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Kétszázmilliárd forintnyi európai uniós és állami forrás Szegedre hozása is reális Kothencz János szerint, aki úgy látja, a 
kormányzatiegyüttműködésenalapulóválasztásiprogramjávalezacélmegvalósítható.

Közzétette „Szeged, ahogyan mi sze-
retnénk – Kothencz Jánossal” című 
választási programját a Fidesz-KDNP-
L.É.T. polgármesterjelöltje, aki Kövér 
Lászlóval közösen mutatta be a rész-
letesen kidolgozott tervezetet, ami 
Szeged megújulásának záloga lehet. 

A Fidesz országos választmányának 
elnöke úgy fogalmazott a jelöltről, 
hogy Kothencz János Szegeden is azt 
az emberarcú politikát képviseli, ami 
a Fideszt is sikeressé tette, jelöltségét 
azért támogatta a párt országos vá-
lasztmánya. Kövér László szerint Kot-

hencz személye nyújtja legtöbb garan-
ciát arra, hogy olyan politikai váltás 
történik Szegeden, ami ismét sikeres-
sé teszi a polgári oldalt. „Az emberek 
valós problémáinak ismeretében új 
szociálpolitikai programra, egyfajta 
Szeged-modellre van szükség, amely 

a bölcsődétől a szépkorúakig min-
den korosztály számára odafigyelést 
és törődést biztosíthat” – emelte ki 
Kothencz János az IH Rendezvény-
központban, ahol telt házas fórumon 
részletesen ismertette a jövő városve-
zetésének terveit.

AZ EGYETEM ÉRDEME A 200 ÚJ MUNKAHELY
A jelenlegi városvezetés saját érdemeként akarja beállítani az 
autónavigációs szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég szegedi beruházá-
sát, pedig a cég az SZTE tudásbázisa miatt jön Szegedre.
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A CIVILEK ISMÉT TÜKRÖT TARTANAK
A Napfényfürdő-projekttel szegediek ezreitől vette el a megfizethető 
 kikapcsolódás lehetőségét a városvezetés – hívja fel a figyelmet a CVU.

5

Programismertető fórumot  
tartott Pomázi Miklós 12

Szociális étkeztetéssel segítenék  
a rászoruló fodorkertieket 7

„Olyan programja van Kothencz Jánosnak, ami 
ténylegesen a szegedi emberekért van” – fogal-
mazott Pomázi Miklós képviselőjelölt lakossági 
fórumán.

Elfogadhatatlannak nevezte Varga Róbert, a 12-
es számú egyéni körzet jelöltje, hogy emberek 
éheznek, a problémát szociális étkeztetéssel or-
vosolná.

Leadta az ajánlóíveket  
Kothencz János 6

Megválasztása esetén nem főállású, hanem társa-
dalmi megbízatású polgármester lenne Kothencz 
János, így a tiszteletdíjának összegét rászorulókra 
költheti a város.

200 MILLIÁRD FORRÁST HOZHAT 
SZEGEDRE KOTHENCZ JÁNOS
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Innovatívszociálpolitikaimodellre,újszemléletre,valódigazdaságfejlesztőberuházásokravanszükségahhoz,hogySzeged
végreafejlődésútjáralépjen–jelentettekiKothenczJánoskampánynyitófórumán,amelyenKövérLászló,aFideszországos
választmányánakelnökearrólbeszélt,hogyapolgárioldalazönkormányzatiszférábaniskiérdemelteabizalmat.

Telt házas fórumon ismertette választási program-
ját Kothencz János, a Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egye-
sület polgármesterjelöltje, amelyen Kövér László, a 
Fidesz választmányi elnöke is felszólalt, kifejezve 
reményét, hogy Szeged októberben „veszít vörös 
színéből”. Kövér László az IH Rendezvényközpont-
ban úgy fogalmazott, annak érdekében, hogy Sze-
ged is olyan város legyen, mint amilyenné Magyar-
ország kezd válni, nem kis erőfeszítés, munka vár 
a polgári oldal jelöltjeire. „Had fogalmazzam meg 
reményünket: 2014-ben Szeged is kicsit veszít a 
vörös színéből és egy kicsit olyanná válik, mint az 
ország többsége” – fogalmazott. Hozzátette, nem 
egy bukott politikai oldal utolsó végváraként tekint 
Szegedre, hanem egy olyan élhető és még élhetőb-
bé tehető polgári gyökerekkel és kultúrával rendel-
kező városra, amely sokkal többre hivatott, mint 
amit az elmúlt ciklusokban, vagy akár az elmúlt 24 
esztendőben elért. Kövér László szólt Fidesz-KDNP 
áprilisi országgyűlési választási eredményéről, ami 
egyértelmű felhatalmazást adott a kormánynak, 
megkezdett munkájának folytatására.

„Normálisönkormányzati
rendszer nélkül a  
demokráciaféllábúbeteg”

A nagyobbik kormánypárt választmányi elnöke 
úgy értékelte, hogy az önkormányzati szférában 
is kiérdemelte a bizalmat a polgári oldal. „2002 és 
2010 között az önkormányzatok adósságállomá-
nya – annak a totális és mindenre kiterjedő felelőt-
lenség következtében, amire az MSZP-s politikusok 
képesek voltak –, megnégyszereződött, és 2010 
végére elérte az 1300 milliárd forintot. Ebből az 
előző ciklus fideszes kormánya kimentette az ön-
kormányzatokat, átvállalta az adósságállományt. 
Szeged esetében ez csaknem 30 milliárd forintot 
jelentett” – közölte Kövér László, aki szerint ez a 

lépés nemcsak azért jelentős, mert elmúlt a pénz-
ügyi csőd veszélye, hanem így a hitelek kamataira 
fordított összegeket kulturális vagy épp szociális 
célokra lehet fordítani. „Egy normális önkormány-
zati rendszer nélkül egy ország demokráciája fél-
lábú beteg. Ahhoz, hogy Magyarországon valóban 
otthon érezhessük magunkat, az is szükséges, 
hogy biztonságban érezhessük magunkat, és ah-
hoz, hogy biztonságban érezhessük magunkat, az 
is szükséges, hogy az önkormányzatok működése 
is biztosított legyen” – szögezte le Kövér László. A 
politikus szerint megérdemli a jelenlegi kormány, 
hogy ne ellenségként tekintsenek rá, hanem olyan 
partnerként, amelynek érdemes javaslatokat ten-
ni, kérdéseket megfogalmazni és együtt építeni a 
helyi közösségeket.

