, ami 
a lakók közös költségét csökkentené. „Az emberek 
anyagi terheit csökkentenünk kell! Találkoztam 
olyan emberekkel, akiknek el kell dönteniük, hogy 
vagy a számlát fizetik be, vagy ételt vesznek. Tu-
dok olyan esetet, hogy valakinek 19 000 forintból 
kellene megélnie. Ez lehetetlen, így a nyugdíjas, 
nyolcvanöt esztendős édesapja segíti az említett 
makkosházi lakost. Ezek sokkoló történetek, és 
szeretnék segíteni. A napkollektorok felszerelésé-
vel csökkenne a lakók közös költsége, így érezhető-
en több pénz maradna a pénztárcájukban. Mindezt 
természetesen úgy tervezzük megoldani, hogy a 
napkollektorok kihelyezése semmilyen plusz költ-
séget ne jelentsen a lakóknak, nem lehet tovább 
terhelni a szegedieket” – fejtette ki Garzó Márk.
A Fidesz-KDNP és a L.É.T. a 2020-ig tartó európai 
uniós költségvetési ciklusban az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködésben egye-
dülálló szociális programot készül megvalósítani, 
mely modellértékű lehet az egész ország számára. 
A program lényege egy minden korosztályra kiter-
jedő, átfogó gondoskodás, mely minden társadal-
mi réteg számára odafigyelést garantál. Az öregsé-

gi nyugdíjba vonult szegedi lakosoknak „Szegedi 
Nyugdíjasokért Kártyát” vezetnének be, amellyel 
tulajdonosa bizonyos helyi szolgáltatásokat, ter-
mékeket vehet igénybe kedvezményes.

Állandó nyugdíjasklub és a  
szemétdíj eltörlése az időseknek
A fiataloknak és az időseknek sincsenek klubhelyi-
ségeik a 8-as választókörzetben, ahol közös prog-
ramokat szervezhetnének, közösen múlathatnák 
el az időt. Ahogy Kothencz János is kifejtette prog-
ramjában, álladó nyugdíjasklubokat hoznának lét-
re, szakemberek bevonásával, ahol a nap huszon-
négy órájában fogadják a lakosokat. Megtudtuk, 
Makkosházán működik ugyan egy nyugdíjasklub, 
de nyáron nem üzemel. Ezen változtatna a Fidesz-
KDNP és a L.É.T.: a meglévő klubhelyiséget felújí-
tanák, komfortosabbá tennék, és állandó jelleggel 
működtetnék. Ha szükség és igény van rá, akkor 
további újabb klubokat alakítanának ki.
Az időseket segítenék azzal is, hogy nyugdíjasok 
számára eltörölnék a szemétszállítási díjat. „A 
nyugdíjasoknak nemcsak hogy csökkentenénk a 

szemétszállítási díjat, hanem el is törölnénk. Ál-
landó nyugdíjasklubot hoznánk létre, ezzel is fel-
véve a harcot az elszemélytelenedés ellen és pró-
bálnánk közösségi életet létrehozni” – jelentette 
ki Garzó Márk. Hozzátette, nemcsak az idősekre 
gondolnak, hanem a fiatalokra is: ifjúsági klubokat 
is létrehoznának és a köztereket felújítanák. „Ez 
alatt bárki kérdezhetné, hogy építenénk új házakat 
ennek érdekében? A válasz az, hogy nem. Annyi el-
hanyagolt, kihasználatlan helyiség van, amit fel le-
het használni erre a célra, hogy nem kell építkezni. 
Például ilyen klubok helyeként számításba jöhet a 
Csongrádi sugárút 110., 112. és 114.” – fejezte be 
gondolatát a képviselőjelölt.

Fogadóóra és ingyenes  
jogi tanácsadás
 A Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egyesület támogatásával 
induló képviselőjelölt megígérte, kéthetente foga-
dóórát fog tartani, ahol bárki felkeresheti problé-
májával, ötleteivel és esetleges kéréseivel. Emellett 
ingyenes jogi szaktanácsadást is biztosítani fog 
az ott élők számára. „A fogadóóra nyolcórás len-
ne, és bárki megkereshet. Én ott leszek. Figyelek 
az emberek problémáira” – mondta. Több helyen 
panaszkodtak neki az utak, járdák állapotáról és 
a közvilágítás hiányáról. Terveiben szerepel, hogy 
felújítja a Gyöngyvirág utca teljes burkolatát, ki-
cseréli a padokat és helyreállítja a közvilágítást 
ott ahol még szükséges, mint például a Lomnici 
utcában vagy az Ipoly soron. Az utóbb említett te-
rületen a forgalomcsökkentést is el szeretné érni, 
mert a lakók már petíciót is nyújtottak be ez ügy-
ben, de eddig sikertelenül. „Az Ipoly soron az át-
menő forgalmat kell csökkenteni, mert zavarja a 
lakókat és veszélyesek is az autósok. Ennek érde-
kében már aláírásokat is gyűjtöttek és le is adták 
az illetékeseknek, de az ügyük nem jutott előrébb. 
Ezen is próbálok változtatni” – ígérte Garzó Márk 
utalva Kothencz János kijelentésére, mely szerint 
a helyes várospolitika középpontjában maga az 
ember áll, akinek a személyes sorsáért a minden-
kori önkormányzat felelősséggel tartozik.
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BIZTONSÁGBAN SZEGEDEN? – AZ ÉSZAKI 
VÁROSRÉSZBEN IS VAN TENNIVALÓ
Bűnözők voltak, vannak, lesznek – ez alól nem mentesül Szeged városa sem, és az egyes körzetekben is megoldást keresni 
a közbiztonságot érintő problémákra. Sipos Attila, a 14-es számú választókörzet képviselőjelöltje például a polgárőrség tá-
mogatásával és térfigyelő kamerák üzembe helyezésével orvosolná a felmerülő gondokat.

