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Szeged, ahogyan mi szeretnénk –  
Kothencz Jánossal

A többet hozni képes kormányzati együttműködésen alapuló  
várospolitika programja

 „Mert a szegedi emberek  
valóban többet érdemelnek!”

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI PROGRAM

Fidesz – KDNP – L.É.T –Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása



Polgármester-jelölti köszöntő
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Szegediek!

Alapvető emberi törekvés, hogy mindenki a saját életkörülményeit 
szeretné jobbá, élhetőbbé tenni. A helyes várospolitika középpontjá-
ban ezért nem állhat más, mint minden törekvés kiindulópontja, az 
ember – akinek a személyes sorsáért a mindenkori önkormányzat fe-
lelősséggel tartozik. Az önkormányzat az a testület, amely a közjó biz-
tosításában, a városlakó ember életfeltételeinek javításában a legtöbb 
eszközzel rendelkezik. 

Amikor azon gondolkozunk, hogy milyen várost szeretnénk, akkor tulajdonképpen Sze-
ged jövőképéről gondolkodunk. Számunkra ennek a jövőképnek szerves része a közjó, végső 
soron a szegedi ember érdekében szolgálatot és törődést vállaló városvezetés. 

A sorsáért felelősséget érző városi polgár mindenekelőtt hisz a közösség erejében. A műkö-
dő közösség alapelve az öngondoskodás és a rászorulóknak nyújtandó önzetlen segítség. A 
„Szeged, ahogyan mi szeretnénk – Kothencz Jánossal” program alapja, hogy tudatosítja: bárki 
alkalmas arra, hogy saját maga teremtse meg a számára megfelelő életszükségleteket, aki viszont 
erre önállóan nem képes, azt segíteni kell. Célunk, hogy ezzel a programmal mindenkihez szól-
junk, mindenki találjon benne a személyes sorsának megfelelő üzenetet. A közjót szolgáljuk. 
Vallom ugyanis, hogy minden ember értékes, és sokat tud hozzátenni egy közösség sikeréhez, ha 
megtalálja a maga számítását. 

Márpedig Szegednek sikerre van szüksége. Mi több, mindene meg is van ahhoz, hogy akár 
sikeres is lehessen. Mégsem az. Hogy miért? 

Mert nem tudja kiaknázni saját erőforrásait, és mert vezetése egyre inkább elszigeteli a fejlő-
dés lehetőségétől azzal, hogy a legcsekélyebb együttműködést sem valósítja meg a magyar kor-
mánnyal és a környezetében élőkkel.     

Szeged lakossága sokszínű. Tudományos, gazdasági, természeti adottságainak tárháza páratlan. Ez 
a sokszínűség, ez a gazdagság azonban évek óta kiaknázatlan. Sokakkal együtt úgy látom, a városunk 
nem tudja felhasználni a sokszínűségében, eredetiségében rejlő lehetőségeket. A jelenlegi várospoliti-
ka nem képes építeni Szeged saját erőforrásaira, képtelen együttműködni az itt élő emberekkel és 
a kormányzattal. A vágyott jövőt felépíteni pedig párbeszéd és együttműködés nélkül nem lehet. 

Eljött az idő, hogy kizökkentsük szeretett városunkat abból a lelkiállapotból, aminek terhe alatt 
képtelen előbbre jutni. Közösségünk hosszú távú célját ezért úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 
Szegednek vissza kell nyernie gazdasági, erkölcsi erejét és elismertségét. 

Ez biztosan sikerülni fog, ha új szemlélettel szólunk mindenkihez, aki Szeged város kö-
zösségéhez tartozik. Ha hívjuk és bevonjuk a közös munkába:

• az egyetem kiváló kutatóit, szakembereit, a klinikák nagyszerű orvosaiból álló humán 
erőforrást, akik a tudományra alapozottan képesek megrajzolni a város jövőképét.

• a vállalkozói réteget, amely képes beruházni, fejleszteni, munkahelyeket teremteni egy 
megfelelően vállalkozásbarát környezetben. 

• a város szakszerű működtetésében és fenntartásában ezidáig is lelkiismeretes és odaadó 
közszolgálatot végző szakembereket.
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• az érdek-képviseleti és civil szervezeteket, a városi társadalom élő sejtjeit, akik képesek 
az értékőrzésre és közvetítésre. 

• személyesen az itt élő embereket, akiknek életminőségét, életviszonyait a valós helyze-
tükben tapasztaljuk meg – ők azok, akikről szól, akikért zajlik ez a munka. Bebizonyítjuk, 
hogy az eddigi tapasztalatukkal ellentétben Szeged következő városvezetése kíváncsi rá-
juk, a véleményükre, a gondjaikra, az elvárásaikra, céljaikra. 

• Külön hangsúlyt fektetünk a szociálisan leszakadó rétegekre: a szociális  biztonsági háló 
kiépítése terén egyedülálló modell kiépítésére vállalkozunk.

Tesszük mindezt azért, mert hisszük, hogy egy működőképes, magát megújítani, lehetősége-
ivel, adottságaival élni tudó, fejlődő Szegedet teremteni nem vágyálom. Nem vágyálom, hanem 
alázatos munka és összefogás eredménye. Ennek érdekében jártam végig a városrészeket. Ezért 
alkottuk meg az Önök javaslatai, az Önök elvárásai alapján ezt a programot. Ezért ez a program 
a szegedi emberek programja. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy a saját egyéni problémáik, nehézségeik megoldá-
sában találnak partnerre bennem. Számomra a polgármesterség nem hatalom vagy egyéni politikai 
karrier kérdése, hanem a törődés és az igazi felelősség vállalása a szegedi emberért és közösségért. 

Az a célom, hogy felzárkózzunk végre mi is azokhoz a városokhoz, ahol az emberek élet-
minősége jobb, jövőjük biztonságosabb. Hiszem, hogy nemcsak általában igaz, hogy Szeged töb-
bet érdemel, hanem a szegedi emberek azok, akik valóban többet érdemelnek. Egy vagyok Önök 
közül. De ismerem nehézségeiket és problémáikat. Pontosan tudom, hogy mi az, amit meg kell 
tennem. Én és a csapatom felkészültünk az Önök szolgálatára.

Tisztelt Választópolgárok!

Az Önök javaslata, elvárása számomra az alap. A mi közös igyekezetünk és szorgalmunk 
lehet a felépítmény – ha felhatalmazást kapunk rá október 12-én.  Ebből ház, vagyis biztonságot 
adó jövő, közös otthon azonban csak akkor lesz, ha a kormányzat segítségét is megkapjuk. Erre 
nekem van reális esélyem. A mi csapatunk bírja, élvezi a kormány bizalmát. 

A jelenlegi szocialista városvezetés a múlt, súlytalanná vált. Nincs mögötte semmi, nem 
áll mögötte a kormány, nem tud maga mögött erőt felmutatni. A jelenlegi városvezető ígéretei 
csúsztatáson alapulnak. Itt az ideje, hogy Szegednek végre jövője is legyen! Én és a csapatom a 
kormányerőre támaszkodva reálisan be tudjuk tartani az ígéreteinket, és valóban jobbá tudjuk 
tenni a szegedi emberek életminőségét.

Hiszem, hogy a szegediek céljai is ugyanolyan fontosak, mint a Kecskeméten, a Debre-
cenben vagy a Győrben lakóké. Én és csapatom vagyunk a garancia arra, hogy a szegediek 
problémái megoldódhatnak, vágyaik megvalósulhatnak! 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a polgármesterséget társadalmi megbízatásban fogom 
ellátni, így az ezért járó juttatást teljes egészében a rászorulók támogatására fordíthatja az önkor-
mányzat. Ellentétben a jelenlegi városvezetővel, aki pártpolitikai okokból csak heti egy-két napot 
tölt Szegeden, jómagam minden nap a városházáról kívánom irányítani Szeged, a szegediek ügyeit.

    
Tisztelettel: 
 
   
   Kothencz János

 polgármesterjelölt
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Küzdeni képes ember egy hiteles célért
A kormánypártok és a L.É.T. polgármesterjelöltje: Kothencz János

Kothencz János életrajza

Kothencz János 1973. december 14-én született Kiskunhalason. Szüleit 3 hónapos korában 
elvesztette. Állami gondoskodásba került, csecsemőotthonban, majd intézetekben nevelkedett. 
Általános iskolai tanulmányait Hajóson végezte. 

Az intézeti évek alatt korán felfigyeltek a jó eszű, tehetséges kisgyermekre. Pártfogója, dr. Fol-
tán József adta kezébe először azokat a könyveket, melyek felkeltették érdeklődését a kultúra és a 
történelem iránt. Támogatója szellemi útmutatásával küzdötte le a környezetében uralkodó cél-
talanságot és reménytelenséget. 

Abból a sok százas közösségből azokhoz a kevesekhez tartozott, akik továbbtanultak és leé-
rettségiztek. Küzdelmek árán formálta önmagát, alakította ki jövőképét. Sportolt, tanult, zenélt és 
írogatott.

Középiskolás évei kezdetén ismerte meg Podmaniczki Imre atyát, izsáki plébánost, aki azóta 
is lelki vezetője. Az érettségi megszerzését követően Szegedre költözött, és megkezdte teológiai ta-
nulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán. 1998-ban szerezte első diplomáját. Még a teológusi 
évek alatt egy szociális gyakorlat keretében ment el az egyik szegedi nevelőotthonba, ahol ráébredt 
arra, hogy segítenie kell sorstársainak. 1996-ban alapította meg az ÁGOTA® (Állami Gondosko-
dásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) karitatív közösséget, mely azóta 
országos szervezetté nőtte ki magát. 

A diploma megszerzését követően nevelőtanár lett ugyanabban a gyermekotthonban, 
és emellett folyamatosan tanult. Elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola pedagógia szakát, majd az SZTE Bölcsésztudományi Karán abszolválta 
a szociológia szakot. Később a Gál Ferenc Főiskola egyetemi fakultásán szerzett egyetemi 
diplomát. 

Csaknem 15 évnyi felső oktatási tanulmányok mellett folyamatosan küzdött a sorstársaiért, és 
az ország valamennyi megyéjében elindította az ÁGOTA® -t, napjainkra közel 10 000 gyermeket 
támogatnak. 

BALOG ZOLTÁN 
miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Kothencz János kiemelkedő munkát végez a gyermekvédelem területén. A kormány is osztja azt az 
emberi szemléletet, melynek köszönhetően a családját vesztett Csongrád megyei gyermekek   kilencven 
százaléka gondos szülők védelme alá került. A család támogatása rendkívül fontos, hiszen ez jelen-
ti minden ember számára azt a biztos támogatói közeget, amely átlendíti az eddigi nehézségeken. 
Kothencz János gyermekek ezreinek adta meg a lehetőséget arra, hogy tisztes értékrendben, a család 
óvó kötelékében nőhessenek fel.”
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KOTHENCZ JÁNOS ÉLETRAJZA

Terapeutikus alapú pedagógiai rendszertant dolgozott ki. Az állami-gyermekvédelmi gondos-
kodásban élő gyermekek és fiatalok életállapotának és problémáinak megoldását célzó hatékony 
módszert KÁSZPEM® néven az állam is elismerte. A metodikát és szemléletrendszert napjainkra 
már főiskolai kurzusokon és a szociális szakvizsgarendszerben is oktatják. Az utóbbi években már 
Németországban és Bulgáriában is ismertté vált a módszer. 

Kothencz János nemcsak a családból kiemelt gyermekekkel való foglalkozás emberi és 
szakmai színvonaláért harcolt, de Szegeden 15 éve egy éjszakai és nappali játszóházprogra-
mot is elindított a kallódó fiatalok megmentésére, hogy ne kerüljenek intézetekbe. Ebben a 
karitativitásban ébredt rá arra is, hogy közvetlen lakókörnyezetében nemcsak ezek a fiatalok, 
hanem családtagjaik is komoly nehézségeket élnek meg. Világossá vált számára, hogy nem 
csupán a kallódó fiatalokhoz kell eljuttatnia segítségét, hanem az őket közvetlenül körülvevő 
környezettel és a fiatalok családjaival is törődnie kell. 

Ezért, 2009-ben életre hívta a L.É.T – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulását, 
vagyis azt a lakótelepi önkéntes mozgalmat, melynek napjainkra már több nyugdíjasklubja, 
szociális védőhálórendszere és számtalan közösségépítő programja létezik. Több ezer, lakó-
telepen élő embertársát támogatja. Mindezt jó érzéssel boldogan vállalja és sok százan követik 
őt ezen az úton, hiszen mint mondja, „azok vagyunk, akikért kiállunk…” 

Ma a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
gyermek- és ifjúságvédelmi főigazgató-
ja, aki ezrek sorsáért tartozik felelős-
séggel, és aki közel ezer ember munkál-
tatója is egyben. Komoly költségvetési 
intézményrendszereket irányít, miköz-
ben nagyon egyszerű körülmények 
közt, egy 9. emeleti panellakásban la-
kik Tarjánban. Kenyérkeresete jó részét 
rendszeresen jótékonyságra fordítja. 
Szeretettel neveli 9 éves kisfiát, Bercikét 

és fogadott fiát, akit 16 évvel ezelőtt az állami gondoskodásból emelt ki. Zsoltot, aki családalapítás 
előtt áll, ugyanúgy fiának tekinti, mint édesgyermekét.