Szeged az elszalasztott 
lehetőségekvárosa

A programismertető fórumon Kothencz János 
hibának nevezte, hogy a polgári oldal szegedi ku-
darcait igyekezett magyarázni, például a körülmé-
nyekre, a riválisokra, vagy épp a megtéveszthető 
emberek tömegire fogva azt. „Én tudom, hogy ezen 
változtatni lehet. Nincs hova hátralépni, el kell 
indulni a változás útján” – szögezte le. A Fidesz-
KDNP és a L.É.T. Egyesület polgármesterjelöltje 
szemfényvesztésnek, politikai kommunikációnak 
és népámításnak nevezte a szocialista városveze-
tés intézkedéseit, szerinte nem törődnek ténylege-
sen a szegedi emberekkel. Elmondta, hiába vezet 
autópálya Szegedig, munkahelyek nem létesültek 
ezáltal, a városi fejlesztések többségét pedig nem 
tudják élvezni a helyiek, hiszen nincs pénzük pél-
dául fürdőbelépőre. A kormány rezsicsökkentő lé-
péseit sem érzik sokan, hiszen a panelrekonstruk-
ció önrésze miatt jelentősen emelkedett a közös 
költség, míg a panelok belső infrastruktúrájához 

hozzá sem nyúltak. „Miközben a városközpontban 
már nem fér el több pompa, addig a csatolt város-
részek, legyen az Gyálarét, Szentmihály vagy Baktó, 
szó szerint mellőzve vannak a városvezetés részé-
ről” – közölte. Beszámolt a „Tervezzük együtt…!” 
bejárássorozat tapasztalatairól, melyből kiderül, 
hogy a szegediek teljesen más városról beszélnek, 
mint ami a városvezetés kommunikációjából kiraj-
zolódik.

Kothencz Szegedet az elszalasztott lehetőségek 
városának nevezte, amely sikeres lehetne, de még-
sem az, mert képtelen kiaknázni saját erőforrásait. 
„A jelenlegi városvezetés által elszigetelt városként 
nem működik együtt a környékbeli településekkel 
és a magyar kormánnyal sem” – foglalta össze a 
polgármesterjelölt a helyzetet. Kothencz szerint 
éppen ezért van szükség új szemléletre, és a közös 
munkában támaszkodni kíván a szegedi emberek-
re, a civilekre, az egyetemi kutatókra, a klinikák or-
vosaira, a tartós munkahelyeket teremteni képes 
helyi kis- és középvállalkozókra, továbbá az érdek-
képviseleti szervezetekre.

„Szeged, ahogyan mi  
szeretnénk”–a 
szolidaritás programja

„A mi programunk egy innovatív szociálpolitikai 
modellről, Szeged-modellről, egy teljesen újszerű, 
emberközpontú gazdaságpolitikáról, emberköz-
pontú és a lakosság terheit nem növelő panelre-
konstrukcióról, szélesebb körű kultúrafejlesztésről, 
hatékonyabb sportpolitikáról, partneri civil straté-
giáról és egy jövőt mindinkább kínálni képesebb 
ifjúságpolitikáról, valamint a csatolt és peremke-
rületek, a városrészek területein élő emberek leg-
elemibb infrastruktúrafejlesztését célozza meg. 
Korszerűbb egészségügyről, oktatásról és szoci-
ális felelősségről szól. Ez a program a szolidaritás 

„TUDOM, HOGY KELL KÜZDENI” 
FÓKUSZ
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ÚJ SZEMLÉLETTEL KÍNÁL JÖVŐKÉPET A SZEGEDIEKNEK KOTHENCZ JÁNOS



programja, együttérzésünk a szegedi emberrel” – 
jelentette be Kothencz János. A választási program-
ban külön fejezet foglalkozik a szociálpolitikával, 
a gazdaságpolitikával, a panelrekonstrukcióval, a 
kultúrafejlesztéssel, a sportpolitikával, a civilstra-
tégiával, az ifjúságpolitikával, valamint az egész-
ségüggyel, az oktatással és a szociális feladatokkal.

A program hangsúlyos eleme a mintegy ötven-
ezer panelházakban, lakótelepeken élő szegedi 
számára kínált életminőség-javító cselekvési terv. 
Kothencz János – aki maga is egy kilencedik emele-
ti panellakásban él – célja, hogy új hőközpontokat 
létesítene, ezáltal fogja elérni az új városvezetés a 
közös költségek csökkentését, ezen kívül pedig a 
panelházak belső infrastruktúrájának javításával. 
Új közösségi terek kialakításával pedig igazán él-
hetővé teszik lakótelepiek életminőségét.

Kormányzatiegyüttműködés
nélkül nincs siker

A szociálpolitikai modellről szólva kifejtette, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával szoros 
együttműködésben, uniós forrásokat is felhasznál-
va minden korosztály számára odafigyelést nyújt. 
Élménynapköziket vezetne be az új városvezetés, 
továbbá elindítanák a Szülők Akadémiáját, támo-
gatnák a kezdő vállalkozásokat, nagy hangsúlyt 
fektetnének a munkahelyteremtésre. Ahogy prog-
ramjában Kothencz János kifejtette, valódi gazda-
ságfejlesztő beruházásokra van szükség Szegeden, 
ehhez elengedhetetlen a vállalkozóbarát szabályo-
zás, de a szomszédos településekkel való együtt-
működést is szorgalmazza. Szeged fejlődése, a 
fejlesztési források megszerzése elképzelhetetlen 
kormányzati együttműködés nélkül, ennek kialakí-
tására már tett is lépéseket Kothencz János.

A közgyűlés által elfogadott 2020-ig tartó város-
fejlesztési stratégia felülvizsgálatát is szükségesnek 
tartja a polgármesterjelölt, hogy az uniós források-
nak ténylegesen a 60 százalékát fordítsák gazda-
ságfejlesztésre és tartós munkahelyek teremtésére. 
A fórumon megjegyezte azt is, a számtalanszor már 
megígért fedett uszodát is meg kell építeni Szege-
den, akárcsak a harmadik hidat, és a városvezetés 
által kommunikált 32 milliárdnyi fejlesztési forrás 
helyett közel 200 milliárd forint lehívását reálisnak 
nevezte a polgármesterjelölt. A fejlesztési elkép-
zelések közé sorolta a Belvárosi mozi gépészeti 
rendszerének felújítását, a sportdecentrumok fej-

lesztését, és jelentősen növelné a civil szféra támo-
gatását. Példaként elmondta, úgy segítenék a civil 
szervezeteket, hogy ingyenesen biztosítanának 
nekik helyiségeket, ahol végezhetik munkájukat és 
Kothencz János egy civil alapot is létrehozna 200 
millió forintos kerettel.