„Az Északi városrész Szeged bűn-
ügyi statisztikáiban nem foglal el ki-
emelt helyet, azonban itt is jelen van 
a bűnözés” – árulta el Sipos Attila, a 
Fidesz-KDNP és L.É.T. - Lakótelepi 
Emberek Érdekképviseleti Társulása 
Egyesület által támogatott képviselő-
jelölt. „A környékben a kevés számú 
bűncselekmény is kimerül lopások-
ban, kerékpár eltulajdonításokban 
vagy autófeltörésekben” – tette hoz-
zá a képviselőjelölt. Sipos Attila két 
kategóriába osztja a bűncselekmé-
nyeket: az úgynevezett bűnöző élet-
forma, amely sajnos állandó része 
társadalmunknak és csak a fokozott 
figyelem tudja csak visszaszorítani, 
valamint a szükségből elkövetett bű-
nözés, amelyre az elkövető szorult 
helyzetéből adódóan kényszerül, és 
ezt a fajta problémát hatékonyan le-
het orvosolni.

Kettős védelem
„A bűnöző életforma elleni védeke-

zésnek van aktív és passzív módja is” 
– fejtette ki Sipos Attila. „Az aktív vé-
dekezés nem jelent mást, mint az ál-
landó rendőri jelenlétet, de legalább 
polgárőri szolgálatot, illetve a város-
őrség folyamatos működését. Jelenleg 
Szegeden több, mint tíz polgárőrszer-
vezet működik, valamint városőrség 
is, azonban az Északi városrészben 
ez a tevékenység még nem kiforrott” 
– közölte a 14. választókerület kor-
mánypárti képviselőjelöltje. Sipos At-
tila passzív megoldásként térfigyelő 

kamerákat telepítene a város külön-
böző pontjaira. „Tapasztalatok alap-
ján kijelenthetjük, hogy a biztonsági 
kamerákkal ellátott körzetekben 
a bűnözési ráta jelentősen csök-
ken, tehát a bűnmegelőzésnek ez egy 
járható útja” – árulta el a képviselő-
jelölt. „Azonban felvetődik a kérdés: 
ki üzemeltetné a kamerarendszert? 
Egy új, jobboldali városvezetés  ren-
delkezésre bocsátana üresen álló, 
önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat a térfigyelő kamerák 
működtetésének fejében” – vázolta 
terveit Sipos Attila. A képviselőjelölt 
kiemelte a már városunkban is műkö-
dő „Közösségi rendőrség” program 
jelentőségét, aminek lényege, hogy a 
város körzeteiben a járőr szolgálaton 
felül gyalogos járőrök biztosítják a 
folyamatos rendőri jelenlétet, ezek 
a rendőrök a lakossággal való párbe-
szédre törekszenek, figyelmeztetnek 
a veszélyekre, várják a visszajelzése-
ket, így összességében erősítik a sze-
gediek biztonságérzetét.

A szükség törvényt bont
„Szükségből elkövetett bűnök csak 

ott vannak, ahol nem adottak a feltételek 
a normális élethez, nincsenek hosszú 
távon biztosított munkahelyek” – jelen-
tette ki Sipos Attila. „Azokban a város-
okban, ahol a városvezetés partnernek 
tekinti az ott élő, vagy oda települni 
kívánó munkáltatókat és munkaválla-
lókat, ott a bűnözés e fajtája arányait 
tekintve igen csekély” – fűzte hozzá.  A 

képviselőjelölt szerint a biztos meg-
élhetéssel és jövedelemmel rendel-
kező emberek nem kényszerülnek rá, 
hogy megszegjék a törvényt.

„Amennyiben az új városvezetés 
hosszú távon biztosít munkahelyet 
a szegedieknek, akkor a dolgozó 
emberek – biztos megélhetésük tu-
datában –  szívesen vállalnak tár-
sadalmi tevékenységet, például az 
Északi városrészben egy új pol-
gárőrszervezetben, vagy a már 
működő városőrségben” – hívta 
fel a figyelmet Sipos Attila. „Azok a 
beruházások, amelyeket Kothencz 
János és a kormánypárti képviselő-
jelöltek terveznek, mint például az 
új játszóterek vagy egészségházak, 
kiépítésük után védelemre szorul-
nak majd, azért, hogy a teremtett 
érték valóban meg tudjon maradni, 
és ne váljon ártó szándékú kezek 
áldozatává” – tette hozzá a Fidesz-
KDNP és a L.É.T. által támogatott 
képviselőjelölt. „Egy új, jobboldali 
városvezetés szorosabbra fűzné 
az együttműködést a rendészeti 
szervekkel, anyagi támogatásukat 
is növelné arról a jelképes összegről, 
ami – véleményem szerint – a város 
költségvetéséhez mérten nevetséges 
tűnik” – hangsúlyozta Sipos Attila. A 
14-es körzet képviselőjelöltjének ja-
vaslata az, hogy hozzanak létre egy 
olyan, jelenleg nem működő tisztsé-
get az önkormányzatnál, amely napi 

kapcsolatot tart fenn a városőrség-
gel és a polgárőrökkel, valamint a 
rendőri szervekkel.

Az utakon is vigyázzunk!
„A köz biztonságának szerves ré-

szét képezi a közlekedésbiztonság” – 
árulta el a Fidesz-KDNP-L.É.T. képvi-
selőjelöltje. „A városon belüli nem túl 
nagy távolságok, a magas járműfenn-
tartási költségek miatt egyre több a 
kerékpáros a szegedi utakon, ezért 
szükség van a kerékpárút-hálózat 
bővítésére, karbantartására, bizton-
ságosabbá tételére, mert amit több 
helyen is kerékpárútnak neveznek, 
már a gyalogos közlekedés számára 
sem megfelelő” – jelentette ki Sipos 
Attila. „Nem várhatjuk el a kerékpá-
rosoktól, hogy a gyalogosok között 
szlalomozzanak, vagy az úttesten ha-
ladjanak a nagyobb járművek között, 
mert a kerékpárutak állapota – vagy 
éppen a hiányuk – nem teszi lehetősé 
számukra a biztonságos közlekedést. 
Összegzésül talán annyi, hogy bár a 
statisztikák szerint viszonylag jól ál-
lunk a közbiztonság tekintetében, de 
van még hova fejlődni” – mondta el 
Sipos Attila. A képviselőjelölt szerint 
a városunkban élő emberek célja az 
kell legyen, hogy elsősorban szege-
diek vigyázzanak a szegediekre a vá-
ros- vagy a polgárőrség  szervezetein 
belül. 
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A PANELHÁZAK BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
KORSZERŰSÍTÉSE ÉLETEKET MENTHET
Felsővároson, a Liszt utca egyik panelházában rövidzárlat miatt kigyulladt egy konnektor. Csak a szerencsének és az ott élő hölgy 
gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt komoly baj.