2005-ben Magyarország példaképdíjat (Pannon GSM) kapott, majd 2009-ben Kerkai-díjat 
(KIFE) és a Csongrád Megyei Önkormányzat által alapított Csongrád Megye Szociális Ellá-
tásáért díjat vette át. 2011-ben ő kapta a megye Príma Díját (VOSZ), később pedig 2013-ban 
Magyarország Köztársasági Elnökétől a Magyar Arany Érdemkeresztet. 

Kothencz János minden olyan díját, amivel pénz is járt, maradéktalanul a családból kiemelt 
gyermekek támogatására fordította. Közvetlen munkatársai szerint kiváló szervező és kimagasló-
an tehetséges stratéga. Olyan ember, aki egész élete során tartotta a szavát, és rendületlenül kiáll 
mindenki mellett, aki segítséget kér. 

2014-ben a Fidesz országos elnöksége Szeged város polgármesterjelöltjének kérte fel.

Kothencz János családja körében.
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„Szeged, ahogyan mi szeretnénk – Kothencz Jánossal” – Új szemlélettel

SEGÍTSÉGET KÉRŐ EMBEREKRŐL – SZOCIÁLPOLITIKÁRÓL –  
A SZEGED-MODELLRŐL…

Szeged új városvezetése a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködésben egyedülálló szociális programot készül megvalósítani. 
Ennek lényege egy komplex, átfogó gondoskodás, amely a bölcsődétől az időskorú polgárokig 
minden korosztály és társadalmi réteg számára odafigyelést, törődést garantál, és lehetőséget te-
remt az önálló életvitel feltételeinek megteremtésére. 

A Szeged-modell tervezett elemei: 

1. A bölcsődei férőhelyek számának komoly növelése mellett az önkormányzat és in-
tézményei a rugalmas, családbarát munkavégzés feltételeinek megte rem tésére tö-
rekednek, kihasználva minden segítő kormányzati támogatást. Elsősorban a hátrá-
nyos helyzetű általános iskolások szabadidejének értelmes időeltöltése érdekében 
minden városrészben, de különösen a lakótelepeken  állandó élménynapközik és ál-
landó szünidei táborok működtetését tervezzük. Ezek a délutáni foglalkoztatók, ját-
szóházak a sporttól a kézműves-foglalkozásokig változatos programokat, számos hasz-
nos elfoglaltságot biztosítanak a gyerekeknek szakemberek gondoskodása mellett.  
Célunk, hogy egészségesebbé tegyük a helyi közétkeztetést a Mintamenza program be-
vezetésével. Arra törekszünk, hogy a város minél komolyabb részt tudjon vállalni a szege-
di lakhelyű diákok közétkeztetésének finanszírozásából.

2. A szülők akadémiája élményalapú tapasztalatszerzéssel nyújt majd segítséget a gyermeket 
nevelő szülőknek, kiemelten az egészségfejlesztés, a táplálkozás és a kommunikáció területén. 
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„SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” – ÚJ SZEMLÉLETTEL

3. A foglalkoztatás növelése érdekében szükséges a kis- és középvállalkozások támogatása 
helyi szinten. Mindezt a munkahelyek létrehozása indokolja, kiemelve az induló vállalko-
zásokat, a fiatal pályakezdőket, a nőket, hangsúlyozva a „szegedi” kézművesmestersé-
gek újraindítását, a rugalmas foglalkoztatás megvalósítását (GINOP-források lehívása).

SZEGEDEN LÉTESÜLŐ MUNKAHELY-BERUHÁZÁSOK

 

4. A fogyatékossággal és betegséggel élők szociális foglalkoztatásának elősegítése életmi-
nőségük javítása, társadalomba történő visszailleszkedésük céljából. Az önkormányzat 
a jövőben minden kormányzati támogatási formát kihasznál fogyatékkal élő vagy meg-
változott munkaképességű embertársaink foglalkoztatására, életkörülményeik javítására 
(EFOP-források lehívása). 

5. Ahhoz hogy az új létesítményeket és szolgáltatásokat kiszolgálni képes szakemberek álljanak 
nagy számban rendelkezésre, a szociális területen módszertani intézmények kialakítását ter-
vezzük, és a humánszakember szakképzéssel és felsőfokú képzéssel összehangoltan humánerő-
forrás-fejlesztést valósítunk meg a Szegedi Tudományegyetemmel karöltve. A humán szakem-
berek gyakorlati képzését vállaló munkahelyek képzési feltételeinek javítását és a tereptanárok 
képzését célzó programok megvalósítását helyi szinten is támogatni szükséges (EFOP-források). 

6. A gyermekjóléti szolgálat szakmai létszámát és az utcai szociális munkások létszámát 
jelentős mértékben meg kell emelni. A kiterjesztett szociális gondoskodás nem valósítható 
meg az szakképzett alkalmazottak nélkül. 

7. Az új városvezetés bevezeti a helyi szolgáltatások, termékek kedvezményes igénybevételé-
re jogosító „ Szeged Szolgálatában Kártyát”:

 – a szociális területeken dolgozók, 
 – az egészségügyi dolgozók,
 – az oktatási, nevelési területeken dolgozók,
 –    valamint a köztisztasági területen dolgozók, a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-

profit Kft. dolgozói számára.
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8. A társadalmi összetartozás erősítésére a panellakásokban élők közösségi hálózatának és 
házgondnoki rendszerének kialakítása a lakhatás minőségének javítását eredményezi.

9. Közösségi terek, épületek kialakítása, építése kétféle módon: arra törekszünk, azon dol-
gozunk és azért fogunk küzdeni, hogy reális esélyünk legyen a termálvíz hasznosítására 
épülő, megfizethető szolgáltatásokat nyújtó egészségházak építésére. Másrészről hasz-
nálaton kívüli, elhanyagolt önkormányzati tulajdonú épületek, területek hasznosításával, 
felújításával sportolásra,  közösségi életre alkalmas terek, új korszerűen felszerelt, állandó 
ifjúsági és nyugdíjasklubok kialakítása a célunk, szintén pályázati forrásból. 

10. A szegedi szociális nappali és bentlakásos intézmények teljes épületszerkezeti felújítása 
és infrastrukturális fejlesztése. A közösségi terek bővítésével szolgáljuk ki a nehézségekkel 
küzdő egyének és a hátrányos helyzetű csoportok igényeit, amelyek ily módon alkalmassá 
válnak a fiatal és idős emberek támogató segítségnyújtására (KEHOP-forrás).

11. Az új, Kothencz János irányította városvezetés egyedi és példaértékű szociálpolitikai 
programmal oldaná meg a hajléktalanok problémáját Szegeden. Kiemelt céljának tartja 

„SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” – ÚJ SZEMLÉLETTEL
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egyrészt a hajléktalanszállók férőhelyeinek nagymértékű bővítését, ugyanakkor vall-
ja, nemcsak ezen embertársaink szállásáról, hanem életkörülményeik tartós javításáról 
is gondoskodni kell. „Visszavezetés az életbe” címmel olyan szociálpolitikai programot 
valósít meg az új városvezetés, melynek során egy teljesen új modell szerint vezetik visz-
sza a munka világába a nehéz sorsúakat. Terápiás programokkal készítik fel őket, majd 
munkahelyekkel segítik, hogy saját lábukra állhassanak, így a társadalom perifériájáról 
visszakerüljenek a társadalom világába.

12. Kiemelt feladat az adósságcsökkentés, a szegedi modellértékű, komplex rendszer tovább-
vitele, a közüzemi díjak szabályozásának/árcsökkentésének állami programjával össz-
hangban (KEHOP-, Zöld Beruházási Rendszer mint nemzeti forrás, illetve TOP-forrás 
felhasználása). Ugyanígy elengedhetetlen a további  segítségnyújtás azoknak, akik súlyos 
közüzemidíj-elmaradással küzdenek. 

13. Az új városvezetés bevezeti az öregségi nyugdíjba vonult szegediek által igényelhető „Sze-
gedi Nyugdíjasokért Kártyát”, ami a helyi szolgáltatások, termékek kedvezményes igény-
bevételére jogosít.

14. Az új önkormányzat azt is lehetővé kívánja tenni, hogy munkát vállalhassanak azok a 
nyugdíjasok, akik még aktívak szeretnének maradni.

15. Az öregségi nyugdíjba vonult szegediek számára az új városvezetés ingyenessé teszi a 
szemétszállítási szolgáltatást.

16. Hospice-ház kialakítása Szegeden – hogy az élettől méltó módon vehessenek búcsút a 
gyógyíthatatlan, sok esetben magányos betegek. Jelenleg kihasználatlan önkormányzati 
ingatlant újítanánk fel erre a célra.

 

VERESNÉ NOVÁK KATALIN
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Köszönet illeti Kothencz Jánost munkájáért, aki a szépkorúakért, az elesettekért és az árva gyermeke-
kért dolgozik hosszú évek óta. Az általa is szorgalmazott közösségtudat forrasztja egybe a nemzetet, ez 
tartotta életben és építette tovább az országot.”

„SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” – ÚJ SZEMLÉLETTEL
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GAZDASÁGPOLITIKÁRÓL... 
Visszatekintés – jelen – jövőkép

A legfontosabb feladata ezen a területen van Szeged következő városvezetésének. Ki kell mon-
dani, hogy az elmúlt több mint egy évtized a hibás gazdaságpolitika miatt az elszalasztott  lehetőségek 
korszaka volt. A jelenlegi városvezetés és az annak élén álló polgármester hiába mondhatta el magá-
ról, hogy az országot irányító szocialista-liberális politika meghatározó  politikusa, semmit nem tett 
annak érdekében, hogy Szeged gazdasági értelemben felvirágozzék. Városunk valójában kiüresedik. A 
mostani városvezetés látványberuházásokkal manipulálja, téveszti meg a szegedi embereket, miköz-

ben 

a valódi életminőségük összehasonlíthatatlanul rosszabb az útikalauzba illő szép fényképeken és hamis 
látványterveken látottaknál. A városvezetés mindeközben hagyta, hogy mind a város, mind az itteni 
vállalkozások, mind a szegediek ezrei eladósodjanak, adósságcsapdába kerüljenek. Közben nem ér-
kezett Szegedre egyetlen számottevő munkahelyteremtő beruházás sem, amely jelentősen javíthat-
ta volna a leginkább alacsony képzettségűeket sújtó foglalkoztatást.  A városvezetés nem törekedett 
párbeszédre a munkahelyteremtésben megkerülhetetlen vállalkozói réteggel sem. Maguk a szegedi és 
környékbeli vállalkozók mondták el, hogy a városvezetés hogyan rázta le őket egyenként, minden 
megkeresésük alkalmával. Mindezt súlyosbítja, hogy a jelenlegi helyi szabályozás nem vállalkozóba-
rát, nem  segíti az ide betelepülni vagy fejleszteni vágyó cégek számára vonzó gazdasági környezet ki-
alakítását. A munkahelyteremtéshez új szemléletmód szükséges. Csakis ebben az esetben emelkedhet 
a munkahelyek száma, növekedhet a helyi adóbevétel, és válhat stabilabbá városunk gazdálkodása. 

CSEPREGHY NÁNDOR
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes  
államtitkár, Miniszterelnökség

„Kothencz János a szegény sorsú gyermekek gondozása terén már bizonyította rátermettségét. Eddig 
is jól sáfárkodott a rábízott forrásokkal, és a kormány szívesen működik együtt minden olyan pol-
gármesterrel, aki tudja, miként lehet saját településének a legjavát szolgálni. Szeged az autópálya és a 
kormányzati támogatási lehetőségek ellenére sem élt lehetőségeivel, jelentős beruházó nem érkezett 
a városba. Ahhoz, hogy ezen a területen változás legyen, lehet, hogy nemcsak új típusú szemléletre, 
hanem új emberekre is szükség van a politikában.”

„SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” – ÚJ SZEMLÉLETTEL



16

I.   Régi városirányítás – látványberuházások, eladósodás és kormányzati együttműködés 
gyengesége

Több tekintetben szemléletváltásra van szükség az önkormányzati működésben és irányítás-
ban.  Úgy nem építkezhetünk, ahogy a jelenlegi városvezetés gondolkodik.

A következő városvezetés nem folytathatja tovább azt a gazdaságpolitikát, mely:
• a pénzügyi forrásszerzés kényszerének rendeli alá a lakossági érdekeket. Helytelen, ha 

nem a helyi közösségek és emberek életminőségének biztosítását tartjuk szem előtt, 
hanem azt, hogy mire lehet pénzt szerezni. 

• felelőtlen gazdálkodással olyan helyzetet idéz elő szegediek számára, hogy kormányzati 
mentőakcióra legyen szükség a város csődjének elkerülésére,

• egyoldalú, agresszív, pártpolitikai háborút vív a kormánnyal. Ennek ugyanis az a 
következménye, hogy az önkormányzat és a központi kormányzat között egyáltalán 
nincs működő kapcsolat. Így fejlesztési források milliárdjaitól esik el városunk. Ez 
Szeged külső elszigetelődéséhez vezet.

• kerüli az együttműködést az önkormányzat és a munkahelyteremtő vállalkozások, az ön-
kormányzat és járási önkormányzatok, illetve az önkormányzat és legnagyobb helyi fog-
lalkoztató, a Szegedi Tudományegyetem között. Ez Szeged belső elszigetelődéséhez vezet.