Aszegediekvalóbantöbbet
érdemelnek

Kiemelt feladatnak nevezte az adósságcsökken-
tést, a szegedi modellértékű, komplex rendszer 
továbbvitelét, a közüzemi díjak szabályozásának, 
illetve árcsökkentésének állami programjával 
összhangban. Ezeknek a megvalósításához KEHOP, 
Zöld Beruházási Rendszer mint nemzeti forrást, il-
letve TOP-források felhasználását jelölte meg.

Szólt az egészségházak létrahozásáról, mint el-
mondta közösségi tereket kétféle módon lehet ki-
alakítani, a cél, hogy reális esély legyen a termálvíz 
hasznosítására épülő, megfizethető szolgáltatá-

sokat nyújtó egészségházak építésére. A szociális 
intézmények korszerűsítésének szükségességét 
is hangsúlyozta, továbbá beszélt a Szeged Szolgá-
latában és a nyugdíjasok által igénylehető Szegedi 
Nyugdíjasokért kártya bevezetéséről, ez utóbbi a 
helyi szolgáltatások és termékek vásárlásánál jo-
gosítja tulajdonosát kedvezményre. A költségvetés 
részét fogja képezni az is, hogy az idős emberek 
számára teljesen ingyenessé tennék a szemétszál-
lítást és azt is segítenék, hogy azok a nyugdíjasok, 
akik még aktívnak érzik magukat, munkát vállal-
hassanak.

Hangsúlyozta, október 12-én ott is győzni kell, 
ott is vissza kell szerezni az emberek bizalmát, 
ahol ezért keményen dolgozni kell. „Sok minden-
hez nem értek, de egy dologhoz igen: tudom, ho-
gyan kell küzdeni” – zárta gondolatait a Fidesz-
KDNP-L.É.T. polgármesterjelöltje. Kothencz János 
leszögezte, a többet hozni képes kormányzati 
együttműködésen alapuló várospolitika program-
jának célja, hogy bebizonyítsa, a szegedi emberek 
valóban többet érdemelnek.

FÓKUSZ
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SZEMPONT

HIÁBA BÜSZKÉLKEDIK A VÁROSVEZETÉS, 
AZ EGYETEM ÉRDEME A 200 ÚJ MUNKAHELY

Erőszakkal sem sikerült kiprovokálniuk a saj-
tó munkatársainak olyan választ a világszerte 
sikeres NNG Kft. vezetőiből, hogy a szegedi 
önkormányzat, ne adj’ isten a jelenlegi polgár-
mester vállalkozásbarát gazdaságpolitikája 
miatt döntöttek volna úgy: Szegeden nyitják 
meg idén ősszel fejlesztőközpontjukat. Ennek 
ellenére a szocialista városvezetők kampányt 
indítottak annak érdekében, hogy saját sike-
rükként mutassák be a mintegy 200 új – jobbá-
ra programozói – álláshely létrejöttét. Érthető 
ez a kapkodás, hiszen súlyos az adósságuk! 
Van miért magyarázkodniuk, hiszen komoly 
termelő,tartósmunkahelyteremtőberuhá
zás 2002 óta nem létesült Szegeden, ezzel 
szembenszámosgyárzártbe,kis-ésközép
vállalkozásokmentek,mennektönkre, a fi-
atalok többsége nem talál helyben munkát, így 
elhagyni kényszerül szeretett városát. 

Mi is az igazság az autónavigációs szoftve-
rek gyártásában a világ vezető vállalkozásai 
között számon tartott, magyarországi székhe-
lyű NNG ügyében? 

David Wiernik elnök és Balogh Péter ve-
zérigazgató (fotónkon) a szegedi beruházásról 
szóló sajtótájékoztatón egyértelművé tették: 
számukra a szegedi egyetem kiváló tudásbá-
zisa jelentette a legkomolyabb vonzerőt. Dön

tésüket elsősorban a Szegedi Tudomány
egyetem gyakorlatorientált informatikai 
képzésemotiválta,mindenekelőttajólkép
zett matematikus, programozó, informati
kus szakemberek, a színvonalas egyetemi
együttműködéslehetőségeésavárosrajel
lemzőélénk tudományoséletmiatt esett a
választásukSzegedre.Ennek pedig mindany-
nyian nagyon örülünk, ám fontosnak tartjuk, 
hogy az universitas érdemeit senki se vitassa el!

Ez az ügy is alátámasztja annak jogosságát, 
amit Kothencz János, a kormánypártok és a 
L.É.T. polgármesterjelöltje „Szeged, ahogyan 
mi szeretnénk” című programjában megfogal-
mazott: gazdasági téren is szemléletváltozásra 
van szükség Szegeden. Ahhoz,hogyaváros
végre élni tudjon esélyeivel, és felzárkóz
zon,kikelltudniaaknázniaasajáterőfor
rásaiban rejlő lehetőségeket. A gazdasági 
fejlődésnek pedig éppen a szegedi egyetem, az 
universitas és az önkormányzat partnersége 
lehet az alapja, azaz: „Szeged jövőjének záloga 
a tudásalapú gazdaság megteremtése”.

LENYÚLJÁK MÁS EREDMÉNYEIT: AZ MSZP 
NEM TUD TISZTÁN JÁTSZANI SZEGEDEN
A8évigMakkosházátszocialistapolitikuskéntképviselőKenderesi-SzabóMihályrávilágított:ajelenlegipolgármesterpárt
jaaválasztásikampánybanolyanfejlesztéseket„nyúlle”,melyeknemazőpolitikusaikkezenyománvalósultakmeg.