A lángra kapó konnektort a 
lakó nem is használta, a mel-
lette lévő dugaljba volt a por-
szívó bedugva. Amikor észre-
vette, hogy kigyulladt, azonnal 
lekapcsolta a biztosítékot és 
egy párnával próbálta eloltani 

a tüzet, szerencsére sikerrel 
járt. „Jó húszcentis lánggal 
égett, a porszívót azonnal ki-
kapcsoltam, kirohantam az 
előszobába lekapcsoltam a 
biztosítékot, de láttam, hogy a 
konnektor még mindig ég. Ek-

kor felkaptam a kispárnát és 
azzal oltottam el. Belegondol-
tam, hogy vajon mi történik, 
ha akkor gyullad ki, mikor 
nem vagyok itthon?! Kicsit 
meghűltem” – mesélte a felső-
városi hölgy lapunknak.

Manga Ákos, a Fidesz-
KDNP és a L.É.T. Egyesület 
Felsőváros II. önkormányzati 
képviselőjelöltje elmondta, a 
panelfelújítások során nem 
tartották be a prioritásokat. 
Először az társasházak bel-
ső infrastruktúráját kellett 
volna rendbe hozni, csak 
utána a szigetelést. „Nagyon 
jó, hogy kívülről széppé va-
rázsolták a paneleket, de az 
életveszélyes problémákat 
nem orvosolták” – mondta 
véleményét a képviselőjelölt.

A felsővárosi hölgy lapunk-
nak elmondta, hogy fél a la-
kásban, mert attól tart, hogy 
bármikor megismétlődhet az 
eset, csak épp egy másik kon-
nektor gyullad ki. Felsőváros 
II. Fidesz-KDNP-L.É.T. által 
támogatott képviselőjelöltje 
hozzátette, van koncepciójuk 
a rekonstrukcióra, és az a la-
kóknak egy fillérükbe se fog 
kerülni. A felújítási munkála-
tokat úgy végeznék el, hogy 
az ne jelenjen meg a közös 
költségben.

Ahogy Kothencz János, 
a Fidesz-KDNP és a L.É.T. 
Egyesület polgármesterje-
löltje is elmondta program-
ismertetőjén, „az épületgé-
pészeti infrastruktúrát fel 
kell újítani. Ez azért fontos, 
mert a jelenlegi elavult. Az 
1970-es években az akko-
ri tervezők nem készültek 
arra, hogy harminc év eltel-
tével megjelenik a számító-
gép, a mikrohullámú sütő és 
számos olyan elektronikai 
berendezés, ami már nem 
azt a fajta kapacitást igé-
nyelné, mint ami harminc 
éve ezekben a falakban ben-
ne van” – közölte a polgár-
mesterjelölt. A választási 
programban az is szerepel, 
hogy a lakótelepi lakások 
fenntartási költségeit is 
csökkentenék, méghozzá 
oly módon, hogy alterna-
tív, vagyis környezetbarát 
energetikai fejlesztések kell 
megvalósítani, méghozzá 
Szeged mind a nyolc lakóte-
lepi városrészében.

BOHÁCS ZSOLT: FEL KELL  
ÚJÍTANI AZ IKV-S INGATLANOKAT
Jelentős betegforgalmat bonyolít le a Debreceni utca orvosi rendelő, melynek várója felújításra szorul – mutatott rá Bohács Zsolt, 
a 16-os körzet, Felsőváros I. – Belvárosrész képviselőjelöltje.

Frekventált helyen található a 16-os 
körzetben a Debreceni utcai rendelő, 
rengetegen fordulnak meg ott, ám az 
épület jelentős rekonstrukcióra szo-
rul. „Nem méltó és a 21. századi el-
várásoknak sem felel meg az épület, 
szükségszerű a felújítása. Nem vár-
ható el, hogy az ott dolgozó orvosok 
finanszírozzák ezt, a bérbeadónak 
a feladata lenne rendbehozatala. Az 
önkormányzati tulajdonú IKV Zrt.-
ről azonban érdemes tudni, hogy az 
elmúlt négy évben semmilyen plusz 
keretet nem kaptak állagmegóvásra 
és felújításra” – magyarázta Bohács 
Zsolt, a Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egye-
sület önkormányzati képviselőjelöltje.

Elmondta, hogy az önkormányzati 
tulajdonú Ingatlankezelő és Vagyon-
gazdálkodó Zrt.-nek éves szinten 
nyolcszáz millió és egymilliárd forint 
közötti összeg állt rendelkezésére 
arra, hogy az önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok állagmegóvását, felújí-

tását elvégezzék, de amióta a Fidesz-
KDNP által kinevezett vezetők vannak 
a cég élén, azóta egy fillért sem álla-
pítottak meg erre a célra a tulajdonos, 
vagyis a város részéről. „A városveze-
tés az IKV összes bevételét más célra 
használta fel, pedig a közgyűlésben 
többször is jeleztük, hogy el kell külö-
níteni bizonyos keretet a felújítások-
ra, hiszen számtalan régi épülete van 
a városnak, melyek folyamatos kar-
bantartás igényelnek. Érdemes tudni, 
hogy minden önkormányzati cég jó-
val kevesebb pénzből gazdálkodha-
tott a mögöttünk álló önkormányzati 
ciklusban, mint korábban, de így is 
igyekeztek helyt állni, megfelelni Sze-
ged város lakosainak. Ez pénz nélkül 
azonban nem működik” – hangsúlyoz-
ta Bohács Zsolt.

Ez egy ördögi kör a képviselőjelölt 
szerint, hiszen amennyiben nem köl-
tenek karbantartásra, akkor  romlik az 
épületnek, lakásnak vagy éppen üzlet-

helyiségnek az állapota, és így nehe-
zebb is bérlőt találni rá. „Több mint 
ötszáz üres IKV-s lakás van, ezek egy 
részét azonban ki sem lehetne adni, 
mert nem megfelelő az állapotuk. 
Pedig a szegedieknek szükségük len-
ne rá” – magyarázta a Fidesz-KDNP-
L.É.T. által támogatott jelöltje.