• nem rendelkezik határozott koncepcióval, arról, hogy a gazdálkodást hogyan lehet  ha-
tékonyabbá tenni a város érdekében. Ésszerű önkormányzati szervezeti és szerkezeti át-
alakítások szükségesek. 

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 
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 A jelenlegi városvezetés felelőtlen gazdálkodása miatt most bajban vagyunk. Mozgás-
szabadságunk korlátozott, elszigeteltségünk teljesnek mondható. A jelenlegi várospolitika 
és az azt képviselő városvezetés útjai a szegedi emberekétől rég elváltak, s már nincsenek 
javára a helyi közösségnek. A jelenlegi városvezetés már nem teszi kiszámíthatóvá a szege-
di emberek jövőjét, és nem teremt megélhetési biztonságot! Tehertétellé vált, hátráltatja a 
 szegediek boldogulását. Azon dolgozik, hogyan tévessze meg az embereket drága reklám-
kiadványaival.

II. Az új gazdasági szemlélet alapja
Új szemlélettel kell nekilátni a helyi gazdasági környezet kialakításához. Szeged gazdasá-

gi újjáépítését a helyi vállalkozói réteg megerősítésével kell kezdeni. A másik fontos terület 
a kormánnyal való együttműködés. Ahogyan a kormány is tudja úgy alakítani a gazdasági kör-
nyezetet, hogy kedvezzen a gazdaság fejlődésének, úgy az önkormányzatok is formálhatják úgy 
a helyi körülményeket, hogy azok alkalmasak legyenek mind a helyi kis- és középvállalkozások 
kiszolgálására, mind a nagyberuházások fogadására.

Tisztán kell látni, hogy a helyi gazdaság fejlesztése nem oldható meg saját forrásból, eh-
hez szükséges a kormányzati együttműködés. Az európai uniós, az állami és az önkormányzati 
forrásokat minden esetben annak a szolgálatába kell állítani, hogy egyfelől a helyi vállalkozókat 
erősítsék, másfelől pedig az emberek jobb életminőségéhez teremtsék meg a feltételeket.

A várost a térségi gazdasági fellendülés régiós központjává kell emelni. Ennek érdekében fo-
kozni szükséges a régiós önkormányzatokkal az együttműködést a közös fejlesztési programok ré-
vén. Ezért a Szeged környéki települések önkormányzataival eleven együttműködésre és kooperá-
cióra van szükség (például mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozó ipar újbóli létesítése Szegeden).

A Szeged város adottságaiban rejlő gazdasági-innovációs lehetőségek kiaknázása érdekében 
fontosnak tartjuk a megyeszékhelyen működő tiszteletbeli konzulok bevonását a gazdasá-
gélénkítő munkába. Kapcsolataik révén ők új távlatokat nyithatnak Szeged fejlesztésében, előre-
mozdíthatják a külhoni beruházások számának növekedését. 

Új szemléletet kell érvényesíteni az önkormányzati gazdálkodás területén is. Olyan gazdálko-
dási politika szükséges, amely csökkenti a gazdasági szereplők és a lakosság terheit, és ezzel 
egyidejűleg tehermentesíti az önkormányzatot is az ésszerűtlen vagyoni kötelezettségei alól (ki-
üresedett önkormányzati tulajdonú ingatlanok közrebocsátása, hozzáférhetővé tétele a lakosok, 
civil szervezetek, vállalkozások, társasházak közösségei számára).

Az önkormányzat szervezeti és gazdálkodási struktúráját alkalmassá kell tenni arra, hogy 
az új szemléletű várospolitika hatékonyan tudjon működni. Felül kell vizsgálni az önkormány-
zati gazdasági társaságokba szervezett tevékenységek rendszerét. Az önkormányzati kiadások 
ésszerűsítését célzó átalakításokat el kell végezni, a kormányzati együttműködés hatékonyságát 
biztosító szervezeti feltételeket meg kell teremteni, és a polgármesteri hivatalt alkalmassá kell 
tenni arra, hogy a kiemelt programokat megfelelő eredményességgel legyen képes koordinálni.
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A „Szeged, ahogyan mi szeretnénk – Kothencz Jánossal”  
program fő gazdasági prioritásai:

1. Gazdasági fejlesztés 
2. Életminőség-javítás
3. Kutatási és fejlesztési pályázatok és az egyetem partnersége

1. Gazdasági fejlesztés 
1.1 Elsődleges fejlesztési irányok

A pályázati források elérésének természetes feltétele, hogy kizárólag a kormányzati célokkal 
egyező beruházásoknak van realitása. A lehetséges fejlesztési irányok és programok meghatá-
rozásakor tehát elsőbbséget kell élvezniük azoknak, amelyek összhangban állnak a kormányzati 
tervekkel. A szegedi önkormányzattól tehát okkal várható el a partneri együttműködés. 

Ami a városi/övezeti szintű fejlesztési célokat illeti, azokhoz jó alapot és kiindulópon-
tot biztosít a közgyűlés által korábban elfogadott, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó 
önkormányzati településfejlesztési stratégia. Ezt azonban az uniós és az állami források 
felhasználására vonatkozó új szemlélethez kell igazítani, felül kell vizsgálni, és tovább kell 
fejleszteni.

ENNYI FEJLESZTÉS VALÓSULHAT 
MEG SZEGEDEN A KÖVETKEZŐ CIKLUSBAN

 

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 
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Határozottan érvényesíteni kell benne az uniós támogatások felhasználására kialakított kor-
mányzati törekvéseket, amely szerint a források 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre 
kell fordítani még pedig a kis-és középvállalkozásokon keresztül. A fennmaradó 40 százalékot 
pedig a humánerőforrás-fejlesztésre, az infrastruktúrafejlesztésre, a környezetvédelemre és 
az energiahatékonyság javítására, illetve tartós munkahelyteremtő beruházásokra. 

Ezek egy részét a foglalkoztatást kiszélesítő beruházások, programok jelentik. Más részük 
a helyi közösségek tagjainak létfenntartását, életkörülményeik, valamint egészséges  testi-lelki 
állapotuk javítását célozzák (különös tekintettel a családok és az idős embertársaink helyzetére, 
a lakótelepeken élőkre). 

Ennek megfelelően kiemelt szerepet kell biztosítani 
a város következő fejlesztési stratégiájában:

1. az élethosszra szóló munkahelyeket teremtő beruházásoknak, fejlesztéseknek, 
2. a helyi kis- és középvállalkozások megerősítésének, az azt segítő programoknak,
3. az ELI lézerközponthoz kapcsolódó szolgáltató, kutatás-fejlesztési és tudományos te-

rületeken történő munkahelyteremtő beruházások létesítésének, előnyben részesítve 
a szegedi kis- és középvállalkozásokat, 

4. a Biopolisz innovációs, tudományos beruházásnak a kapcsolódó déli Tisza-híddal,
5. az elsősorban a lakótelepi lakások fenntartási költségeit csökkentő alternatív (környe-

zetbarát) energetikai fejlesztéseknek, amelyek nem korlátozódhatnak csak Odessza 
lakótelepre, hanem a teljes szegedi lakótelepi lakásállományra ki kell terjedniük,

6. a termálvízre épülő egészségházak gyógyászati szolgáltatásokkal együtt történő létesí-
tésének a lakótelepen élők számára is elérhető módon,

7. a közösségi terek létesítésének és fejlesztésének (állandó nyugdíjasklubok létrehozá-
sa korszerű felszereltséggel, ifjúsági klubok, baba-mama klubok, szabadidő, sport- és 
játszóterek, közvilágítás és közbiztonsági rendszerek stb.),

8. sportlétesítmények építésének: fedett uszoda, iskolai tanmedencék,
9. a közutak és a legkisebb eldugott útszakaszok felújításának.

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 
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1.2 Pénzügyi források

A jelenlegi városvezetés 32 milliárdról beszél
A Kothencz János irányította új városvezetés a  
200 milliárdos forrás elérését tűzte ki céljául

a) Európai uniós költségvetés
A legtöbb helyi fejlesztési elképzelés uniós forrásból fog megvalósulni. Erre a források új 

szemléletű elosztása, illetve a keretprogramok teremtenek lehetőséget. A magyar kormány 2014 
első félévében tíz keretprogramot határozott meg. Ezeknek a programoknak a forrása összesen 
7000 milliárd forint. E keretprogramok olyan, kizárólag a kormány irányítása mellett elérhető 
és felhasználható pénzügyi forrásokat jelentenek, amelyek egy része közvetlenül az önkormány-
zat, illetve a térségi önkormányzatok fejlesztési terveinek biztosít anyagi hátteret. 

Az új elosztás egyik eleme a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a sokat hi-
vatkozott TOP-forrás), amelyet a város jelenlegi vezetése úgy láttat, mintha az Szegednek alanyi 
jogon járna. De fontos tudni, hogy a Szeged számára meghatározott 32 milliárdnyi keret lehí-
vására ténylegesen csak akkor kerülhet sor, ha a város olyan konkrét programjavaslatokat terjeszt 
elő, amelyek elnyerik a kormány jóváhagyását és támogatását. Ez minden megyei jogú város 
esetében így van. Ez a 32 milliárd forintos, előzetes pénzügyi keret tehát nem jár, hanem jut, még-
pedig ésszerű, egyeztetett célok felhasználására. 

Világos tehát, hogy az uniós források elérésére a megfelelő kormányzati együttműködés-
sel rendelkező városvezetésnek van reális esélye. A szegediek számára szükséges és vágyott 
fejlesztések ténylegesen úgy valósulhatnak meg, ha létezik megfelelő párbeszéd a kormány és az 
önkormányzat között. Bárki állítja az ellenkezőjét díszes politikai propagandaanyagokon, az nem 
egyéb, mint a választók megtévesztése: szemfényvesztés!

A támogatási források másik része pedig a helyi kis- és középvállalkozások, gazdasági tár-
saságok, kutatás-fejlesztési szervezetek, klaszterek, civil szervezetek támogatásán keresztül 
eredményezheti a gazdasági környezet, valamint az életminőség javulását.  

Ezeken a további keretprogramokon keresztül valóban nagyságrendekkel nagyobb fejleszté-
sek valósíthatók meg, mint ami a 32 milliárd forintból lehetséges volna. 
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Az új városvezetés reális célkitűzése, hogy kis-, közép- és  
nagyvállalkozói, az egyetem és a civil szervezetek  

pályázatainak határozott támogatásával, velük együttműködésben 
200 milliárd forintot elérő nagyságrendű fejlesztés valósuljon meg  

a következő uniós költségvetési támogatási időszakban Szegeden.

 b) Nemzeti költségvetés 
Az uniós források dömpingjének közepette hajlamos mindenki arról elfelejtkezni, hogy a 

magyar költségvetés is biztosíthat forrásokat olyan fejlesztésekhez, amelyeket valamilyen oknál 
fogva a brüsszeli források nem támogatnak. Természetesen e pénzek korlátozottan állnak rendel-
kezésre (az adott évi költségvetés lehetőségeinek függvényében), és csak akkor lehetséges a lehí-
vásuk, ha a kormányzati elképzelésekkel összhangban állnak. Ez sem képzelhető el a város és 
a kormány közötti megfelelő kapcsolat nélkül. Ebből a forrásból valósulhat meg például a déli 
vasúti és közúti híd (~30 milliárd forint). 

c) A város térségéhez kapcsolódó források
Csongrád megye 25,5, Szeged térsége pedig további 1,7 milliárd forintot kaphat a TOP for-

rásaiból. Ezeket is úgy érdemes felhasználni, hogy azokból mind a város, mind a várost körülvevő 
települések, Szeged Járás is profitáljon. Ebből adódóan kiemelkedően fontos az együttműködés a 
környékbeli településekkel, valamint a megyével. A megyeszékhelynek nem elszívnia kell a fejlesz-
tési forrásokat a környékbeli települések elől, hanem a térségi kapcsolatok újraélesztésével kell kö-
zös programokat létrehozni, és ezzel milliárdos nagyságrendben forrásokat hozni a város és kör-
nyéke számára. Erre a Szeged környéki települések vezetői is nyitottak, akik már régóta várják, 
hogy Szegeden egy új városvezetés végre az együttműködés hangján el is érje ezeket a célokat. 
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d) Együttműködési források
A „Tervezzük együtt!” városrészbejáró sorozat alkalmával számos olyan problémával szembe-

sítette a programalkotókat a lakosság, amelynek fedezetét szintén pályázati pénzből lehet előte-
remteni. Bizonyos fejlesztéseket ugyanis nem lehet csak egy forrás felhasználásával megvalósíta-
ni. Számos elképzelés csak akkor járhat sikerrel, ha a különböző forrásokat összehangoljuk, és egy 
cél elérése érdekében egy csatornába tereljük.