„A Magyar Szocialista Párt 
saját dolgozó embereit sem 
becsüli meg, különböző ké-
tes ügyletekkel trükközik, 
melyeknek a szegedi lako-
sok érdekeit szem előtt tartó 
párttagok esnek áldozatul” 
– mondta el Szeged jelenlegi 
polgármesterének politikai 
alakulatáról Kenderesi-Szabó 
Mihály, aki 2002 és 2010 kö-
zött volt Makkosháza szoci-
alista képviselője. Rengeteg 
tett a helyiekért, problémáik 
jelentős hányadát megoldot-

ta, legyen szó útburkolat-javí-
tásról vagy új játszótér meg-
építéséről. Több rendezvény 
is létrejött a képviselő keze 
nyomán: családi nap, gyerek-
nap, karácsonyi est, melye-
ken élelmiszert osztottak, és 
számos érdekes programot 
biztosítottak Makkosháza 
lakóinak. Az MSZP azonban 
ellehetetlenítette működését, 
ezért hagyta ott a széthullott, 
összezsugorodott szocialis-
ta pártot. „Az MSZP korábbi 
munkámat lerombolta, amit 

pedig megtartott belőle, azzal 
sajátjaként dicsekszik szó-
róanyagain most, a 2014-es 
választási kampányban is” 
– árulta el Kenderesi-Szabó 
Mihály, aki jelenleg a Szili Ka-
talin vezette KTI-t erősíti.
A politikus tanulságos mon-
datával rendkívül érdekes 
összefüggésre világított rá. 
A Déli Szó Szeged felfedezte, 
ez az eljárás nem egyedi, a 
szocialisták számos szege
di választókörzetben saját
eredményükként tüntet

nek fel olyan most olyan fej
lesztéseket, melyek nem az 
őpolitikusaikkezenyomán
jöttlétreazelmúltnégyév
ben, hanemaz adott kerü
let Fidesz-KDNP-s képvise
lőinek kezdeményezésére,
azőerőfeszítéseiknyomán.
„A jelenlegi polgármester 
pártját megmérgezi az anya-
gi javak hajszolása, a vezetés 
antidemokratikusan műkö-
dik” – folytatta csalódottsága 
tárgyának leírását Kenderesi-
Szabó Mihály. „A politizálás 

ezen módjának nincs létjo-
gosultsága. A makkosháziak 
is állandóan panaszkodnak, 
mert a jelenlegi képviselőjük 
(az MSZP-s Kozma József – a 
szerk.) nem látja el megfelelő 
módon a feladatait, nincs je-
len Makkosháza életében, a 
városrész hanyatlik” – mond-
ta el Kenderesi-Szabó Mihály, 
majd így összegzett: „Ha az 
MSZP nem tud tisztességesen 
politizálni, akkor hagyjon fel 
ezzel a tevékenységgel – Sze-
geden is.”

Ajelenlegiszegedivárosvezetéssajátérdemekéntakarjabeállítaniazautónavigációsszoftverfejlesztésselfoglalkozócég
szegediberuházását.Nemisolyanapróbökkenő:azNNGKft.bejelentette,azegyetemtudásbázisa,gyakorlatorientáltinfor
matikaiképzésemiattdöntöttSzegedmellett.
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Ahelyett, hogy átgondoltan fejlesztette volna Szeged fürdőhelyeit a jelenlegi városvezetés, a Napfényfürdő-projekttel
szegediekezreitőlvetteelamegfizethetőkikapcsolódáslehetőségét–vázoljaújabbközleményébenaCivilVárosiUnió.

Előzőleg már két írásban soroltuk 
a Botka-éra „eredményeit”, ám még 
nem értünk a végére. A középpont-
ban ezúttal a „vizes” ügyek

Avárosmeglévő
strandjait kellett  
volnafejleszteni

2005-öt megelőzően az akkor még 
fürdővárosként is emlegetett Szeged 
strandjain két helyen volt vízforgató-
val ellátott medence, a Gombában és a 
Sportuszodában. Ezekben az időkben 
a SZUE és a Sziksósfürdő látogatott-
sága 150 000 fő körül volt évente. Ek-
kor már tudott volt, hogy a vízforgató 
nélküli medencéket 2007-től tovább 
nem lehet üzemeltetni, így kérdéses-
sé vált a Sziki és a Partfürdő működé-
se is. A SZUE esetében megtörtént a 
300 milliós fejlesztés, melynek kere-
tében kialakították az új élményme-
dencét a csúszdával, korszerűsítették 
a nagymedencét és a sátor fűtésrend-
szerét, valamint a Gomba gépészeti 
berendezéseit. Nyilvánvaló irány lett 
volna, hogy a város többi strandját 
is fokozatosan fejlesztik tovább. A 
Sziksósfürdő gyermekmedencéjét és 
a Partfürdő nagymedencéjét kellett 
volna legsürgősebben vízforgatóval 
ellátni. Ez néhány száz millióból meg-
valósítható lett volna, és a szegediek 
legnagyobb megelégedésére megma-
radtak volna a közkedvelt, elérhető 
árú fürdőhelyek. (Mára ezek a stran-
dok – az évtizedek óta elmaradt mi-
nimális fejlesztések hiányában – las-
san az enyészeté lesznek.) E helyett 
azonban jött a Napfényfürdő-projekt, 
melynek köszönhetően szegediek ez-
reitől vették el a lehetőséget a megfi-
zethető kikapcsolódáshoz.

Közpénzekből 
kistafírozniegy 
magánkézben 
lévőszállodát?

Az országos trendhez hasonlóan a 
szocialista városvezető és szövetsé-
gesei is úgy érezték, hogy Szegedre 

is jól jönne egy gigafürdő (meg a vele 
járó pályázati pénz!?) és, bár a la-
kosság jelentős része tiltakozott, egy 
200 fős, úgynevezett „közvélemény-
kutatással” próbálták igazolni annak 
szükségességét. Ekkor már jól látha-
tó volt a valódi szándék: közpénzek-
ből kistafírozni egy magánkézben 
lévő szállodát!

Hiszen mi más indokolta volna az 
éppen felújított SZUE feláldozását, 
sőt az esetleges konkurenciát jelentő 
Partfürdő elsorvasztását? Sőt, amiről 
talán kevesen tudnak: az előző város-
vezetés már elkészítette egy élmény-
fürdő tanulmánytervét a Sziksósfür-
dőre! Vajon miért nem oda került a 
beruházás?

Nos a válasz benne van a Ligetfür-
dő-projekt együttműködési megálla-
podásában, melyet az önkormányzat, 
a Szegedi Sport és Fürdők Kft., vala-
mint a Hunguest Hotels Zrt. kötött. 
2015-ben írják ki azt a pályázatot, 
melynek keretében Szeged értékesíti 
a Ligetfürdő Kft.-ben lévő 80 százalé-
kos üzletrészét, várhatóan a minimá-
lis 1,4 milliárd forintért. A vevő min-
den bizonnyal az elővásárlási joggal 
rendelkező, a projektcégben 20 szá-
zalékos tulajdonnal bíró Hunguest 
Zrt. lesz. A kérdés az: a becslések 
szerint évi 400 milliós veszteséget 
a megállapodásnak megfelelően mi-
lyen formában (tagi kölcsön?) fizette 
a Hunguest, és, hogy azt a vételárba 
esetleg beszámítják-e? Ám ha nem, 
akkor is megkérdőjelezhető üzlet 
Szeged számára, hiszen az 1,4 mil-
liárd forinttal szemben a 100 éves 
múltú SZUE (300 millióért teljesen 
felújítva), a vízellátást biztosító 7 
kút teljes gépészeti berendezése, az 
elsorvasztott Partfürdő és egy sze-
gediek számára megfizethetetlen gi-
gafürdő áll, melynek üzemeltetésére 
az önkormányzatnak a továbbiakban 
semmiféle befolyása nem lesz. Fe-
lelős szegedi nem mondhatja, hogy 
megérte!