A 16-os körzetben közösségi 
terek sincsenek, így sem a nyug-
díjasok, sem pedig a fiatalok nem 
tudnak hol összegyűlni. Üres IKV-s 
ingatlan és helyiség akadna, ezért 
Bohács Zsolt ezek egy részének kö-
zösségi célú hasznosítását tartaná 
fontos feladatnak.
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OLAJBÁNYÁSZ TÉR:  
A HAMIS CSOMAGOLÁS ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
„Bár az Olajbányász tér kialakítása igen tetszetős, azonban a környező utcákkal, épületekkel számos probléma adódik” – fejtette ki 
Páger Béláné, a 13-as körzet képviselőjelöltje, aki szerint a tér kettőssége újabb bizonyíték a szegedi problémák tüneti kezelésére.

„A hármas és négyes számú villa-
mosjáratok végállomása itt találha-
tó a József Attila sugárút túloldalán, 
még sincs egy gyalogátkelőhely a 
közelben, hogy a környék lakói, akik 
a tömegközlekedést használják, biz-
tonságosan igénybe vehessék, mivel 
gyalogátkelőhely híján a forgalmas 
úttesten kell átkelniük a villamos-
megállóhoz” – mondta el Páger Bélá-
né, a Fidesz-KDNP-L.É.T. tarjáni ön-
kormányzati képviselőjelöltje.

„A meglévő aluljáró ezt a problé-
mát nem oldja meg, a Csorba utca és 
a József Attila sugárút találkozásánál 
egy gyalogátkelő helyet kell létesí-
teni. Egy egyszerű gyalogátkelőhely, 
nem járna túl nagy költségekkel” – 
hívta fel a figyelmünket Polgár Imre. 
„Igazi megoldást egy jelzőlámpás át-
kelő jelentene, ahol az emberek jelzé-
sére váltanának a lámpák” – zárja ezt 
a témát a képviselőjelölt asszony.

A környékbeliek egy másik pana-
sza a közlekedést illetően a körze-
ti orvos elhelyezkedése: „a körzeti 
rendelő az Acél utcában, a töltésen 
túl található, és rossz időben igen 
nehezen megközelíthető, különö-
sen a mozgásszervi megbetegedés-
ben szenvedő idősek számára, ezért 
szükség lenne egy orvosi rendelőre 
itt a közelben is” – sorolta a tarjániak 
gondjait Manga Lászlóné. „Az egész-
ség mindennél fontosabb, de sajnos a 
városi egészségügyi hálózat rossz ál-
lapota miatt az emberek nem jutnak 
megfelelő időben a megfelelő helyen 
kezeléshez, ennek biztosítása is a 
városvezetés feladata lenne” – fűzte 

hozzá a Fidesz-KDNP-L.É.T. képvise-
lőjelöltje, Páger Béláné.

A piac mindenkié
„Az Olajbányász téri piac azért 

jött létre, hogy a szegedi, illetve kör-
nyékbeli kistermelők itt árulhassák a 
helyieknek a saját kezükkel megter-
melt, minőségi magyar termékeket, 
azonban ha ma megnézzük a stan-
dokat, egyetlen kereskedő monopó-
liuma érvényesül, szinte az összes 
őstermelőt kiszorították” – fejtette ki 
Török Zoltánné. Huszár János arról 
nyilatkozott lapunknak, hogy a kör-
nyékbeliek igényelnék az őstermelők 
által kínált zöldséget és gyümölcsöt. 
A kereslet régen olyan jelentős volt, 

hogy a tarjáni piacon szerzett bevé-
teleikből sokan ki tudták egészíteni 
nyugdíjukat. „Az őstermelők jelen-
tősen kedvezőbb áron kínálták por-
tékájukat, mint a kereskedő” - tette 
hozzá a piac egyetlen őstermelője.

Étel helyett zaj
„A Kék csillag étterem ízletes főzt-

jével sokakat csalogatna, és néhány 
éve még pénztárcakímélő menü is 
akadt az étlapon, amit igény szerint 
házhoz is szállítottak, de sajnálatos 
módon ez a szolgáltatás számos hely-
beli bánatára megszűnt” – mesélte el 
Manga Lászlóné. Több Olajbányász 
téri lakos arról panaszkodott, hogy 
most már csak hétvégente rendezvé-

nyeknek ad otthont az étterem, me-
lyek egy része igencsak hangos.

Magukra hagyott lakók
A bürokrácia ördögi körében ver-

gődve több mint egy hétre maradt 
gáz nélkül az Olajbányász tér 1. szám 
alatti társasház. Az egyik lakásban 
gázszivárgást észleltek az ott élők, 
értesítették a gázszolgáltatót, amely-
nek munkatársai elzárták a fő gázcsa-
pot az épületnél, így a 158 lakás gáz 
nélkül maradt.

„A jelenlegi szocialista önkor-
mányzati képviselő tájára se nézett 
a háznak, a lakói pedig várnak, vagy 
épp átjárnak a környékbeli ismerő-
seikhez és rokonaikhoz főzni, illet-
ve sokan villanyrezsó használatával 
hidalták át a problémát, azonban 
az eszköz tömeges alkalmazásának 
energiaigényét a panelház elörege-
dett elektromos hálózata nem teszi 
arra alkalmassá. Rossz belegondolni, 
hogy mi történt volna, ha ugyanez az 
eset egy téli hónapban fordul elő, a 
kíméletlen hidegben” – fejtette ki a 
Fidesz-KDNP-L.É.T. képviselőjelöltje 
hozzátéve, hogy a gázszolgáltatást fo-
lyamatosan kapcsolják vissza, az IKV 
Zrt. is közbenjárt az ügyben.

„Igaz, hogy az Olajbányász tér rá-
nézésre igényes kialakítású, eszté-
tikus terület, azonban ez mit sem 
ér, csak a nyomor került egy díszes, 
megtévesztő, kedélyeket lenyugtató, 
ám hamis és ámító csomagolásba” – 
összegezte gondolatait Páger Béláné 
önkormányzati képviselőjelölt.



13

KÖRKÉP

Kívülről és belülről is megújítaná Újrókust a Fidesz-KDNP-L.É.T. képviselőjelöltje, azonban Szőke Barnabásné a változtatá-
sok módjára is figyelmet szán: környezetbarát módszereket alkalmazna, hogy a fejlesztések és rekonstrukciók hosszú távon 
is hasznot hozzanak a szegedieknek.