Ehhez egy profin működő önkormányzat és a támogatások elosztásáról döntő  
kormányzattal folytatott párbeszéd, valamint a kis- és  

középvállalkozásokkal, az egyetemmel való együttműködés szükséges.  
Ilyen módon valósulhat meg például:

1. a panelházak energetikai korszerűsítése (például napelemek és napkollektorok feltelepítése), 
valamint a környezetbarát, olcsóbb zöld távfűtés, illetve ezáltal a közös költségek csökkentése,

2. vállalkozásokat segítő, fejlesztő tevékenységek, amelyek kapcsolódhatnak az ELI lézerköz-
ponthoz, a Biopolisz Parkhoz, valamint mindezektől függetlenül is megvalósíthatóak. Az 
egyik „legnagyobb” operatív program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Prog-
ram (GINOP), amelynek kerete mintegy 2500 milliárd forint! Ez támogatja közvetlenül 
a vállalkozásokat, amelyek befektetőbarát önkormányzati hozzáállás, valamint befektetésre 
érdemes környezet esetén Szegedet választhatják a támogatásból megvalósuló fejlesztéseik-
hez. A város ehhez a TOP gazdaságfejlesztési forrásaival, a helyi adózási kedvezményekkel, 
valamint a városi infrastrukturális beruházások gerjesztő hatásával tud hozzájárulni.

3. a helyi érdekű kis- és középvállalkozások térségi jelentőséggel bíró termelésének, helyi 
szolgáltatásainak fejlesztése,

4. helyi érdekű, elsősorban kis- és középvállalkozások által előállított helyi termékek térségi 
együttműködésben történő értékesítése, a termékek, illetve szolgáltatások és a fogyasztás 
összekapcsolását lehetővé tevő fejlesztések,

5. alacsonyabb rendű utak felújítása, fejlesztése,
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6. a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése,
7. települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (belterületi csapadékvíz elvezetése),
8. térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kis léptékű tematikus turisztikai fejleszté-

sek (kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése),
9. helyi környezeti turisztikai fejlesztések,
10. a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,
11. az önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelése és a 

megújuló energia felhasználása (kazánok cseréje, a hőleadó rendszerek és épülethatároló 
szerkezetek korszerűsítése),

        

12. épületek energetikai korszerűsítése (például világítási rendszerek korszerűsítése, hőtech-
nikai adottságok javítása), megújuló energiaforrások alkalmazása (lakossági önerő igény-
bevétele nélkül),

13. megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló, önálló energiaellátás megvalósítása (kö-
zösségi fűtőművek, távhőrendszerek alkalmazása),

14. a családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról, szenvedélybetegekről és 
hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás),

15. a Szeged város által elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia keretében meg-
valósítandó fejlesztési beruházások és azok továbbfejlesztése, bővítése, szélesítése: ELI 
Tudásváros, Biopolisz Park, lakótelep-rehabilitáció Szeged valamennyi lakótelepi 
körzetében, déli Tisza-híd, új közösségi közlekedési központ, a Tisza teljes belvárosi, 
Felső-Tisza-parti árterének turisztikai, sport- és szabadidő célú fejlesztése.

Szinte mindenre juthat tehát pénz, amit a lakossági fórumokon, a városrészi bejárásokon jelen 
lévők megfogalmaztak, de van forrás a nagyívű elképzelésekre is. Egy szempont köti össze a for-
rások lehívásának lehetőségét: az együttműködés, a párbeszéd a források elosztásáért felelős 
minisztériumokkal. 
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1.3 A gazdálkodás irányítási, működési, szervezeti racionalizálása

Szeged város költségvetése az elmúlt időszakban két szempontból került a figyelem homlok-
terébe: a korábbi törvényi szabályozásból eredő eladósodás, majd az utóbbi években a politikai 
természetű viták miatt. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a várostól átvett mintegy 30 milliárd forint adósság kialakulá-
sáért elsősorban az a gazdaságpolitika és költségvetési szabályozás felelős, amely a szocialista- 
liberális ország irányítás idején adósságspirálba kergette az állampolgárokat, a vállalkozásokat 
és az önkormányzatokat is. Ugyanaz az álbaloldali pártcsoportosulás okolható ezért, amely-
nek képviselője a jelenlegi városvezető. 

Ki kell mondani, hogy az utóbbi 12 év legjelentősebb történése a város költségvetését illetően 
nem volt más, mint a két lépcsőben megtörtént adósságkonszolidáció, illetve az állami felada-
tok visszavétele, amely tehermentesítette az önkormányzatot. Így vált lehetővé, hogy feladatalapú 
finanszírozással, pontos, átlátható módon tervezze kiadásait és bevételeit Szeged városa is. 

Az utóbbi két évben jelentős változások történtek a közpénzek felelős és átlátható felhasz-
nálása, valamint az újbóli eladósodás megelőzése érdekében. Az állami feladatok, valamint az 
adósság átvállalásával szigorodtak költségvetési gazdálkodás feltételei is. Ennek garanciája az 
új államháztartásról szóló törvény, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. Az új törvény az ál-
lamháztartási ellenőrzés szigorítására helyezi a hangsúlyt: szűkíti például az „összevonások” al-
kalmazási körét. Korábban ugyanis a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta 
az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a hozzá rendelt helyi nemzetiségi önkormányzatok 
költségvetését. Azt, hogy az összevont számokon belül ténylegesen mennyit költött például dologi 
kiadásokra, a hivatal működtetésére vagy a feladatellátásra az adott település, csak a belső sza-
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bályzatok, nyilvántartások áttekintésével lehetett megtudni – ami az állampolgárok számára 
nem volt elérhető, értelmezhető. Ezt a lehetőséget az új törvény jelentősen korlátozza, magyarul 
átláthatóbbá teszi a költségvetés tervezését, és szigorítja a közpénzek elköltésének szabályait. 

Ám, mint tudjuk, a jelenlegi városvezetés itt is szemben áll a kormányzattal, továbbra sem 
értelmezhető, nem átlátható az egyszerű, hétköznapi ember számára a város költségvetése, és 
annak összeállításában elsődleges szempont továbbra is a jelenlegi polgármester és személyes 
politikai célja. 

A következő városvezetés szolgálatnak tekinti majd a feladatát, és a lakosság valós prob-
lémáinak megoldását tekinti elsődlegesnek a költségvetési döntések meghozatalakor. Ennek 
megfelelően felül fogja vizsgálni a város költségvetését, hogy reális képet kapjon Szeged pénz-
ügyi és vagyongazdálkodásáról.  

Át fogja tekinteni az önkormányzat és intézményei, valamint a gazdasági társaságok 
tevékenységét, működési és gazdálkodási rendszerét. Azokat a tevékenységeket, amelyek az 
önkormányzat alapfeladataival nincsenek közvetlen összefüggésben, illetve az önkormányzat 
számára ésszerűtlen terheket jelentenek, meg kell szüntetni, vagy más formában kell végezni. 

 

Ezen belül is kiemelten szükséges az önkormányzati bérlakásokkal, illetve helyiségekkel tör-
ténő gazdálkodás átalakítása: 

 
• a bérleti jog értékesítés rendszerének felülvizsgálata, 
• a bérlakások kedvezményes áron történő értékesítése az azt igénylő lakók részére, 
• az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjainak drasztikus csökkentése,
• a vállalkozók számára az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak méltá-

nyos szintre történő csökkentése.
A polgármesteri hivatal szervezetében és felelősségi rendszerében biztosítani kell azt, hogy a 

költségvetési fegyelem, illetve közpénzek felelős, átlátható felhasználása megvalósuljon, valamint 
a fejlesztések hatékony, gyors és szakszerű bonyolítását ki tudja szolgálni. 
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1.4 Vállalkozások gazdasági környezetének javítása

A vállalkozások működési feltételeit javító intézkedések két központi eleme: foglalkozta-
tásösztönzés és tehercsökkentés. 

A foglalkoztatásbarát növekedést elsősorban az üzleti infrastruktúra fejlesztése keretében, 
a kapcsolódó vállalkozásfejlesztési támogatásokon keresztül az iparterületek feltárása támogat-
ja. Ennek során is nélkülözhetetlen a kormányzattal való együttműködés. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani az önkormányzati többségi tulajdonú iparterületek, ipari parkok, technológiai 
parkok, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztésére, a még szükséges inf-
rastrukturális háttér kiépítésére, iparterületek kialakítására, az iparterületek elérhetőségét és fel-
tárását segítő közlekedési útvonalak fejlesztésére. A támogatott fejlesztéseken keresztül az érintett 
szegedi kis- és középvállalkozások magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat ve-
hetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük, javul a foglalkoztatás.

 
A vállalkozások fejlődését egyfelől a helyi adók és helyiségbérleti díjak csökkentésével kell 

elősegíteni. Ennek során:
• a kis- és középvállalkozásokkal történő egyetértésben differenciáltan csökkenteni kell az 

építményadót, 
• valamint csökkenteni kell az üzleti célú helyiségek bérleti díjait,
• továbbá ki kell dolgozni a munkahelyteremtő induló vállalkozások részére nyújtandó 

 helyi adómentesség rendszerét,
• illetve meg kell szünteti a kis- és középvállalkozások „esővízadóját.”
 
A vállalkozások munkahelyteremtő fejlődését segítendő az önkormányzat döntéshozó és hi-

vatali szervezetében külön egységet és kapacitást kell rendelni ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
uniós és központi költségvetési pályázataihoz a szükséges önkormányzati, hatósági döntések és 
intézkedések soron kívüli eljárási rendben szülessenek meg.  

2. Az életminőség javítása: 
Ami az életminőség-javítást illeti, valóban a minőségi élet feltételeinek az erősítése a cél. 

Ezen belül is hangsúlyozottan a gyermeket nevelő életközösségek (család, szociális szerveze-
tek, iskolák) vagy egyedülálló gyermeknevelők helyzetének és a gyermekek egészséges testi-lelki 
 fejlődését biztosító tevékenységek feltételeinek javítása, erősítése.

Ez a szegedi lakosokat igen nagy számban érinti. Nem elhanyagolható az az érzelmi jelleg 
sem, hogy a fiatal nemzedéket nevelő közösségek a gyermekeken keresztül magukénak érzik a 
célt. (Aki gyermeket nevel, egészen biztosan szembesült már azzal, hogy az értékes időtöltés 
mennyire fontos a személyiségfejlődésben, és mennyire megkönnyíti a nevelők helyzetét. Ezt a 
számítógép, a virtuális tér vagy ne adj’ isten az egyéb pótszerek nem hogy nem tudják biztosítani, 
de éppen az ellenkezőjét okozzák.)
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Amikor egy vágyott életminőségről beszélünk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Sze-
geden élő idős embertársaink, nyugdíjasaink igényeit sem. Ezért is fontosak azok az állandó, eu-
rópai szinten felszerelt nyugdíjasklubok, amelyek egész nap hosszra közösségi élményt adhatnak 
szépkorú embertársainknak. Minden egyes városkerületben modern, hangulatos, színes prog-
ramokkal teli állandó nyugdíjasklubokat kívánunk létrehozni.

Mindezt a civil szervezetek bevonásával, önkormányzati együttműködéssel, komoly euró-
pai uniós forrásokat felhasználva igyekszünk létrehozni.

Elgondolkodtató, hogy a térség alatt komoly gyógyító hatású termálvízkészlet van. Ezt az 
adottságot a régió különböző települései (Algyő, Mórahalom) már kihasználták, Szegeden vi-
szont csak kevés helyen és elérhetetlen áron rendelkezünk mindezzel. Ezért főleg idős embertár-
saink és a gyógyulni, illetve felüdülni vágyók érdekében arra törekszünk, azon dolgozunk és 
azért fogunk küzdeni, hogy reális esélyünk legyen minden kerületben olyan egészségházak 
létrehozására, amelyek a termálfürdő-szolgáltatás mellett egyéb gyógyászati és szabadidős 
programokat is kínálnak.

 A SZEGEDI EMBEREK SZEMÉLYES ÉLETMINŐSÉGE

2002 2014 2019

Botka László

Kothencz János
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A lakótelepek megkezdett és abbahagyott rekonstrukciója során számos olyan közterületi 
eszközt felszámoltak, amit valójában szerettek és igényeltek az idős emberek. Ilyenek például 
azok a padok is, amelyek sokszor az egyetlen lehetőségét kínálták annak, hogy az ott élő embe-
rek találkozhassanak és beszélgessenek egymással. Nemcsak ezeknek a hiánya érzékelhető, ha-
nem számos más, a közösségi terek élhetőbbé tételét szolgáló infrastruktúra is hiányos. Nincsen 
elegendő nyilvános illemhely (ami a belvárosban is szükséges lenne), illetve a hulladéktárolók 
száma is kevésnek bizonyul. Ugyanígy komoly probléma Alsóvároson, hogy sok helyütt rossz a 
vízátemelők motorja, vagy nincs megfelelő kezelő szakember, így a víz nem tud elfolyni, hanem 
bedől akár a házakba is. Az új önkormányzat azonnali feladatának tartja ennek a gondnak az 
orvoslását. A felsorolt eszközök és lehetőségek talán nem tűnek látványos városfejlesztésnek 
(nem ér fel a városközponti díszburkolat fontosságával), de az ott élő emberek életét, életmi-
nőségét javíthatják, mindennapjaikat emberibbé tehetik.

 3. Kutatási és fejlesztési pályázatok és az egyetem mint gazdasági erőforrás

Szeged jövőjének záloga a tudásalapú gazdaság megteremtése. A felsőoktatás ügyét váro-
sunkban rangjának és kiemelt értékének megfelelően kell kezelni. Az egyetemen és a kutatóhe-
lyeken közel 8 ezren dolgoznak, és 30 ezren tanulnak. Ezért a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés 
támogatása érdekében új alapokra helyezzük a Szegedi Tudományegyetem, a kutatóintézmények 
és az önkormányzat kapcsolatát. 