A szocialista polgármester a be-
ruházás előterjesztésekor, a vitában 
a következőket mondta: „Ha Szeged 
városának ezen fürdője 400 ezer ven-
déget fogad (ez évben 80 ezer vendég 

volt), azaz ötször annyi vendég láto-
gatja a fürdőt, akkor lesz nullszaldós 
a fürdő… A jegyárak megállapításába 
alapvetően beleszólása lesz az önkor-
mányzatnak.”  Ő már tudta…

Vízmű:miért
mondott le 
díjmegállapító 
jogárólazMSZP-s 
városvezetés?

Bizonyára kevesen vannak, akik 
2006-ban felkapták volna fejüket a 
Vízmű-ügy hallatán. Pedig a történet 
a szegedieket közelről érinti. Emlé-
keztetőül idézzünk egy 2010-es írás-
ból:

„2006. december 15-én Botka 
László (MSZP) szegedi polgármester 
a szocialista többségű önkormány-
zati közgyűlés – nyilvánosság kizá-
rásával hozott – döntése nyomán 
aláírta a helyi vízszolgáltatást végző 
cég francia társbefektetőjével azt a 
megállapodást, mely 2024. decem-
ber 31-ig (!) meghosszabbította a 
külföldi partnerrel fennálló közmű-
működtetési szerződés amúgy csak 
2015. december 31-én lejáró határ-
idejét. Joggal vetődik fel a kérdés, 
hogy miért volt szükség a lejárat előtt 
kilenc évvel (!) a francia befektető 
helyzetét biztosítani a további, már-
már beláthatatlannak tűnő időpon-
tig szóló szerződéshosszabbítással? 
A megoldás: az országgyűlés négy 
nappal később szavazta meg azt a 
törvénymódosítást, melynek értel-
mében attól kezdve már csak száz-
százalékos önkormányzati tulajdonú 
gazdálkodó szerv végezheti a városi 
vízi közművek üzemeltetését, és az 
eddig létrejött szerződések időtar-
tamát sem lehet meghosszabbítani, 
viszont azok a szerződésben kikö-
tött lejáratukig fennmaradhatnak. Az 
egyébként országgyűlési képviselő 
Botka vezette szocialista többségű 
szegedi közgyűlés tehát pontosan fel-
mérte: ha a külföldi befektetővel kö-
tött szerződés véghatáridejét a tör-
vénymódosítás előtt kitolják, akkor 

az így meghosszabbított időpontig 
nem szűnik meg a külföldi befektető 
jogosítványa a helyi lakosság szolgá-
latára hivatott önkormányzati köz-
vagyon működtetésére vonatkozóan. 
Ezt az ‚élelmes’ szocialista megoldást 
szemlélve újabb kérdés vetődik fel: 
négy nappal az azt megtiltó törvény 
elfogadása előtt kinek állt érdekében 
a külföldi befektető bebetonozása a 
monopol közszolgáltatási pozíció-
ba? A hatályos törvényi szabályozás 
szerint a helyi víz- és csatornaszol-
gáltatás hatósági díjas szolgáltatás, 
azaz nem lehet a lakosság által fize-
tendő díj semmilyen megállapodás 
tárgya, hanem annak mértékét az 
önkormányzat saját önrendelkezé-
si hatáskörében, rendeletben szabja 
meg. Ehhez képest a Botka-féle szer-
ződéshosszabbítással 2025-ig meg-
erősítést nyert az a befektetővel meg-
kötött megállapodásban korábban 
rögzített módszer, mely szerint a sze-
gedi lakosság által fizetendő víz- és 
csatornadíj megállapítása kizárólag a 
külföldi fél által meghatározott felté-
telek és szempontok kötelező figye-
lembe vétele alapján történhet, attól 
az önkormányzat nem térhet el. Ezzel 
lényegében további kilenc évre szen-
tesítették az önkormányzat ármegál-
lapító önrendelkezési jogáról történő 
lemondását az üzleti befektető javá-
ra… A szerződéshosszabbítás aláírá-
sának évétől az idei év elejéig (2010) 
a szegedi lakosok által fizetendő 
szolgáltatási díj 42%-kal emelkedett 
a befektető által meghatározott elvek 
szerinti díjmegállapításnak köszön-
hetően.”

Botka László ezzel szemben min-
dig azt állítja: Nekem a szegediek a 
legfontosabbak… Hihet még neki va-
laki?

CivilVárosiUnió

MÉRLEG III.: A CIVILEK TÜKRÖT TARTANAK

Folytatjuk...

TÜKÖR
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SZEGED MA

TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSBAN VÁLLALNÁ  
A POLGÁRMESTERSÉGET KOTHENCZ JÁNOS
Megválasztásaeseténnemfőállású,hanemtársadalmimegbízatásúpolgármesterlenneKothenczJános,ígyatiszteletdíjá
nakösszegétrászorulókrakölthetiaváros.Ahogyfogalmazottazajánlóívekleadásakor,ezagesztusazemberségminimuma.

„Amikor meg lehetett jelölni, hogy 
milyen formában vállalnám a polgár-
mesterséget, a társadalmi megbíza-
tásút választottam. Így azt a pénzt, 
amit tiszteletdíj formájában felvehet 
egy városvezető, olyan emberekre 
lehet költeni, akik rászorulók. Azt 
gondolom ez a gesztus az emberség 
minimuma kell, hogy legyen, még ak-
kor is, ha a felsőségvállalás jóval több 
annál, mint amit ez képvisel pénz-
ben” – jelentette ki Kothencz János, a 
Fidesz-KDNP-L.É.T. polgármesterje-
löltje az ajánlóívek leadásakor.