„A fenntartható fejlődés és a globális 
kötelességtudat mellett saját min-
dennapi érdekünk a környék környe-
zetbaráttá tétele, mivel ezen az úton 
jelentős mértékben csökkenthet-
jük a lakótelepi lakások fenntartási 
költségeit” – fejtette ki Szőke Bar-
nabásné. „A zöld energia előállítása 
jóval kisebb kiadással jár, mint bárki 
gondolná, és a megújuló forrásból 
származó energia felhasználási lehe-
tőségeinek száma megközelíti a vég-
telent, mindezzel sokat spórolhatnak 
a lakótelepen élők, és az elhibázott 
panelprogram miatt eddig nem érvé-
nyesülő rezsicsökkentés is éreztetné 
hatásait a csekkeken” – tette hozzá a 
Fidesz-KDNP-L.É.T. képviselőjelöltje.

Napkollektorokat a  
napfény városába!

A társasházakat napkollektorok 
felszereltetésével korszerűsítené 
a kormánypártok és a L.É.T. - Lakóte-
lepi Emberek Érdekképviseleti Tár-
sulása Egyesület újrókusi jelöltje. A 
napkollektorok működésének lénye-
ge, hogy egy matt, fény- és hőelnye-
lő felület, ami a napsütés hatására 
felmelegíti az eszköz csatornáiban 
tárolt folyadékot, ami egy lakóépü-
letre kapcsolva annak fűtését, illetve 
melegvíz-igényét képes ellátni. „Egy 
napkollektor annál gazdaságosabb, 
minél nagyobb házra helyezik, ami 
egy napsütésben gazdag napon is 
fel tudja használni a többletenergiát, 
ezért lenne indokolt Újrókus sűrűn 
lakott lakótömbjeinek tetőire minél 
nagyobb számban telepíteni, hogy 
hatékonyan segítse az itt élőket” – 
mutatott rá Szőke Barnabásné.

„A modern beruházást illetően 
európai uniós támogatást is joggal 
pályázhatunk meg” – közölte a kép-
viselőjelölt. „Szegedet a Napfény vá-
rosának nevezik, itt süt a legtöbbet 
a nap Magyarországon, ki is kellene 
használnunk a jótékony napfényt” – 
mondta el Kertész Katalin, Vértói úti 
lakos. „Újabb példa arra, hogy a je-
lenlegi városvezetés nem használja 
ki Szeged kedvező földrajzi adottsá-
gait, melyekből jóval több van, mint 
gondolnánk, ezzel újabb szükségtelen 
többletköltséget ró ki az itt élő, egyéb-
ként is megélhetési nehézségekkel 
küzdő emberekre” – hívta fel a figyel-
met Szőke Barnabásné.

„A sokat emlegetett bőséges szege-
di napfény felhasználása összeköthe-
tő egy korábban felmerült témával, a 
közbiztonsággal, ugyanis éjszakán-
ként Újrókus utcáit napenergiával 
működő lámpákkal lehetne meg-
világítani, amelyek napközben fel-
töltődnének, napnyugta után pedig 
fénnyel árasztanák el a sötét utakat, 
így hárítva el egy esetleges baleset, 
vagy rosszabb esetben egy éjszakai 
támadás lehetőségét, mindeközben 
energiát megtakarítva” – jegyezte 
meg Szőke Barnabásné.

Tisztaság,  
fél egészség

„Be kell vezetnünk a lakótelepi 
emberek életébe a szelektív hulla-
dékgyűjtést, a szeméthegyek csök-
kentésének lehetősége a szelektív 
hulladékgyűjtés, mely többek között 
a számunkra már feleslegessé, hasz-
nálhatatlanná vált hulladékoktól se-
gít bennünket környezetbarát módon 
megválni” – árulta el a Fidesz-KDNP-
L.É.T. képviselőjelöltje. „A hulladék-
hegyek csökkentése mindannyiunk 
feladata és felelőssége, amit csak kö-
zös erőfeszítéssel tudunk elérni. Ezen 
szolgáltatás megfelelő megszervezése, 
működtetése a jelenlegi városvezetés 
egy újabb olyan kötelessége, aminek 
teljesítése elmaradt a mögöttünk álló 
három négyéves ciklus alatt” – muta-
tott rá Szőke Barnabásné.

A szelektív hulladékgyűjtés sike-
rességét illetően azonban érvényes a 
mondás: kettőn áll a vásár. „Egy jövőbe-
li jobboldali városvezetés biztosítani 
tudná a környezetbarát hulladékgyűj-
tés feltételeit, de ennek működéséhez 
lakosság együttműködésére is szükség 
van, hiszen a különféle szeméttárolók 
nem telnek meg maguktól” – mondta 
el a Fidesz-KDNP és a L.É.T. képviselő-
jelöltje. Szőke Barnabásné célja, hogy 
ténylegesen beleültesse a szegediek 
tudatába a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát, a képviselőjelölt szeretné 
elérni azt az állapotot, amikor minden 
lakos számára ez a fajta hulladékkeze-
lés lesz az egyetlen, magától értetődő 
alternatíva.

Városi szintű program

„Környezetbarát energetikai be-
ruházásokkal alakítjuk majd át a 
panelprogramot, hogy csökkenje-
nek a lakótelepi lakások fenntartá-
si költségei” – írja Kothencz János, a 
Fidesz-KDNP-L.É.T. szegedi polgár-
mesterjelöltje programjában, ezt a 
tervet szeretné Új ra alkalmazni Szőke 
Barnabásné. „Mindannyiunk hasznára 
válna a korszerűsítés, nagy szükség 
van a lakóépületek szabályozatlan ás 
pazarló fűtésrendszerének felújítá-
sára, amit megújuló energiaforrások 
használatával költségkímélő és kör-
nyezetbarát módon tudnánk megolda-
ni” – tette hozzá a képviselőjelölt.

ÚJRÓKUSON IS KÖRNYEZETBARÁT, 
FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSEKET!
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KÖZÖSSÉGI HÁZAT ÉS SPORTPÁLYÁJÁKAT 
FODORKERTNEK, BAKTÓNAK ÉS PETŐFITELEPNEK!
Egy közösségi ház kialakítását szorgalmazzák a Fodorkertben élő emberek, illetve az elhanyagolt közterek elhanyagolt álla-
pota is gondot okoz a lakók szerint. Varga Róbert Petőfitelepen már bebizonyította: szemléletváltással és egy kis odafigye-
léssel sokkal szebbé tehető környezetünk.