Az új szemlélet már csak azért is indokolt, mert a kormány bejelentette: a 2014–2020 közötti 
uniós költségvetési ciklus 7000 milliárd forintos támogatási keretének 60 százalékát a gazdaságfej-
lesztésre, a megmaradt 40 százalékot a humán- és reálinfrastruktúra fejlesztésére fordítja majd. 

Ezen belül is számottevő változás, hogy az ország az eddigi, nagyjából 1,2 százalékhoz képest 
már a GDP 1,8 százalékát tervezi kutatási és technológiai fejlesztésekre, az innováció erősíté-
sére költeni. A támogatottak körébe az egyetemeken belül működő innovációs műhelyek, illetve 
az ilyen jellegű tevékenységgel foglalkozó kis- és középvállalkozásokon kívül az innováció motor-
jául szolgáló nagyvállalatok is bele fognak tartozni. 

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 



2928

Az ELI lézerközpont beruházása is megkívánja a szoros együttműködést, de ezen túlmenő-
en is ésszerű felhasználni a fejlesztési célok meghatározásában és a konkrét pályázati programok 
megvalósításában az egyetem által képviselt tudásbázist. A szegedi tudásgazdaság meglévő 
kapacitásából kiindulva három összefüggő területet szükséges erősíteni a kormányzat irányelvei 
alapján. Ezek elsődlegesen az élettudományra (orvostudomány, biotechnológia), az anyagtudo-
mányra és az informatikára támaszkodó tevékenységek, területek. 

Egyértelműen számíthatnak az új önkormányzat támogatására a tudásipar kibontakozását 
segítő, meglévő és újonnan alakuló innovatív vállalkozások.

A következő városvezetés szükségesnek tartja ezért:

• hogy egy, az egyetem által delegált alpolgármester vegyen részt a városirányítási mun-
kában, és hosszú távú, gazdaságélénkítő, stratégiai gondolkodás mentén szorossá váljon 
az együttműködés,

• hogy a város fejlődését segítő oktatási és kutatási kezdeményezéseket az önkormányzat a 
maga anyagi és politikai eszközeivel támogassa,

• hogy kiemelten támogassa a versenyszféra által igényelt valódi tudást adó műszaki és 
egyéb képzések fejlesztését és újak indítását.

Mindezek érdekében a következő városvezetés:

• a városfejlesztés középpontjába egyebek mellett a meglévő, magas nemzetközi verseny-
képességgel bíró tudományos műhelyeket és kutatás-fejlesztésre létrejött klasztereket 
állítja, amelyek a jövőben a térség növekedési ütemét fogják meghatározni. Segíteni kívánja 
továbbá az alap-, alkalmazott kutatóhelyek, valamint az oktatási intézmények egymásra 
épülését.

• Újra létrehozza a korábban a közgyűlés mellett működő Tudományos és Felsőoktatási 
Bizottságot. A szervezet célja lesz, hogy folyamatosan egyeztessen az egyetem és a kuta-
tóbázisok fejlesztési igényeiről. 

PALKOVICS LÁSZLÓ
felsőoktatásért felelős államtitkár,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Kothencz János újszerű megközelítése, a szegedi kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének 
erősítése nemcsak jó, de az elkövetkező európai uniós támogatási periódusban a Szegedi Tudományegye-
temmel közösen hatékonyan megvalósítandó ötlet. Mindebben  kulcsszerepet játszik a polgármesternek 
a vállalkozásokkal való együttműködése. Ez a gondolat  teljes mértékben illeszkedik a felsőoktatási straté-
giába, miszerint intézményeinket sokkal  határozottabban szeretnénk pozicionálni a gazdasági innováció 
folyamatában.”

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 



30

• A kutatás-fejlesztési kapacitások koordinálására ismét megalakítja a Szegedi Innovációs 
 Tanácsot. Ennek bevonásával kívánja kialakítani az innováció objektív feltételrendszerét. 
Többek között a Szegeden épülő ELI lézerközpont környezetében egy tudományos-technoló-
giai parkot segít kialakítani és betelepíteni, amely a meglévő kutatóhelyekkel együtt hosszú 
távon képes a városnak tudományos és azzal összefüggésben gazdasági sikereket biztosítani.

• Kezdeményezni fogja a számítógéppel segített, versenyképes mérnöki tevékenységek ok-
tatási és képzési központjaként egy úgynevezett Műszaki Informatikai Képzési Központ 
létrehozását az egyetem és a versenyszféra együttműködésében. 

PANELREKONSTRUKCIÓRÓL...

Szegeden csaknem ötvenezer ember él panelházakban, lakótelepeken. A „Szeged, ahogyan 
mi szeretnénk – Kothencz Jánossal” program az ő valóságos élethelyzetükkel kiemelten foglal-
kozik – mind az életminőség javításával, mind az infrastruktúra megnyugtató rendezésével. Ezen 
belül is a jelentőségének megfelelően kíván foglalkozni a panelrekonstrukció által előtérbe ke-
rült problémák orvoslásával, és helyes irányokat akar megszabni a jövőre vonatkozóan. Mindezt 
azonban már a lakossági terhek mellőzésével. 
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A panelházak infrastruktúrájával kapcsolatban a hőszigetelés és nyílászárócsere mellett az 
önkormányzatnak a jövőben minden segítséget meg kell adnia ahhoz, hogy a panelok belső inf-
rastruktúrája is megújuljon, a lakások élhetőbbé váljanak. Mindemellett a „panelos körzetekben” 
a közösen használt területek fejlesztése is hozzájárul az ott lakók komfortérzetének javulásához. 

I. Hőközpontok létesítése
A szegedi önkormányzat az elmúlt 8 évben jelentős mennyiségben biztosította a szegedi pa-

nellakások felújításának feltételeit, önkormányzati és országos források bevonásával. Számos in-
gatlan esetében valósították meg a hőszigetelést vagy az ablakfelújítást, vagy a kettőt együtt. Ezzel 
együtt a kötelező lakossági önerő miatt a közös költségek drasztikusan emelkedtek!

A felújítások ellenére a fűtési szezonban a tervezett energiahatékonyságot nem sikerült elérni. 
A korábbi időszakban az önkormányzat a panelházak felújítása kapcsán elmulasztotta a hő-

központok felújítását, melynek következtében az egyes lakásokban a szegedi távhőszolgáltató 
ugyanakkora hőenergiát szállít, mint korábban. Ezért fordul elő, hogy az egyes lakásokban a téli 
időszakban olyan meleg van, hogy folyamatosan szellőztetni szükséges. Ez eredményezi azt, hogy 
a panelban lakók a korábbi, önkormányzat által támogatott felújítás hatását a pénztárcájukon 
nem érzik, a fűtésszámla számottevően nem csökkent. A hőközpontok felszerelése a lakók számá-
ra elérhetővé teszi a valós megtakarítást, ezen túlmenően csökkenti a fűtésre felhasznált energiát, 
ami a környezetvédelem szempontjából is fontos. 

A panelfelújítási programban a kormány támogatásával és európai uniós források igény-
bevételével meg kell valósítani a hőközpontok felszerelését. A hőközpontok beépítésével és a 
lakásokba felszerelt hőszabályozókkal lehetővé válik a beáramló hőmennyiség szabályozása. 

II. Elektromos rendszerek felújítása
A jelenlegi panellakások elektromos hálózatai elavultak, balesetveszélyesek. Az 1970-es évek-

ben épített épületekbe az akkori időszak technológiai színvonalának megfelelő vezetékek vannak 
beszerelve. Ezek a mai igényeknek, a ma használatos eszközök villamosenergia-igényének nem 
felelnek meg. Többek között ezért fordul elő számtalan alkalommal a villamosvezetékek leégése.

Fontos feladat a társasház közös, valamint a lakáson belüli elektromos rendszereinek felújí-
tása, mellyel a jelenlegi balesetveszélyes állapot megszüntethető. A korszerűsítéssel a balesetvé-
delem is fokozódik, ami nagyon lényeges a panelben élők, a gyermekek védelme szempontjából is. A 
kormány támogatásával és az elérhető európai uniós forrásokkal lehetővé válhat ezek megvalósítása. 
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III. Szellőzőrendszerek rekonstrukciója
A panelházak belső épületgépészeti infrastruktúrájának javítása magában foglalja a szellő-

zőrendszerek felújítását is. Ezekben a régi építésű házakban a szellőzőrendszer tisztítása javarészt 
sohasem valósult meg, ez az állapot balesetveszélyes, valamint az itt lakók komfortérzetét csök-
kenti, ráadásul az egészségre is káros.

IV. Közösségi terek fejlesztése
Az önkormányzatnak minden el-

érhető segítséget meg kell adnia ah-
hoz, hogy a panelházak környezete 
rendezett, élhetőbb legyen. A nyilvá-
nos WC-k hiánya a lakótelepeken, 
de még a belvárosban is, a fásítás, 
parkosítás elmaradása, a járdák és bi-
cikliutak katasztrofális állapota, a ját-
szóterek felújításának, közösségi térré 
alakításának elmaradása mind-mind 
olyan probléma, melynek megoldá-
sában az önkormányzatnak az eddi-
gieknél sokkal hatékonyabban kell 
cselekednie.

V. Az önkormányzat érdekérvényesítése a lakosokért
Gyakran tapasztaljuk, hogy a társasházakban élő emberek érdekei és a képviseletükre vállal-

kozó társasházi közös képviseletek érdekei nem minden esetben egyugyanazon célt szolgálják. 
Számtalan esetben fejezik ki a lakosok elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy a közös kép-
viseletek nem megfelelő hangnemben és módon szolgálják érdekeiket. Olyan is előfordul, hogy a 
lakosok számára teljesen átláthatatlan, miért emelkednek a közös költségek. Több lakó fogalmaz-
ta meg, hogy nagyon elégedetlen a közös képviselővel. Mi úgy véljük, éppen itt az ideje annak, 
hogy az önkormányzat részt vegyen a közös képviseletekkel szemben is a lakosok érdekeinek 
védelmében és hatékonyabb érdekérvényesítésében.

CZIBERE KÁROLY
szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért  
felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Köszönet illeti áldozatos munkájáért Kothencz Jánost, aki azért dolgozik, hogy minél több gyermek 
nevelkedhessen családban, míg azoknak, akiknek ez nem adatik meg olyan közösséget teremtett, ahol 
otthonra találnak, családra lelnek a fiatalok.”
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KULTÚRAFEJLESZTÉSRŐL...

I. Civilek a pályán – kulturális rendezvénytámogatás
A nagy, turisztikai vonzerővel bíró, országszerte ismert szegedi fesztiválok mellett fontosak 

a kisebb városrészek közösségi, kulturális ünnepei, „falunapjai”, búcsúi, de az egyéb, civil szer-
vezetek által megvalósított kulturális rendezvények (kiállítások, koncertek stb.) is. Tovább kell 
növelni a kulturális rendezvények számára pályázható 8 milliós kulturális keret összegét. 
Ez több tízmilliós támogatási keretet érdemel. 

II. Színházak és kulturális intézmények
Szeged városa az elmúlt ciklusban komoly összegeket fordított a Szegedi Nemzeti Színház, 

a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Kortárs Balett támo-
gatására, miközben elcsitultak a korábbi botrányok, emelkedett a nézőszám. A továbbiakban 
is fontos, hogy partnerként tekintsünk ezen intézményekre, és a művészi szabadság tiszteletben 
tartása mellett a jövőben is céljuknak tekintsék a kultúra és művészetek iránt fogékony közönség 
igényeinek kielégítését.

2012-re készült el az Agóra, mely Szeged új, korszerű közművelődési tereként működik. Az új 
intézmény 6000 négyzetméteren terül el, s több mint 2 milliárd forintból valósult meg. Célunk, hogy 
a 21. századi színvonalú intézmény még inkább bekapcsolódjon a város lüktető kulturális életébe.

Szintén fontos szerep jut a Móra Ferenc Múzeumnak, mely egyre nyitottabbá vált a város pol-
gárai felé, és működése, látogatottsága az előző ciklusban sikertörténetté vált. A Belvárosi mozi 
is egyre vonzóbb a látogatók körében, amit a filmszínház termeinek digitalizálása is elősegít. A 
fejlesztéseket a jövőben folytatni fogjuk. Uniós forrásból megvalósítjuk a mozi épületének és az 
elavult gépészetének felújítását.
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A művelődési házak és a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai nélkülözhetetlenek egy-egy vá-
rosrészi közösség életében, a szabadidő értékes eltöltésében. Fontos, hogy a bezárt belvárosi mű-
velődési házak, illetve a leépített fiókkönyvtárak helyén keletkezett űrt újabb kisközösségi-mű-
velődési intézmények nyitásával (például több kiskönyvtár létesítésével) orvosoljuk – a civil 
szféra bevonásával.

Szeretnénk újra feleleveníteni a „Világ Utcája” program lehetőségét is, amely jótékony hatást 
gyakorolhatna Szeged kulturális életére.