Szólt arról is, hogy a jelenlegi vá-
rosvezető az elmúlt tizenkét évben 
úgy látta el a polgármesteri tisztsé-
get, hogy közben országgyűlési kép-
viselő is volt, ezért alig pár napot tu-
dott Szegeden tartózkodni egy héten. 
Ezzel szemben Kothencz János közöl-
te, minden nap Szegeden tartózkod-
va kívánja ellátni a városvezetéssel 
kapcsolat teendőket. „Ezért azonban 
nem vagyok hajlandó elfogadni olyan 
tiszteletdíjat, amiről azt gondolom, 
hogy az a nehezebb sorsú embereket 
illeti meg” – szögezte le a polgármes-
terjelölt.

Mindenjelöltjeössze
gyűjtötteazindulás
hoz szükséges ajánlá
sokat

Egyéni önkormányzati képviselő-
jelöltként is megméretteti magát az 
október 12-ei választáson Kothencz 
János, és mint lapunknak elmondta, 

a 15-ös tarjáni egyéni választókerü-
letben jóformán egy órán belül ösz-
szegyűjtötte a jelöltséghez szükséges 
ajánlásait. A Fidesz-KDNP-L.É.T. pol-
gármesterjelöltje augusztus 29-én 
adta le az ajánlóíveket a Kiss Ernő ut-
cai helyi választási irodában.

Tudatta azt is, hogy a többi tizen-
kilenc egyéni választókerületben is 
megfelelő ütemben zajlott az aján-
lások gyűjtése, minden jelölt össze-
szedte az induláshoz szükséges tá-
mogató ajánlást. Az előírások szerint 
az önkormányzati képviselői jelölt-
séghez az adott választókerület vá-
lasztópolgárainak egy százalékénak 
ajánlása, míg a polgármesteri jelölt-
séghez legalább ötszáz ajánlás szük-
séges Szegeden. Jelöltet szeptember 
8-án 16 óráig lehet bejelenteni a vá-
lasztási bizottsághoz, míg a kompen-
zációs lista bejelentéséhez az szüksé-
ges, hogy a jelölőszervezet a szegedi 
egyéni választókerületek több mint 
felében, vagyis tizenegy körzetben 
állítson jelöltet. A kompenzációs 
listát és az azon szereplő jelölteket 
legkésőbb szeptember 9-én 16 óráig 
lehet bejelenteni.  A Fidesz-KDNP és 
a L.É.T. Egyesület a húsz körzetből 
kilencben a jelenlegi képviselőt in-
dítja a helyhatósági választáson, míg 
tizenegy körzetben új arcokkal száll-
nak versenybe.

Kothencz János a jelöltbemutató 
sajtótájékoztatón kijelentette, az ok-
tóber 12-i választás Szegeden nem 
pártprogramokról és nem egyéni 
karriercélokról fog szólni, hanem 
magáról az emberről. „Nem egy olyan 

polgármester szeretnék lenni, aki 
csak egy bizonyos oldalt vagy társa-
dalmi réteget képvisel, én minden 
szegedi polgármestere kívánok len-
ni, jobboldali és baloldali értékeket 
vállaló embereké egyaránt, mert én 
azt gondolom, hogy egy városvezető 
mindenki képviseletéért vállal fele-
lősséget” – jelentette ki.

Közösgondolkodás
rainvitálnakminden
szegedit

A kampány további menetéven 
kapcsolatban Kothencz János kifej-
tette, minden szegedivel szeretné 
megismertetni választási program-

ját, amit az IH Rendezvényközpont-
ban mutatott be Kövér Lászlóval, a 
Fidesz országos választmányának 
elnökével közösen tartott fórumán. 
Ezért minden postaládába eljuttatja 
a programját, melyből tájékozódhat-
nak az emberek, ezenfelül rendszere-
sen lakossági és utcafórumokon vesz 
részt a polgármesterjelölt. Kothencz 
elmondta, a lakosokkal közösen raj-
zolják meg minden egyes kerületnek 
a jövőképét, a helyzet feltérképezése 
érdekében indította útjára a „Ter-
vezzük együtt...!” című bejárássoro-
zatát is. A húsz egyéni választókerü-
let vonatkozásában helyi választási 
programot is összeállítanak, utcára 
és házszámra lebontva, és azt is el-
juttatják a szegediekhez. „Legalább 
háromszor van alkalmuk személye-
sen is találkozni velem a szegedi-
eknek október tizenkettedike előtt, 
a bejárássorozaton kívül ugyanis 
minden egyes választókerületet sze-
mélyesen keresek fel. A lakossági 
fórumokon – melyek időpontjáról és 
helyszínéről is tájékoztatni fogunk 
mindenkit – is szívesen fogadom a 
szegediek lakókörnyezetükkel kap-
csolatos észrevételeit, mert hiszem, 
hogy nem lehet az emberektől elszi-
getelt politizálással előre jutni. Az a 
célom, hogy bebizonyítsam: a sze-
gediek tényleg többet érdemelnek” 
– hangsúlyozta Kothencz János, aki 
minden szegedit invitál a közös gon-
dolkodásra.
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSSEL SEGÍTENÉK 
A RÁSZORULÓ FODORKERTIEKET
„Elfogadhatatlan,hogybárkiiséhezzen,ezértszükségszerűegyszociáliskonyhaüzemeltetéseFodorkertben”–szögeztele
VargaRóbertképviselőjelölt,akiazegyikkörnyékbelivelarrólisbeszélgetett,hogyavárosrészbenlétesítendőközösségi
házatmilyencélokralehetnehasznosítani.

„Célom, hogy minél több polgár-
tól személyesen tájékozódjak arról, 
hogy lakókörnyezetében milyen fej-
lesztéseket szeretne. Azért vállalok 
szerepet városunk közéletében, hogy 
mindent előremozdítsak, ami Sze-
ged fejlődését szolgálja. Szórólapo-
mat olvasva Fodorkert sorsát szívén 
viselő Ménesi Gabriella Nívódíjas 
balett táncos megtisztelt azzal, hogy 
felkeresett és felajánlotta segítségét 
nekem abban, hogy megismerjem a 
helyi lakosok problémáit. Ő nagyon 
sokat tesz az itt élőkért, ismeri gond-
jaikat, tudja, mivel lehetne élhetőbbé 
tenni a környéket” – mondta el Varga 
Róbert képviselőjelölt, akivel egy Jó-
zsef Attila sugárúti panelházban tet-
tünk látogatást.