„A Fodorkertben lakók közül többen 
is megfogalmazták igényüket egy kö-
zösségi házra, amely nyugdíjasklu-
boknak, rendezvényeknek adhatna 
otthont. Képviselőként mindenkép-
pen szeretném megadni ezt az itt élők 
számára” – jelentette ki Varga Róbert, 
a 12-es körzet Fidesz-KDNP-L.É.T. ön-
kormányzati képviselőjelöltje a Tátra 
téren Kothencz János polgármesterje-
lölttel közösen tartott lakossági fóru-
mán.

A közösségi terek hiánya város-
szerte nagy gondot okoz a lakosok-
nak, azonban nemcsak a kialakításuk, 
de azok rendben tartása is legalább 
ilyen fontos feladat. Játszóterek ugyan 
vannak a városrészben, azonban az 
éjszakánként tivornyázó társaságok 
és a hajléktalanok által hátrahagyott 
szemetet másnap gyermekeik védel-
me érdekében a szülőknek kell ösz-
szetakarítani. Varga Róbert egy olyan 
gondnokság kialakítását szorgalmaz-
za, amely a közterek rendbetételéről, 
valamint a játszóterek lezárásáról és 
kinyitásáról gondoskodna, így a gyer-
mekek biztonságosan használhatnák 
azokat.

„Szegeden több mint félezer haj-
léktalan van, sokszor láthatjuk őket 
padokon aludni a köztereken. A tár-
sadalomba visszaintegrálásukon, sor-
suk jobbá tételén, közösen kell dol-
goznunk, problémájuk azonban nem 

lehet az itt élő emberek problémája” 
– hangsúlyozta a fórumon Varga Ró-
bert. Mint mondta, az új, Kothencz 
János irányította városvezetés egye-
di és példaértékű szociálpolitikai 
programmal oldaná meg a hajlék-
talanokkal problémáját Szegeden. 
Kiemelt céljának tartja a hajlékta-
lanszállók férőhelyeinek nagymér-
tékű bővítését, ugyanakkor vallja, 
nemcsak elszállásolásukról, hanem 
életkörülményeik tartós javításáról is 
gondoskodni kell. „Visszavezetés az 
életbe” címmel olyan szociálpolitikai 
programot valósítana meg az új vá-

rosvezetés, melynek során egy új mo-
dell szerint vezetik vissza a munka 
világába a nehéz sorsúakat. Terá-
piás programokkal készítik fel őket, 
majd munkahelyekkel segítik, hogy 
saját lábukra állhassanak, így a ki-
szolgáltatott helyzetük megszűnhet.

A városrészben élők számára szo-
ciális étkeztetést is biztosítana Varga 
Róbert, aki olyan megoldáson dol-
gozna, amivel elérhetné, hogy senki-
nek se kelljen éheznie Petőfitelepen, 
Új-Petőfitelepen, Baktóban vagy 
Fodorkertben.

Együtt a közösségért
Kothencz János szerint Szeged jö-

vőjéért egy Varga Róberthez hason-
ló megoldóemberre van szükség, aki 
nemcsak beszél a fennálló problémák-
ról, de cselekszik is. Példaértékű volt, 
hogy a petőfitelepi Fő téren a templom 
előtti elhanyagolt, gazos területet Var-
ga Róbert, a Fidesz-KDNP-L.É.T. önkor-
mányzati képviselőjelöltje szépítette 
meg. Petőfitelep egyetlen találkozási 
helye a Fő tér, ahol a Jézus Szíve temp-
lom áll 1935 óta. „A városrész szim-
bóluma ez a templom és környéke, de 
az utóbbi időben bármerre néztek az 
emberek, csak töredezett járdákat, ki-
száradt virágokat és gaztengert láttak. 
Sajnálatos, hogy itt minden lepusz-
tult, látszik, hogy ennek a területnek 
nincsen igazi gazdája” – magyarázta 
a 12-es körzet önkormányzati képvi-
selőjelöltje. Hangsúlyozta, nem kam-
pányakció volt részéről a terület rend-

betétele, szerette volna megmutatni 
a környékbelieknek, hogy közvetlen 
környezetünkben egy kis odafigyelés-
sel milyen látványos eredményeket le-
het elérni. A jelölt szerint ahhoz, hogy 
az embereket arra ösztönözzük, hogy 
tegyenek környezetükért, jó példával 
kell elől járni.

Sportcélú fejlesztések 
a lakosságért

Baktó tradicionálisan futball ked-
velő városrésze Szegednek, de régóta 
nem állt rendelkezésükre megfele-
lő minőségű helyszín a játékhoz. A 
sportdecentrum-keretből, pályáza-
ti forrásból és a helybéliek rengeteg 
munkájával épült újjá a Balatoni utca 
és a Füge sor által határolt pálya.

A terület mellett nemrég kezdték el 
a műfüves kispálya építését. A hússzor 
negyven méteres műfüves pálya mint-
egy harminc millió forintból épül, me-
lyet azért tart kiemelkedő fejlesztésnek 
Varga Róbert, mert Új-petőfitelepen 
nincs más lehetőség a szabadtéri spor-
tolásra. Hangsúlyozta, a mindennapos 
testnevelés órák keretében is hasz-
nálhatóak az új pályák. Emlékeztetett, 
hogy a sportdecentrumok fejlesz-
tését is célul tűzte ki Kothencz János 
választási programjában. Ebben az is 
szerepel, hogy a peremvárosi kerüle-
tekben a már meglévő sporttelepeket 
decentrummá fejlesztik, ahol modern, 
kispályás labdarúgásra, kézilabdára és 
kosárlabdára alkalmas sportpályákat 
alakítanak ki.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A LAKÓTELEPEN 
ÉLŐKÉRT AZ ÉSZAKI VÁROSRÉSZBEN
Nyugdíjasklubot és ifjúsági centrumot hozna létre Északi városrészben a 9-es választókerület képviselőjelöltje, de Pomázi Miklós 
megszépítené a kiserdőt és visszahozná a Kodály Téri Napokat is.

A gyerekek nevetésétől volt hangos 
a Kodály tér, ahol egész napos ese-
ményen várta a családosokat és az 
érdeklődőket Pomázi Miklós Fidesz-
KDNP-L.É.T.-es képviselőjelölt.