III. Egyházakkal való kapcsolat
Partnerként tekintünk az egyházakra, hiszen fontos oktatási, szociális és jótékonysági misz-

sziót töltenek be városunkban, nem is szólva nélkülözhetetlen szerepükről az értékalapú közös-
ségszervezésben vagy az ifjúság nevelésében. A 2014-es költségvetésben a jelenlegi polgármester 
zárolta az egyházi célú fejlesztési keretet, melyből közösségi termek, temetői járdák vagy épp or-
gonák újulhattak volna meg. Választási győzelmünk esetén haladéktalanul feloldjuk a 30 millió 
forintot kitevő zárolást. A jövőben pedig az a célunk, hogy az egyházak közösségi céljaik meg-
valósítására (működés, épületek felújítása, programok szervezése, karitatív akciók megvalósítása) 
a kormány és az Európai Unió segítségét kérve, akár közös pályázatok révén közel 200 millió 
forintos kerethez jussanak. 

KISS-RIGÓ LÁSZLÓ
püspök, Szeged-Csanádi Egyházmegye

„Kothencz Jánost régóta úgy ismerem, mint aki rendkívüli munkabírással és szervezőkészséggel ren-
delkezik, nagyfokú felelősségtudattal szemléli környezetét, és megdöbbentően hatékony tettekben 
megnyilvánuló szolidaritásról tesz tanúbizonyságot nap mint nap. Az egész társadalomnak szüksége 
van ilyen emberekre.”
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A szegedi születésű legnagyobb hebraista tudós, Löw Immanuel hatalmas tudományos élet-
művének rendszerezésére, kutatására, megőrzésére és méltó ápolására – Péter László professzor, a 
város díszpolgárának javaslata alapján – létre kell hozni a Löw Immanuel Archívumot. Ehhez ki 
kell alakítani Szeged városa, a Szegedi Zsidó Hitközség, a Szegedi Tudományegyetem és a Somo-
gyi-könyvtár együttműködését, valamint a finanszírozásba be kell vonni a Magyar Kormányt, az 
Akadémiát, illetve a hazai és külföldi zsidó szervezeteket.

IV. Díszpolgárság felülvizsgálata 
A közgyűlésnek újra kell értékelnie a Szeged története során díszpolgári címmel kitüntetett szemé-

lyek kérdéskörét. Erre a szegedi ember méltóságának megőrzése és védelme érdekében van szükség. 

V. A nemzetiségek városa
Szegeden 13 történelmileg elismert nemzeti kisebbség él: cigány, német, horvát, szerb, román, 

lengyel, bolgár, szlovák, görög, örmény, ukrán, ruszin, szlovén. A ruszin és a szlovén kivételével 
valamennyi rendelkezik saját nemzetiségi önkormányzattal. Ily módon a település a „nemzetisé-
gek városának” tekinthető.  Az új városvezetés kiemelt feladatának tekinti, hogy teljes mértékben 
biztosítsa a nemzetiségi önkormányzatok többségének otthont adó Szegedi Nemzetiségek Háza 
működési költségeit. 

SOLTÉSZ MIKLÓS
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért  
felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

„2010-től valódi szemléletváltás zajlott a gyermekvédelmi szakellátásban, ezen a területen a kiváló szer-
vező, hatalmas munkabírású Kothencz János és az ő irányította szervezet által végzett munka is jól meg-
jeleníti az állam és az egyházak közötti felelősség- és feladatmegosztást. Az egyházmegye gyermekvé-
delmi intézményénél is arra törekszik, hogy segítő kezet nyújtson azoknak a sok esetben lelkileg sérült 
gyermekeknek, akiket kiemeltek családjukból.”
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Elő kívánjuk segíteni, hogy a nemzetiségi jelenlét erőteljesebben megjelenjen a köztudatban. 
Ennek érdekében a nemzetiségi közösségeknek, szervezeteknek rendszeres megjelenést bizto-
sítunk Szeged város honlapján, televíziójában, újságjában, kiadványaiban.

A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó referenst nevezünk ki, aki rendszeres egyeztetést foly-
tat a nemzeti kisebbségekkel, azok önkormányzataival, szervezeteivel. Emellett legalább negyed-
évenként eszmecserét szervez a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a városveze-
tés között.

Külön pályázati rendszerrel kívánjuk segíteni a nemzetiségek kulturális programjait, elis-
merve kultúraközvetítő tevékenységüket. 

SPORTPOLITIKÁRÓL...

Az egészséges életmódra való nevelés jegyében, a lakosság testi-lelki egészségének megőr-
zése, javítása céljából elengedhetetlen a sportra fordított önkormányzati források növelése, fel-
használásának hatékonyabbá tétele. Koncepciónk alapja, hogy a sport egészségügyi befektetés, 
a városmarketing eszköze és az esélyegyenlőség megteremtésének egyik meghatározó eleme 
is egyben. Választási győzelmünk esetén nagymértékben megnöveljük a sportkeretet, ebből 
nyújtunk támogatást szervezetten, kiszámíthatóan, tervezhetően mind a méltán híres szegedi 
felnőtt- és utánpótlás versenysportra, mind pedig a tömegsportra. A civil szereplőkkel, intéz-
ményekkel, egyesületekkel összefogva, kormányzati támogatással ugyanígy kiemelt figyelmet 
fordítunk az infrastrukturális fejlesztésekre, a sok esetben lepusztult szegedi létesítmények 
állapotának javítására, a sportolásra, mozgásra alkalmas terek korszerűsítésére, valamint újak 
létrehozására.
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I. Infrastrukturális fejlesztések, működtetések

1. Fejlesztések
Kiemelt fejlesztés: haladéktalanul megkezdjük a város régi adósságának megszüntetését, egy 

modern fedett sportuszoda megvalósítását. 
Folyamatosan fejlesztjük a választókerületekben a meglévő sportdecentrumokat (városrészi 

sportközpontokat), és újakat alakítunk ki. Mind a lakótelepeken, mind más városrészekben több-
funkciós (műanyag borítású, kispályás labdarúgásra, kézilabdára és kosárlabdára alkalmas, 20x40 
méteres) modern sportpályákat létesítünk, és a kormányzattal együttműködésében iskolai ta-
nuszodákat is hozunk  Szegedre. A peremvárosi kerületekben a már meglévő szabadtéri sporttele-
peket decentrummá fejlesztjük. 

2. Üzemeltetés
Az önkormányzati szférában a sportpályák üzemeltetését külön kell kezelni, hatékonnyá és 

piaci alapúvá kell tenni, kivéve a városi finanszírozási rendszerből az önkormányzat, illetve cége 
pályafenntartó tevékenységének támogatását. A felszabaduló forrásokat sportegyesületi támoga-
tásra kívánja fordítja az új önkormányzat (működési költségek segítése), ezzel megteremtve a 
mérhetőséget, kiszámíthatóságot és esélyegyenlőséget.

II. A verseny-, valamint élsport városi támogatása

1. A kiemelt sportegyesületeknek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövőben 
hosszú távú biztonságot és biztos hátteret fog nyújtani. Ezek a nagy népszerűségnek 
örvendő, sikeres, illetve tradicionális szegedi csapat-, illetve egyéni sportágak (például ké-
zilabda, kosárlabda, vízilabda, labdarúgás, kajak-kenu, evezés stb.). Emellett határozottan 
és tudatosan felkaroljuk az alapsportágakat (úszás, atlétika), melyekkel minden szegedi 
fiatalnak már a közoktatásban meg kell ismerkednie.
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2. Az egyéb szegedi sportegyesületek között a rendelkezésre álló forrásokat a kiszámítható-
ság elve alapján kell felosztani. A döntési szempontok az aktív sportolói létszám, illetve a 
hazai és nemzetközi versenyeken való eredményesség. 

Szeged új önkormányzata elismeri a helyi sportélet kiemelkedő szereplőinek, szervezeteinek 
érdemeit, erőfeszítéseit. Célja, hogy mindenki olyan támogatást élvezzen, amely valóban méltó 
jogos igényeihez. 

III. Tömegsport és iskolai sport

1. Az általános és a középiskolák sportjában a mindennapos testnevelés keretei között Sze-
ged Megyei Jogú Város katalizátorszerepet fog betölteni, kapcsolódva az ifjúságpolitikai 
elképzelésekhez, koncepcióhoz.

2. Az önkormányzat és a Szegedi Tudományegyetem szakember- és infrastrukturális kapaci-
tásainak egyesítésével, egymás lehetőségeinek kiegészítésével Szeged városa aktív szerepet 
kíván játszani egy erős egyetemi sportélet működtetésében.

3. A tömegsportot a sportdecentrumokban az ott működő egyesületek és a megyei szak-
szövetségek segítségével szervezi, segíti, szélesíti az önkormányzat, az erre alkalmas 
sportágak és rendezvények támogatásával (például: labdarúgás, futás, kerékpározás, úszás, 
természetjárás stb.).

A fenti koncepcionális gondolatok alapján Szeged város új közgyűlése az elsők között fog 
dönteni Szeged város hosszú távú sportstratégiájáról és az annak végrehajtását meghatározó, 
garantáló szerződésekről.

VAJDA ATTILA
olimpiai bajnok kenus

„Nagyon fontosnak tartom, amit Kothencz János az ifjúságvédelem területén tett. Olyan példákat kell 
hozni a fiatalok elé, amelyek jövőképet adnak. Ma kevés az ilyen ember, aki valóban motiválni tud 
másokat a jóra, a segítőkészségre. Meg kell becsülnünk a munkájukat!”

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 



3938

CIVILSTRATÉGIÁRÓL...

Szeged helyi közösségeinek megerősödéséhez, lakosságának közéleti aktivitásához, a helyi 
szükségletek, problémák hatékony megoldásához és a közszolgáltatások fejlesztéséhez kölcsönös 
együttműködésre van szükség az önkormányzat és a civil szervezetek között. A szegedi társada-
lom életképességének egyik fontos mutatója a civil aktivitás. A helyben működő civil szervezetek 
hatékonyabbá tétele hozzájárul a Szegeden élők életszínvonalának emeléséhez, a lokálpatriotizmus 
erősítéséhez, a település élhetőbbé tételéhez. A városvezetés érdeke, hogy a civil szervezeteket és kö-
zösségeket bevonja a munkájába, hiszen többletértéket tesznek a városfejlesztéséhez. 

I. A civilbarát önkormányzat
Olyan modellértékű civilbarát önkormányzatot alakítunk ki a jövőben, amely a város la-

kosságának életminőségét és biztonsági szintjét növeli, valamint az önkormányzat hatékony mű-
ködését segíti. Ez lehetővé teszi egy olyan városkép kialakítását, amelyben a lakosság gondjait 
meghallgatják, ahol a nagyberuházások mellett az emberközpontú beruházásoké a főszerep. 

A civilbarát önkormányzat Szegeden bevonja a civil szervezeteket a szakpolitikai döntés-elő-
készítés folyamatába, figyelembe veszi a civilek által megfogalmazott előrejelzéseket, a helyi kö-
zösségek érdekeit és a marginalizált célcsoportok igényeit. 

A párbeszéd erősítése céljából az új önkormányzat civil referenst vagy civil tanácsadót alkal-
maz. A közgyűlés egyes szakterületi bizottságainak munkájában szavazati joggal részt vehet 1-1 
civil tag, aki a szakterületen működő számos civil szervezet véleményét képviseli a döntés-elő-
készítésben, a helyi ügyek szakmai tervezésében. Továbbá szakterületi Civil Kerekasztalokat 
hozunk létre, amelyek az egyes bizottságok munkájához szolgáltatnak érdemi információkat és 
javaslatokat (például ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, esélyegyenlőségi, közművelődési, oktatási, 
városfejlesztési, idősügyi, fogyatékosügyi stb. témákban). Civil Városi Fórumot hívunk életre, 
amely rendszeres lehetőséget biztosít a városvezetés és a civilek találkozására, párbeszédére.
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II. Közfeladatok, közösségi terek
Az új önkormányzat az eddigieknél is szervezettebb és hatékonyabb módon vonja be a civil 

szervezeteket a törvényileg meghatározott közfeladatok ellátásába, ezáltal növeli költséghaté-
konyságát, rugalmasabb, olcsóbb és küldetéstudatból végzett szolgáltatásokat biztosít a város 
lakosságának.

A civil közösségek számára olyan közösségi terek kialakítása szükséges, amelyek lehetőséget 
nyújtanak az öntevékeny csoportok elindítására és kiteljesedésére. Korszerűsítjük a már meglé-
vő, közösségi életre alkalmas helyszíneket, új közösségi tereket hozunk létre (rétegcsoportoknak 
szóló információs pontokat, játszóházakat, közösségi házakat, kulturális központokat stb.) olyan 
városrészekben, ahol erre nagy szükség mutatkozik. Nemcsak az épületeket kell újjávarázsolni, 
hanem a szolgáltatásaikat és programjaikat kell vonzóvá tenni, hogy ily módon szólítsák meg a 
környék lakosságát.

III. Civil Alap 
Szeged önkormányzata civil támogatási rendszert dolgoz ki. A támogatás pénzbeli, szolgál-

tatás és természetbeni jellegű lehet. A nyilvános pályázati rendszerben szétosztható, civil kezde-
ményezésekre és programokra fordítható pénzbeli támogatás jelenti a város Civil Alapját, amely-
nek szétosztásánál a szakmai szempontoknak kell érvényesülniük. Erre a Civil Alapra legalább 
200 millió forintot kell fordítani évente, úgy, hogy a jövő önkormányzata határozottan támo-
gatja a civil szervezeteket kormányzati és uniós pályázataikban.