Számítástechnikai
tanfolyamokat  
azidőseknek

Ménesi Gabriellától megtudtuk, 
nagyon sok olyan nyugdíjas él a 
fodorkerti panelekben, akiknek nem 
telik szinte arra sem, hogy ételt vásá-
roljanak a hónap végén, a hó elején 
pedig dönthetnek: vagy orvosságot 
vesznek maguknak, vagy újságot. Ők 
nem tudnak számítógépet vásárolni, 
elolvasni egy cikket, vagy bármit is 
keresni az interneten. A hölgy  sze-
rint érdemes lenne számítógépes 
tanfolyamot indítani számukra. Ta-
pasztalatai szerint a nyugdíjas ko-
rúakat is érdeklik a világ eseményei, 
illetve maga a számítástechnika is. 
„Szükség lenne egy nyugdíjasklub-
ra, hiszen nincs egy olyan közösségi 
tér a környéken, ahová szívesen jár-
hatnak. Kiváló ötlet, hogy ott akár 

számítástechnikai tanfolyamokat is 
lehetne tartani, illetve azt számító-
gépekkel felszerelni” – fogalmazta 
meg elképzelését Varga Róbert, a 
12-es egyéni választókerület Fidesz-
KDNP-s önkormányzati képviselő-
jelöltje, aki már a L.É.T. Egyesület 
koordinátoraként hónapok óta jár-
ja a környéket, így ismerve meg a 
fodorkertiek hétköznapjait.

Ménesi Gabriella hangsúlyozta, a 
Somogyi-könyvtárban lenne lehető-
ségük számítógépes tanfolyamon is 
részt venni, de a legtöbb környékbeli 
idős ember bottal jár, nehezen tud-
nak felszállni a villamosra, így meg-
terhelő számukra a belvárosba való 
beutazás. „Fiatal anyukák is élnek 
ezen a lakótelepen, ők mindenho-
va a kisgyermekükkel közlekednek, 
többször segítettem is, vigyáztam a 
kicsikre, hogy az anyuka gyorsabban 
tudjon például ügyet intézni” – tette 
hozzá.

Közösségiházegymás
megsegítéséért

„Ahogy már korábban is nyilatkoz-
tam a Déli Szó Szegednek, egy nyug-
díjasklubra feltétlenül szükség van a 
fodorkerti városrészben, ahol talál-
kozhatnak a környékbeliek. A jelenlegi 
közösségi ház igénybevétele helyett a 
házak előtti padokra, illetve a köze-
li játszótérhez ülnek ki az emberek 
beszélgetni. Emellett jelezték, akár 
számítástechnikai tanfolyamnak is 
otthont adhatna egy helyszín. Ezenfe-
lül a nyugdíjasok a környéken élő kis-
gyermekekre is vigyázhatnának, amíg 
a szülők bevásárolnak, vagy éppen 
hivatalos ügyeket intéznek. Meggyő-

ződésem szerint ez a tervezett gyer-
mekfelügyeleti rendszer a közösséget 
is összekovácsolná” – részletezte Varga 
Róbert. Ménesi Gabriella hozzátette, 
nem pusztán gyermekfelügyeletre gon-
dol, a gyerekek mozgását, sport iránti 
elkötelezettségét is lehetne motiválni 
különböző programok, edzések, verse-
nyek szervezésével. „A közösségi ház-
ban az összegyűjtött ruha és élelmiszer 
adományok kiosztásra kerülhetnének, 
illetve otthont adhat ruha- és játékbör-
zék számára. A feleslegessé vált ruhák 
és gyermekjátékok csereprogramja ál-
tal nemcsak környezettudatosabban 
élhetnének a környékbeliek, hanem a 
rászorultak is támogatásban részesül-
hetnének, új barátságok is kötődhet-
nek” – vette át a szót Varga Róbert.

Szociális étkeztetés  
a nehéz sorsúakért

A 12-es számú egyéni válasz-
tókerület (Fodorkert, Baktó, 
Petőfitelep, Új-Petőfitelep) Fidesz-
KDNP-s önkormányzati képviselő-
jelöltje hangsúlyozta, nonprofit jel-
leggel egy konyhát is szükségszerű 
működtetni a választókerületben. 
Segíteni kell a környéken élő ne-
hezebb sorsú embereket, hiszen 
köztük számtalan olyan idős em-
ber van, akik végigdolgozták éle-
tüket, ám a nyugdíjuk nem éri el a 
minimálbért sem. „Egy panellakás-
ban élve, annak rendkívül magas 
rezsiköltségei mellett, nem lehet 
kijönni ennyi pénzből, ezért kell 
támogatnunk mindazokat, akiknek 
a hónap végén pár száz forintjuk 
van a pénztárcájukban, vagy köl-
csönt kell kérniük, hogy ennivalót 
tudjanak vásárolni. Elszomorít a 
gondolat, hogy emberek éheznek, 
ezért sürgető lépésekre van szük-
ség” – szögezte le Varga Róbert. Öt-
letként felmerült az is, hogy mivel 
ezen a tervezett szociális konyhán 
bárki fogyaszthat, becsületkasszát 
nyitnának, így mindenki annyit fi-
zethetne a meleg ételért, amennyit 
akar, és ezzel támogathatja rászo-
ruló embertársait. „Erre kell, hogy 
legyen pénz, hiszen annyi felesle-
ges dologra költenek iszonyatos 
összegeket, a rászorulók étkezteté-
sére is jutnia kell” – közölte a kép-
viselőjelölt.
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POFÁTLAN PARKOLÁS ÚJSZEGEDEN
ANapfényfürdőAquapolisátadásaótabosszankodnakazújszegediek.NémetFerencFidesz-KDNP-L.É.T.-esönkormányzatikép
viselőjelöltnekarrólszámoltakbe,hogyidegenekparkolnakaházaikelé,mertnemakarnakaparkolásértfizetni.

Újszegeden a Szent-Györgyi 
Albert és az abból nyíló ut-
cácskákban lehetetlen par-
kolni, így például a Jankovich, 
a Pillich Kálmán és a Kállay 
Albert utcában, valamint a 
Népkert soron okoz bosszú-
ságot a lakosságnak, hogy ese-
tenként saját udvarukból sem 
tudnak kiállni az autójukkal. 
Német Ferenc, a 18-as körzet 
Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkor-
mányzati képviselőjelöltje 
lapunknak elmondta, a Nap-
fényfürdő Aquapolis megépí-
tése óta senki sem orvosolta a 
problémát. A fürdő előtt csak 
buszparkoló van, ami mindig 
üres, a fizetős mélygarázs, il-
letve a szomszédos szálloda 
szintén fizető pakolója helyett 
pedig az út mentén parkol-
nak a fürdővendégek, illetve 
azok, akik a ligetben egy-egy 
rendezvényre kilátogatnak. 
„Ez egy lakó-pihenő övezet, és 
figyelembe kellene venni a la-
kosok érdekeit, hiszen régebb 
óta élnek itt, minthogy meg-
nyitott volna a fürdő” – hang-
súlyozta a képviselőjelölt.