Az ingyenes programon a legki-
sebbeknek volt ugrálóvár, kispályás 
foci, kötélhúzás és zsákban futás, de 
az érdeklődőket kézműves foglalko-
zással, sportvetélkedőkkel is várta a 
9-es választókörzet, Északi és Rókus 
városrész, Franciahögy és Harmónia 
lakópark képviselőjelöltje, Pomázi 
Miklós és csapata.

„A kis unokámmal jöttem, 
Cintikével, aki már bevette az 
ugrálóvárat. Most éppen az asztalnál 
rajzolgat. Nagyon jól érzi magát, és 
én is. Jó végre látni, hogy összehozza 
valami program az embereket” – vá-
laszolta kérdésünkre Gombos Éva,  a 
Kodály Téri Családi és Sportnapon.

A fiatalok ingyenes pályaválasz-
tási és elhelyezkedési tanácsadást 
is kérhettek, hiszen a rendezvényen 
jelen volt az Új Nemzedék Kontakt-
pont is, ahol a fiataloknak életveze-
tési, pályaválasztási, valamint karri-
ertervezési útmutatót adtak.

A kicsit idősebbek is megtalálták 
a maguknak való elfoglaltságot, hi-
szen voltak különböző kézműves 
foglalkozások, lehetett rajzolni vagy 
akár hajtogatni is. Többen a szüle-
iknek, nagyszüleiknek készítettek 
ajándékokat, de akadt olyan is, aki 
az osztályfőnökét szeretné meglepni 
a legközelebbi órájukon. Aki elakadt 
valamiben, az segítséget is kérhetett.

„Pomázi Miklós kért fel, hogy se-
gítsek. Én figyelek a gyerekekre és 
megtanítom őket repülőgépet hajto-
gatni. Nagyon élvezik, én pedig szí-
vesen foglalkozom velük” – mondta 
el Dániel, aki épp egy kislánynak 
mutatta meg, miként is kell profi re-
pülőgépet hajtogatni. Délutánra pe-
dig elkészült a kolbászos paprikás is, 
melyet az addigra mozgásban kime-
rültek jó ízűen fogyasztottak.

A közösségépítő programok 
fontos szerepét hangsúlyozta Kot-
hencz János, a Fidesz-KDNP-L.É.T. 
polgármesterjelöltje is, aki kilátoga-
tott a Pomázi Miklós által szervezett 
családi napra. Ahogy a „Tervezzük 
együttt...!” bejáráson is hangoztatta, 
szükség van olyan rendezvényekre, 
ahol találkozhatnak és kötetlenül 
beszélgethetnek az emberek. Külö-
nösen igaz ez a panelházas körzetek-
ben, ahol bár sokan élnek viszonylag 
kis területen, de jelentős hányaduk 
magányosan éli mindennapjait.

Újraélesztenék a  
Kodály Téri Napokat

Pomázi Miklós, a Fidesz-KDNP 
és a L.É.T. Egyesület önkormányzati 
képviselőjelöltje elmondta, többen 
vetették fel neki az Északi városrész 
bejárása során, hogy visszahozhat-
nák a korábbi Kodály Téri Napokat, 
így ezt is célul tűzte ki. „Terveim 
között szerepel, hogy Kodály téri 
játszótérből és füves területből lét-

rehozzuk a Kodály Szabadidőparkot, 
amelyet kibővítenénk a Kodály téri 
iskola, vagyis a Kossuth Zsuzsanna 
tagintézmény közösségi és sport-
célú fejlesztésével, valamint a kis-
erdő átjárhatóságával és biztonságo-
sabbá alakításával” – részletezte.

A 9-es egyéni választókörzet 
képviselőjelöltje hozzátette, hogy 
a szabadidőpark létrehozásával új 
játékokkal és eszközökkel bővülne 
a játszótér, fa-és virágültetéssel, te-
rületrendezéssel megszépülne a vá-
rosrész központja és környezete, új 
padok, szemetesek és kutyaürülék 
gyűjtők kerülnének kihelyezésre. A 
Kodály Park részeként megújulna 
és bővülne az iskola sportpályája, 
az erdőt pedig a sétálni, futni, ke-
rékpározni és kikapcsolódni vágyók 
számára tennék elérhetőbbé. „Visz-

sza szeretném hozni az itt élőknek 
a korábban hagyományszerű Kodály 
Téri Napok hangulatát, kulturális és 
közösségi programokkal fiataloknak 
és idősebbeknek egyaránt. Ez a te-
rület a városrész központja, és ren-
geteg lehetőség rejlik még benne” 
– ismertette programjának néhány 
részletét a Fidesz-KDNP és a L.É.T. 
Egyesület támogatásával induló kép-
viselőjelölt.

Mint megtudtuk, nem ez volt az 
utolsó közösségi program idén, 
legközelebb októberben – ha még 
az időjárás engedi – egy nagyobb, 
színesebb családi és sportnapot 
szeretne tartani a hagyományos 
pacalpörköltfőző versennyel kiegé-
szítve.

Több odafigyelést  
az emberekre

Pomázi Miklós képviselőjelölt 
programjában kiemelt figyelmet for-
dít a fiatalokra és az idősebb korosz-
tályra egyaránt. „Képviselőjelöltként 
fontosnak érzem, hogy minden ge-
neráció számára biztosítsuk a tar-
talmas kikapcsolódás lehetősé-
gét, az egészen kicsiktől a régebb óta 
fiatal, nyugdíjas polgárokig. „Ameny-
nyiben bizalmat kapok október 12-
én, állandó működéssel létrehozzuk 
nyugdíjasklubunkat, visszaállítjuk 
az ingyenes körzeti egészségügyi 
szűréseket és életmód tanácsadá-
sokat, valamint ifjúsági centrum ki-
alakítását fogom kezdeményezni a 
lakótelepi fiatalok tartalmas szabad-
idő eltöltése érdekében.  Fontos cél 
– ahogy Kothencz János választási 
programjában is megfogalmazta –, 
hogy a „panelos körzetekben” a kö-
zösen használt területek fejlesz-
tése is hozzájárul az ott lakók kom-
fortérzetének javulásához.
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SZEGEDEM

A SZEGEDI PANELOK JÖVŐJÉRŐL IS 
DÖNTÜNK OKTÓBER 12-ÉN
Kothencz János polgármesterré választása esetén a kormányerővel a háta mögött, európai uniós forrásokat is igénybe véve 
Szeged valamennyi lakótelepén végrehajtja a panelfelújítást. Botka László ezzel szemben még Odessza városrész rekonst-
rukciójára sem lenne képes támogatást szerezni. 