A civilek városi támogatásának célja, hogy megerősítse a városfejlesztési koncepcióba illeszkedő 
kezdeményezéseket, stabilizálja a közfeladat ellátásába bevont szervezeteket, fejlessze a város stratégiai 
partnereit. A civilek számára fontos közösségi tereket, a város tulajdonában álló ingatlanokat az önkor-
mányzatnak ingyen kell a preferált civil szervezetek rendelkezésére bocsátani. Hasznos tevékenységüket 
úgy is el kívánjuk ismerni, hogy működési költségeikhez is aktív támogatást nyújtunk. Mindemellett 
a civil szervezetek számára az új önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy programjaik 
megvalósításához az önkéntesség mellett munkaviszonyban is foglalkoztassanak fiatalokat.

IV. Civil Tudásközpont 
Civil Tudásközpontot hozunk létre: ennek célja a tudáskoncentráció, melynek révén kreatív 

civil megoldások és kezdeményezések indulnak el a városfejlesztést segítendő. A Civil Tudásköz-
pont információs adatbázist állít fel a szegedi civil szervezetekről, civil eseményekről, közösségi 
életről, fejlesztési gyújtópont a civil szektor területén. Ettől azt várjuk, hogy a civil aktivitás erő-
södik, a civilekben működő küldetéstudat a városi fejlesztés irányába mozdul el. 

V. Nemzetközi lehetőségek: források, kitüntető címek
Az önkormányzat és a civil szervezetek szélesedő együttműködése a jövőben számos nemzet-

közi forrás lehívását teszi majd lehetővé. A civilek szakterületein keresztül nemzetközi kapcsola-
tokkal tud bővülni a város, és alkalmassá válik nemzetközi események rendezésére a sport, a kul-
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túra, a tudományok, a civil élet és az ifjúsági munka területén. Az új önkormányzat pályázni kíván 
továbbá az olyan európai kitüntető címekre, mint az Önkéntesség Európai Fővárosa,  Európai 
Kulturális Főváros, Európa Ifjúsági Fővárosa stb., ami Szeged városára irányíthatná a figyelmet 
Európában, élénkítve a befektetői kedvet is. 

VI. A tisztelet jegyében
Az együttműködés a tiszteleten alapul. A Kothencz János által irányított városvezetés rendsze-

resen tanácskozni fog a civil szervezetekkel, tanácsaikat kikérve hozza meg számos fontos dönté-
sét. Itt az ideje, hogy a civilség, az önkéntesség méltóságát elismerjük! Ezért mind a polgárőrszer-
vezetek, mind a kulturális, ifjúsági, szociális, egészségügyi stb. civil szervezetek olyan támogatást 
fognak élvezni, amely valóban méltó jogos igényeikhez. 

IFJÚSÁGPOLITIKÁRÓL...

A fiatalsággal való tudatos foglalkozás hosszú távú befektetés. Ezen a téren súlyos adósságai van-
nak Szeged önkormányzatának, hiszen korábban még csak ifjúságpolitikai koncepció sem készült, 
tervszerű munka ezen a téren nem folyt. Az ifjúság fejlesztése csak széles társadalmi összefogással 
lehetséges. A fiatalok életének minden területre kiterjedő, tudatos fejlesztését az új közgyűlés 
Ifjúságpolitikai Stratégia formájában rögzíti, amely biztosítja ifjúság védelmét, fejlesztését, önren-
delkezésének és kulturált szórakozásának lehetőségeit, munkaerő-piaci stabilizálását és mobilitását, 
valamint tudatos állampolgárrá válását. Az Ifjúságpolitikai Stratégiában foglalt vállalások erősítik a 
lokálpatriotizmust (a szegedi értékekhez való ragaszkodást, a Szegeden maradást) is. Kiemelt fel-
adat a fiatalok támogatása, a jelenleg évi 1,5 millió forintos városi Ifjúságügyi Alap többszörösére, 
legalább 100 millió forintra emelése. A jövő önkormányzata mindezt úgy kívánja megteremte-
ni, hogy határozottan támogatja az ifjúsági szervezeteket kormányzati és uniós pályázataikban.

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 



42

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 

I. Ifjúságvédelem
Szeged város kötelessége, hogy gondoskodjon a fiatal korosztály védelméről, biztonságos kör-

nyezetet alakítson ki a fiatalok egészséges életéhez, az esélyegyenlőséget biztosítsa a fogyatékosság-
gal élők, a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetűek körében. A családokkal, gyermekvédelmi alapel-
látással, civil szervezetekkel együttműködve társadalmi védőháló kialakítása szükséges a városban. 

A gyermekvédelmi támogatás mellett olyan, fiatalokat támogató formákat vezetünk be, ame-
lyek biztosítják a nehéz helyzetben levők könnyebb boldogulását. Az anyagi, szociális okból ve-
szélyeztetett gyermekek és fiatalok számára segélyprogramokat dolgozunk ki (például kedvez-
mények igénybe vétele a szolgáltatásokban, a kulturális lehetőségekben, a sport területén).

Az oktatási intézményekkel és a civil szervezetekkel együttműködve figyelmet fordítunk az 
egészségmegőrző, megelőző jellegű felkészítésekre, az egészségügyi szűrések, az egészséges 
életmódot bemutató programok támogatására. A fiatalok egészségügyi védőfaktoraként szolgál a 
sport. A sportlétesítményeket, oktatási intézmények sportolást szolgáló helyiségeit meg kell nyitni 
a gyermekek és a fiatalok térítésmentes szabadidős sportolására. Kisközösségi, lakóhelyi progra-
mok, sportversenyek, bajnokságok szervezését kívánja felvállalni, támogatni az új önkormányzat.

II. A fiatalok fejlesztése, oktatása
Szeged a fiatal korosztály szellemi fejlesztésével a tudásalapú társadalom alapkövét helyezi el. Az ön-

kormányzatnak arra kell koncentrálnia, hogy a diákok ne csak iskolai közegben, hanem azon kívül is kap-
janak nevelést és életre való felkészítést, illetve hogy azokkal a diákokkal is foglalkozzanak, akiknek a ne-
velése és oktatása nagyobb pedagógiai kihívást jelent (iskolán kívüli képzés, oktatás, tanodaprogramok). 

Kiemelt célként fogalmazzuk meg a tanoda típusú helyszínek támogatását, ahol személyre 
szabott fejlesztést kapnak a diákok. Ezek az intézmények segítik a felzárkóztatást, és csökkentik a 
diákok lemorzsolódását. A jelenleg európai uniós forrásból működő öt szegedi tanoda fenntartása 
és új helyszínek megnyitása szükséges, hogy minden rászorulónak legyen lehetősége a szolgáltatást 
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igénybe venni. Emellett ifjúsági szolgáltató központokat hozunk létre: olyan modern, a fiatalok 
érdekeit és igényeit figyelembe vevő, a tájékozódásukat segítő helyszíneket (akár városrészenként), 
amelyek befogadó szemlélete vonzza ifjúságot (ifjúsági klubok tudatos szervezése szükséges). 

III. A fiatalok foglalkoztatásának segítése
A munkanélküliség a fiatalokat is érinti, az önkormányzatnak figyelmet kell fordítania mun-

kavállalásuk elősegítésére. Új vállalatok, cégek, beruházások szükségesek, amelyek a munkaerőt 
fel tudják szívni. Erősíteni kell a helyi civil szektort, mivel civil szervezetek is képesek a közép- 
vagy felsőfokú képzettségű fiatalok alkalmazására. A civil szervezetek számára az új önkormány-
zat lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy programjaik megvalósításához az önkéntesség mellett 
munkaviszonyban is foglalkoztassanak fiatalokat.

A letelepedés ösztönzésével (például a letelepedők számára nyújtott lakásvásárlási kedvez-
ményekkel) a Szegeden végzett fiatalok hosszú távon köthetnék magukat a városhoz. A fiatal szü-
lők számára a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelésével, a közlekedés fejlesztésével 
(több autómentes övezet, fekvőrendőrök a sűrűn lakott lakótelepeken), a külvárosi kerületek inf-
rastruktúrájának javításával teheti vonzóbbá a várost az önkormányzat.

IV. Ifjúsági önrendelkezés, öntevékenység
Szeged városának törekednie kell a fiatalok bevonására a város életébe, ezért szocializálja őket 

a demokratikus társadalmi formák használatára. A diákok számára biztosítani szükséges, hogy 
maguk is beleszólhassanak a róluk szóló rendelkezések kialakításába, hogy érdekeiket közvetle-
nül is képviselhessék a városvezetés felé. Ezért támogatjuk egy városi diákparlament létrehozá-
sát, ahol a fiatalokra vonatkozóan javaslatokat tehetnek az érintettek.

Az ifjúsági közösségi szolgálat terén abban segítjük a diákokat, hogy megfelelő gyakorla-
ti helyet találjanak a feladat elvégzésére, amely fejlődésüket szolgálja. A fiatalokat szervezetten 
vonjuk be az önkéntes tevékenységekbe, a város érdekében folyó önkéntes akciókba (színházi, 
kórházi, szomszédsági, multiplikátor, múzeumi, katasztrófavédelmi önkéntesség stb.). 

Az öntevékenység fejlesztése érdekében az önkormányzat elősegíti az ifjúsági közösségek és klubok szá-
mának növelését. Ennek érdekében a jelenleg évi 1,5 millió forintos városi ifjúsági keret növelése szükséges 
a jelenlegi támogatási összeg többszörösére, legalább 100 millió forintra. A jelenlegi pályáztatási rendszer 
úgy alakítjuk át, hogy a hiteles és aktív civil szervezetek kaphassanak anyagi támogatást az Ifjúságügyi Alapból. 

CZUNYINÉ BERTALAN JUDIT
köznevelésért felelős államtitkár,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Amikor egy családba érkezik egy gyermek, akkor születik meg igazán a család. Ezért is kiemelkedő a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által megvalósított integráci-
ós programsorozat, melynek révén számos, a  gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek és fiatal 
talált családra. Kothencz János e területen végzett munkájának köszönhető, hogy több mint ezer új 
család jött létre országszerte, hiszen ennyien vállalták, hogy befogadnak egy gyermeket.”
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V. Kulturált szórakozás 
Az új önkormányzat előtérbe helyezi a helyi közösségi programok segítéségét, illetve 

 biztonságos szórakozóhely mozgalmat indít A kicsik számára játszóházakat létesítünk, támo-
gatjuk azok működését. Ifjúsági közösségi tereket fejlesztünk, ahol már a nagyobbakat is be tud-
ják kapcsolni klubfoglalkozásokkal, szakkörökkel, öntevékeny csoportok létrehozásával. Minden 
városrésznek rendelkeznie kell ilyen helyszínekkel (az állandó szünidei táborokkal is összefüggés-
ben; az állandó szünidei táborok is ennek lehetőségét javítják).

A szegedi lakóhellyel rendelkező fiatalok számára nyitottá és ingyenessé tesszük a Szegedi 
Ifjúsági Napokat. A SZIN-en a koncertek mellett hangsúlyosabban meg kívánjuk jeleníteni a 
kulturális értékeket. Szükség van több, a fiataloknak szóló értékorientált fesztiválra, is amelyek 
elérhető áron közvetítik a kultúrát, és egyben szórakozást is jelentenek.

VI. Mozgásban az ifjúság 
Számos olyan cím létezik az Európai Unióban, amely öregbíti a város hírnevét, növeli a fia-

talok turizmusát. Célunk, hogy Szeged városa pályázzon az Európa Ifjúsági Fővárosa vagy az 
Önkéntesség Európai Fővárosa címre. Emellett támogatjuk azokat a civil kezdeményezéseket, 
amelyeknek a küldetése a határon túli magyar–magyar kapcsolatok fejlesztése, ifjúsági cserék 
és közös programok megvalósítása.

VII. Kutatás és fórum
Az önkormányzat ifjúságpolitikai adósságainak leküzdése érdekében sürgősen el kell végezni 

egy fiatalok felmérő, Szeged városára vonatkozó ifjúságkutatást, amely további támpontokat ad a 
fiatalok fejlesztésére. Alapvető feladat továbbá a Városi Ifjúságügyi Fórum létrehozása, amely az 
ifjúsággal foglalkozó szervezeteket, szakembereket összefogja. 



4544

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 

KÖZOKTATÁSRÓL...

Az utóbbi időszakban jelentős terhektől szabadította meg az állam az önkormányzatokat. Míg 
a korábbi politikai akarat az önkormányzatok vállára tette a közoktatás kifejezetten sok feladattal 
és kiadással járó helyi szervezését, addig az előző kormányzati ciklusban változás történt. Az ál-
lam visszavette ezeket a feladatokat, ezzel együtt a ráfordításokat is. Azért döntött így, hogy egysé-
ges színvonalú, biztonságosan finanszírozott legyen minden településen az állami feladatok 
ellátása, így a közoktatás is. A települések szerepe így is megmaradt a bölcsődék és az óvodák 
fenntartásában, az iskolaépületek működtetésében, üzemeltetésében. A legfontosabb, hogy a di-
ákok, a szülők és a pedagógusok semmit se érezzenek ebből a kettősségből, az önkormányzat 
legyen kiszámítható partnere a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központnak.

Kiemelt cél, hogy a leendő városvezetés emberközpontúbb módon segítse a nevelők, okta-
tók munkáját, mindennapi életét, és hatékony érdekképviseletet valósítson meg a kormányzati 
politika felé. Azzal együtt is szükség van erre, hogy a kormányzat legfontosabb feladatai között 
tartja számon a pedagógus-életpálya modell kiszélesítését, bővítését, illetve a pedagógusok bér-
rendezését. Az új pedagógus-előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése után immár 
harmadik alkalommal növekedett a pedagógusok bére 2014. szeptember 1-jétől!

I. Szeged Szolgálatában Kártya
Maximális elismerés és megbecsülés illeti a közoktatásban dolgozókat, a bölcsődei gondozó-

kat, az óvodai nevelőket, az általános iskolai és középiskolai tanárokat, akik nap mint tisztesség-
gel, becsülettel, legjobb tudásuk szerint nevelik, oktatják gyermekeinket. Az új városvezetés azzal 
kívánja megköszönni áldozatos tevékenységüket, hogy Szeged Szolgálatában Kártyát biztosít 
számukra, amivel kedvezményesen vehetik igénybe a helyi szolgáltatásokat, termékeket. 

II. Szolgáltató NGSZ – új szemlélettel 
Az új önkormányzat nem csak bölcsődéit, óvodáit gondozza, fejleszti, de emel-

lett odafigyel arra, hogy az eddigieknél sokkal ésszerűbben és hatékonyabban működ-
jön az oktatási-nevelési intézményeink üzemeltetéséért, az épületek karbantartásáért fe-
lelős Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ). Minden egyes erre 
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fordított állami és városi forintnak a gyerekek és a nevelők, oktatók céljait kell szolgálnia!  
A felújításokat, az egyes hibák kijavítását az eddigieknél sokkal gyorsabban és hatékonyabban kell 
elvégezni! Szolgáltató NGSZ-t hozunk létre, változtatunk az eddigi szemléleten, hiszen az NGSZ 
van a gyermekekért, a szülőkért, illetve a pedagógusokért, nem pedig fordítva!

Az új városvezetés célkitűzései:
1. Minden iskolában valósuljanak meg zökkenőmentesen az évenként esedékes alapvető 

karbantartási, állagmegóvási feladatok (például tisztasági festés, nyílászárók karbantar-
tása, WC-k és mosdók rendbetétele, zöld területek gondozása és fejlesztése).

2. Fontosnak tartjuk, hogy az NGSZ a szegedi alvállalkozókat és beszállítókat részesít-
se előnyben, illetve meg kívánjuk teremteni annak lehetőségét, hogy az „iparos iskolák” 
tanulói gyakorlati képzés keretén belül (festés, mázolás stb.) dolgozhassanak az iskolák 
nyári felújításán.

3. Szűnjön meg az iskolák közötti megkülönböztetés, ne legyenek „kedvencek” vagy éppen 
„utolsó padban ülők”! Egységes és arányos forráselosztás és menedzselés szükséges a 
szegedi iskolák között az üzemeltetést illetően! 

4. Lehetővé kívánjuk tenni, hogy az iskolák részesüljenek a saját ingatlanaik bérbeadásá-
ból származó bevételekből. 

5. Azért fogunk dolgozni, hogy lehetőség szerint minden iskolában épüljön kültéri játék-
park, mivel a gyermekek 16 óráig kötelezően az iskolában kell, hogy tartózkodjanak, így a 
szabad levegőn tudják eltölteni az időt. 

LENGYEL GYÖRGYI
közigazgatási államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

„Kothencz Jánossal több mint 10 éve ismerjük egymást, s tudom róla, hányatott gyermekkora ellenére 
vagy éppen azért azt vallja: az élet érték, s mindenki megérdemli az esélyt és a szeretetet.”
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6. Az oktatói munkához szükséges alapvető technikai eszközállományt (projektor, 
 interaktív tábla, fénymásoló, számítógép, stb.) korszerűsíteni és fejleszteni kell. A meg-
lévő technikai eszközparkot zökkenőmentesen kell karbantartani, az elavult eszközöket 
cserélni. Éppen ezért szükséges iskolánként egy saját pénzügyi keret, melynek felhaszná-
lásáról az adott iskolaigazgató dönt, illetve ő számol el vele. Az új önkormányzat támogatja 
az intézmények pályázatait, melyek interaktív táblák beszerzésére irányulnak. 

III. Mintamenza az egészséges táplálkozásért
Az új városvezetés kiemelt feladatának tekinti a gyermekétkeztetés teljes átszervezését 

a Mintamenza programhoz igazodóan, illetve a helyi és környékbeli termelőkre épülten, 
 szezonális és egészséges étrend kialakításával. Az új önkormányzat arra törekszik, hogy lehető-
ségeihez mérten minél komolyabb szerepet vállaljon a szegedi illetőségű diákok közétkezte-
tésének finanszírozásából. 

IV. Ép testben ép lélek
Az új városvezetés egyetértésben a kormányzattal, és összhangban az Ifjúságpolitikai Straté-

giával központi kérdésnek tekinti a felnövekvő generáció rendszeres egészségügyi szűrését, testi 
egészségének, fizikai állapotának javítását. A mindennapos testnevelés programjának felmenő 
rendszerben történő bevezetéséhez igazodva erős lobbitevékenységet fejt ki a kormányzat felé, 
támogatja azon szegedi iskolák törekvéseit, pályázatait, melyek bővítenék, fejlesztenék torna-
termi kapacitásukat vagy új tornatermet építenének.

Továbbra is biztosítani kívánjuk a tanulók ingyenes uszodahasználatát. A kormányzattal 
együttműködésben új iskolai tanmedencék létesítését tervezzük Szegeden, illetve lehetősége-
inkhez mérten „uszodabusz-programot” szervezünk azon iskolák számára, melyek diákjainak 
nehézséget okoz az uszodába jutás. Mindezek mellett felmérjük, mely önkormányzati sportléte-
sítmények vonhatóak még be a közoktatási intézmények sportjába (például a műjégpálya). 
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V. Nyári táborok
Célunk az ingyenes nyári táborok továbbfejlesztése, kiterjesztése is. Különösen a hátrányos 

helyzetű általános iskolások szabadidejének értelmes időeltöltése érdekében minden városrész-
ben, de különösen a lakótelepeken állandó élménynapközik és állandó szünidei táborok mű-
ködtetését tervezzük. Ezek a sporttól a kézműves-foglalkozásokig változatos programokat biz-
tosítanak a gyerekeknek szakemberek gondoskodása mellett. Felújítjuk, korszerűsítjük az ehhez 
szükséges közösségi tereket.

 VI. Szakképzés Szeged igényei szerint 
Jóllehet a szakképzés kimondottan állami fenntartásban működik, az új városvezetés mégis 

fontosnak tartja, hogy határozott lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a szegedi szakképzést 
összehangolják a helyi munkaerőpiac igényeivel és lehetőségeivel.

VII. Fejlesztői hálózat
Az új városvezetés azért fog dolgozni, hogy az alapfokú intézményekben emelkedjen a 

 tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel foglalkozó fejlesztő pedagógusok száma, illetve 
megbecsültsége. Ez úton elérhetővé válik az érintett fiatalok helyben történő fejlesztése.

VIII. Valódi otthont a GEMMA-nak
Az új városvezetés azon fog dolgozni, hogy valódi otthonra leljen a fogyatékkal élő, súlyosan 

halmozottan sérült gyerekeket és fiatalokat foglalkoztató nappali intézmény, a GEMMA Szociális 
Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola. Célunk, hogy az iskolát és a szociális nappali ellátást is 
működtető civil szervezet új épületkomplexumba költözzön, valamint az érintett családok szá-
mára biztosítsuk a teljes körű szolgáltatásokhoz való hozzájutást; legyen az akár étkeztetés 
vagy a fejlesztéshez szükséges eszközök.

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 
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EGÉSZSÉGÜGYRŐL...

Szeged városában a 2007-es egészségügyi integráció óta a Szegedi Tudományegyetem keretén 
belül, állami finanszírozással működik az egészségügyi ellátás valamennyi szintje, ami hozzájá-
rult a gyógyítás színvonalának emelkedéséhez. Az önkormányzatnak ily módon nincs közvetlen 
feladata a működtetésében és a fenntartásban, ám fontos, hogy lehetőségeihez mérten tovább-
ra is támogassa azt. Mindemellett a leendő városvezetés szívügyének tekinti az egészségügyi 
szakdolgozók további béremelését, és kiemelt figyelmet fordít a szakterületen dolgozók élet- és 
munkakörülményeire, hiszen ők a szegedi emberek testi-lelki egészségének gondos őrei. 

I. Egészségmegőrzés
Az új önkormányzat szívügyének tekinti a szegedi emberek testi-lelki-szellemi egészségének 

megőrzését, javítását. Kiemelt figyelmet szentelünk az egészségügyi ellátások színvonalasabbá, 
biztonságosabbá tételére, de legalább ekkora hangsúlyt fektetünk a megelőzésre. Célkitűzésünk, 
hogy minél több szegedi mozogjon, sportoljon rendszeresen: ússzon, fusson, kerékpározzon 
vagy válasszon más, szívéhez közel álló mozgásformát. Ennek érdekében a Kothencz János irá-
nyította városvezetés minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy fejlessze a tö-
megsport, a szabadidősport infrastrukturális feltételeit. Ezt a programot szolgálja majd többek 
között az új fedett uszoda építése, a kerékpárút-hálózat tudatos, tervszerű fejlesztése, bővítése, 
valamint a szegediek kedvelt futó-, kocogó-, gyaloglóhelyeinek korszerűsítése, szépítése is.

II. Klinikafejlesztés
A kormány, a város és egyeteme mindent megtesz azért, hogy a szegediek a lehető legkorsze-

rűbb egészségügyi ellátásában részesüljenek.
Európai uniós finanszírozással és az Orbán-kormány kiemelt támogatásával csaknem 15 

milliárd forint összköltségű, Magyarországon egyedülálló egészségügyi beruházás valósult 
meg, illetve folytatódhat a következő években Szegeden. Elkészült a vadonatúj, modern műsze-
rekkel felszerelt 265 ágyas klinikai tömb és az új, önálló sürgősségi betegellátó osztály, illetve rész-
ben megújult a Semmelweis utcában az eddig új klinikaként ismert 410 ágyas épület is. A minden 
igényt kielégítő egészségügyi központban 14 korszerű műtőblokk és 36 ágyas intenzív részleg 
várja a gyógyulni vágyókat, akiket egy-kétágyas, saját fürdőblokkos szobákban helyezhetnek el.

A „SZEGED, AHOGYAN MI SZERETNÉNK – KOTHENCZ JÁNOSSAL” 
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További feladat a régi 410 ágyas klinikai épület teljes felújítása, ami uniós és kormányzati 
forrásokból válik lehetővé. Az új, Kothencz János irányította városvezetés határozottan támo-
gatja ezt a programot, mely magában foglalja a 410 ágyas épület komplex átépítését, tűzvédelmi 
szempontú korszerűsítését, a kórtermek vizesblokkosítását, akadálymentesítését. 

Segíteni fogjuk továbbá a Szegedi Tudományegyetem, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klini-
kai Központ, illetve az egyes klinikák pályázatait, melyek a betegellátás korszerűsítését, hatéko-
nyabbá tételét segítik, a betegek gyógyulási esélyeit javítják (például: nemzetközi együttműködési 
programok, felújítások, eszközbeszerzések stb.).

III. Egészségügyi park
A kormányzattal együttműködésben lehetővé válik a déli Tisza-híd felépítése is: ennek sze-

gedi lábánál újabb területek nyílhatnak meg az egészségügy, az egészségipar számára. Egy modern 
egészségügyi parkot tervezünk oda korszerű infrastruktúrával, betelepülő cégekkel. Ily módon 
összekapcsolódhat a betegellátás mindennapi gyakorlata, tapasztalata, a tudományos fejlesztő és 
szolgáltató tevékenység az ipari kutatási, fejlesztési tevékenységekkel. Mindez azonban nem valósít-
ható meg olyan városvezetéssel, mely folyamatosan tűz alatt tartja a kormányt, ellenségeskedik vele. 

IV. Rendelőfelújítások
Az egészségügyi integrációt követően is maradtak még önkormányzati fenntartásban olyan 

ingatlanok, melyek a betegellátás céljait szolgálják. Az orvosok munkakörülményeinek javítása 
és a betegek kényelme érdekében az új önkormányzat fontos feladatának tekinti a városi kézben 
maradt háziorvosi rendelőépületek, várók, orvosi szobák korszerűsítését. 

IV. Szeged Szolgálatában Kártya
Egészségügyi jövőképünk középpontjában is az ember áll! Maximális elismerés és megbecsülés 

illeti az egészségügyben dolgozókat, akik nap mint nap erőt és energiát nem kímélve, fáradtságot 
nem ismerve munkálkodnak a szegedi emberek gyógyulásáért, egészségéért. Az új városvezetés 
azzal kívánja megköszönni áldozatos tevékenységüket, hogy Szeged Szolgálatában Kártyát biz-
tosít számukra, amivel kedvezményesen vehetik igénybe a helyi szolgáltatásokat, termékeket. 

Ugyanígy Szeged Szolgálatában Kártyával ismerjük el a szegedi szociális szakdolgozókat, 
akik az eddigieknél sokkal komolyabb megbecsülést érdemelnek az önkormányzat részéről.
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Kothencz János a szegedi embereket akarja  
szolgálni a kormányerővel a háta mögött.
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