Szegeden több mint ötvenezer ember él panel-
házakban, lakótelepeken. A kormánypártok és a 
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása 
(L.É.T.) által támogatott polgármesterjelölt, Kot-
hencz János „Szeged, ahogyan mi szeretnénk” cí-
met viselő várospolitikai programja kiemelten fog-
lalkozik az ő valóságos élethelyzetükkel. Mind 
az életminőség javítását, mind az infrastruktúra 
megnyugtató rendezését fontos feladatának tekin-
ti. Polgármesterként a jelentőségének megfelelően 
fog foglalkozni a panelrekonstrukció által előtérbe 
került problémák orvoslásával, ráadásul a lakos-
sági terhek mellőzésével. 

Botka László már nem  
képes forrásokat szerezni

A lapunknak nyilatkozó szakértők egyöntetűen 
állítják: Kothencz János választási győzelme az 
egyetlen esély arra, hogy megújuljanak, korsze-
rűbbé, biztonságosabbá, élhetőbbé váljanak a sze-
gedi panelok, mégpedig mindegyik városrészben! A 
kormány támogatását élvezve, európai uniós forrá-
sokat igénybe véve meg lehet valósítani a nagy ívű 
fejlesztést. Az eddigi polgármester,  Botka László 
korábbi érdemeinek értékéből nem von ugyan le, de 
mára már nincs mögötte olyan erő, olyan szerve-
zet, melynek segítségével megvalósíthatná a pa-
nelfelújításokat – súlytalanná vált. Ígéreteit is csak 
Odessza lakótelepre korlátozza, de annak rekonst-
rukciójára sem lenne képes forrásokat szerezni, 
mert nem áll szóba a kormánnyal. Változásra van 
tehát szükség!

„Amennyiben a szegediek megtisztelnek bizal-
mukkal október 12-én, az új városvezetés a pa-
nelházak infrastruktúrájával kapcsolatban a 
hőszigetelés és nyílászárócsere mellett minden 
segítséget megad ahhoz, hogy a panelok belső inf-

rastruktúrája is megújuljon, a lakások élhetőbbé 
váljanak. Mindemellett a panelos körzetekben a kö-
zösen használt területek fejlesztése is hozzájárul 
az ott lakók komfortérzetének javulásához” – vázol-
ta fel jövőképét Kothencz János.

Hőközpontok a valós  
megtakarításért

Mint ismert, a szegedi önkormányzat az elmúlt 8 
évben számos ingatlan esetében valósította meg a 
hőszigetelést vagy az ablakfelújítást, netán mindket-
tőt. Ezzel együtt azonban a kötelező lakossági ön-
erő miatt a közös költségek drasztikusan emel-
kedtek, súlyos helyzetbe sodorva szegedi családok 
százait, ezreit. A felújítások ellenére ráadásul a fűtési 
szezonban a tervezett energiahatékonyságot nem si-
került elérni.

„Nem egyszer fordul elő télen, hogy olyan meleg 
van a lakásban, hogy muszáj szellőztetnünk, ki kell 
nyitnunk az ablakot. Így végső soron az utcát is fűt-
jük” - panaszkodott Pékai Géza (50) háromgyerme-
kes családapa.

„A korábbi időszakban az önkormányzat a pa-
nelházak felújítása kapcsán elmulasztotta a 
hőközpontok felújítását, melynek következté-
ben egyes lakásokba a szegedi távhőszolgáltató 
ugyanakkora hőenergiát szállít, mint korábban. Ez 
eredményezi azt, hogy a panelban lakók a korábbi, 
önkormányzat által támogatott felújítás hatását a 
pénztárcájukon nem érzik, a fűtésszámla számottevő-
en nem csökkent. A hőközpontok felszerelése a lakók 
számára elérhetővé teszi a valós megtakarítást, ezen 
túlmenően csökkenti a fűtésre felhasznált energiát, 
ami a környezetvédelem szempontjából is fontos.  
A panelfelújítási programban a kormány támo-
gatásával és európai uniós források igénybevé-
telével megvalósítjuk a hőközpontok felszerelé-

sét. A hőközpontok beépítésével és a lakásokba 
felszerelt hőszabályozókkal lehetővé válik a be-
áramló hőmennyiség szabályozása” – árulta el 
Kothencz János.

Akár a közös képvise lők kel  
szemben is a lakossági érdekekért

Kiemelte, polgármesterré választása esetén 
a kormányerővel a háta mögött, uniós források le-
hívásával a szegedi panelok elavult elektromos 
rendszerét és szellőzőrendszerét is korszerűsíti. 
Továbbá az új önkormányzat minden elérhető segít-
séget megad ahhoz, hogy a panelházak környezete 
rendezett, élhetőbb legyen: felújítja a járdákat és a 
bicikliutakat, szerepet vállal nyilvános WC-k létesíté-
sében, rendbe teszi a játszótereket, közösségi tereket 
alakít ki. Ugyanígy aktív szerepet játszik majd a tár-
sasházakban élő emberek érdekeinek védelmében.

Bíró Julianna (38) ennek szükségességét világí-
totta meg lapunknak. „Az az igazság, hogy a közös 
képviselet nem mindig az elvárható módon és hang-
nemben intézi az ügyeket a lakosokkal. Akkor is így 
van ez, ha arról érdeklődünk, miért is emelkednek 
a közös költségek. Számunkra, egyszerű emberek 
számára ez átláthatatlan. Nem vagyok egyedül, aki 
elégedetlen a közös képviselettel, munkájuknak 
sokkal emberközelibbnek és szakszerűbbnek kel-
lene lennie.”

„Gyakran tapasztaljuk, hogy a társasházakban 
élő emberek érdekei és a képviseletükre vállalkozó 
társasházi közös képviseletek érdekei nem feltétle-
nül egyugyanazon célt szolgálják. Éppen itt az ideje 
annak, hogy az új önkormányzat részt vegyen akár a 
közös képviseletekkel szemben is a lakosok érdeke-
inek védelmében és hatékonyabb érdekérvényesíté-
sében” − mondta erről Kothencz János.