Tehetetlenek 
a lakosok

„Volt, amikor nem tudtam 
kiállni a saját udvaromból! 
Kihívtam a rendőrség munka-
társait is, de csak feljelenteni 
tudtam az autó tulajdono-
sát, kiállni utána sem bírtam, 
mivel a mindenki által csak 

lopós autónak nevezett jár-
művel ugyanis csak tizen-
nyolc óráig dolgoznak. Láttam 
többször azt is, hogy amikor 
tiltott helyen parkoltak le, pár 
perc múlva már ott is termet-
tek a biztonsági szolgálattól, 
és bírságot szabtak ki, ezért 
állnak a házak elé. A fizető-
parkolóért pedig sajnálják 
a pénzt, amit nem is csodá-
lok, mert magasabb a tarifa, 
mint a városban megszokott 
fizetős parkolórendszeré” – 
magyarázta Rumphff László 
Jankovich utcai lakos. A férfi 
szerint a megállni tilos táblák 
kihelyezése hozhat megoldást 
a helyzetre, amivel kapcso-
latban elmondta, a Fidesz-
KDNP-L.É.T. Egyesület polgár-
mesterjelöltje, Kothencz János 
ígéretet tett arra, hogy meg-
választása esetén megfelelő 
KRESZ-táblákat helyeznek ki 
az újszegedi kis utcákban.

Német Ferenc megjegyez-
te, a Szeged-Újszeged Refor-
mátus Egyházközség három 
éve kibővített templomát 
sem tudják istentiszteletek-
kor megközelíteni a hívek, 
csak jóformán gyalogosan a 
parkolóhelyek hiánya miatt. 
Sípos Ete Zoltán lelkipásztor 
a SZEGEDma.hu-nak elmond-
ta, hogy mintegy kétszáz főt 
számlál a gyülekezetük, sok 
fiatal is rendszeresen jár a 
templomba, a gyerekeknek 
pedig külön istentisztelete-
ket tartanak. A Szent-Györgyi 
Albert utcai telket 1928-ban 

Szeged városától kapta az 
egyházközség, ahol egy 80 fé-
rőhelyes imatermet építettek, 
ennek a helyén áll az új temp-
lom a Napfényfürdő Aquapolis 
szomszédságában. 

Rendezvényekkor
romlik a helyzet

Nagyon pozitívnak nevezte 
Német Ferenc, hogy rendezvé-
nyek is vannak a közeli liget-
ben vagy épp a partfürdőn, de 
olyankor végképp bedugulnak 
az utcák, egészen a Belvárosi 

híd újszegedi lábától kezdve. 
„Az augusztus végi Szegedi 
Ifjúsági Napok idején, vala-
mint május elsején egy másik 
jelentős probléma is előtér-
be kerül, hiszen nincsenek 
nyilvános WC-k Újszegeden 
sem, így az Erzsébet ligetet 
vagy épp a környező utcá-
kat használják illemhelyként 
egyesek” – fűzte hozzá Német 
Ferenc. A Fidesz-KDNP és a 
L.É.T Egyesület által támo-
gatott önkormányzati képvi-
selőjelölt arról is szólt, hogy 
a Napfényfürdő szolgáltatá-
sait sok szegedi nem tudja 

igénybe venni, hiszen a be-
lépőjegyek ára gyakorlatilag 
megfizethetetlen számtalan 
embernek. „Gyakorlatilag a 
saját fürdőjükből ki vannak 
zárva a szegedi lakosok, ez a 
fejlesztés egyértelműen nem 
az itt élőket szolgálja” – kö-
zölte a képviselőjelölt.

A megoldás  
kézenfekvő

A parkolási gondokat 
egyszerűen lehet orvosol-
ni Német Ferenc szerint, 
egyirányúsítani kellene az ut-
cákat, akkor az egyik oldalon 
parkolhatnának a gépjármű-
vek. Hozzátette, igaz, átmenő 
forgalom akkor is lenne, de 
legalább nem lennének köz-
lekedési dugók, amikor is az 
út szélén parkoló autók miatt 
nem lehet elférni a keskeny 
utcákban. „Ezenkívül megáll-
ni tilos KRESZ-táblák kihe-
lyezésével lehet elérni, hogy 
a környékbeliek saját házuk 
előtt rendre ne mások kocsiját 
kerülgessék” – fogalmazott az 
újszegedi 18-as egyéni válasz-
tókerület Fidesz-KDNP és a 
L.É.T. Egyesület által támoga-
tott képviselőjelölt.

KÖRKÉP

SAJÁT GARÁZSUKBÓL NEM TUDNAK KIÁLLNI A LAKOSOK
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„A MUNKANÉLKÜLISÉGET SZORÍTSUK 
VISSZA AZ ÉSZAKI VÁROSRÉSZBEN!” 
AlakótelepekbelsőállapotaésaszabadidőparkoklehetőségénekmegvitatásautánSiposAttila,azÉszakivárosrészkettes
számúválasztókörzeténekképviselőjelöltjeamunkanélküliségproblémájávalfoglalkozik,annakisahelyivonzataival.

„Bár a foglalkoztatási adatok egyre 
jobb mutatókkal rendelkeznek ha-
zánkban, a júliusi adatok szerint a 
munkanélküliségi ráta 8 százalék 
alatt volt, ami 2,3 százalékponttal 
alacsonyabb az előző év azonos idő-
szakához képest. A májusi-júniusi 
adatok szerint 4 millió 127 ezren 
dolgoztak Magyarországon, ami-
re huszonkét éve nem volt példa. A 
Központi Statisztikai Hivatal adata-
iból látszik, hogy fiatalok körében 
is javult a foglalkoztatási helyzet, a 
15-24 éves korosztályból 32 ezer-
rel többen dolgoznak, mint egy 
éve. A tartósan, vagyis egy éven túl 
nyilvántartásban lévő álláskeresők 
száma pedig harmadával csökkent 
országosan, de úgy tűnik, hogy vá-
rosunk határában megáll ez a ked-
vező tendencia. Szinte az egész or-
szággal szemben Szegeden komoly 
probléma a munkanélküliség, amely 
az Északi városrészt sem kíméli. A 
helyzet megoldásához komoly intéz-
kedések szükségesek” – mondta el 
Sipos Attila.
„A munkanélküliség valóban az egyik 
legfontosabb kérdés manapság, bár 
nekem szerencsére van munkám, az 
ismerőseim közül sokan küzdenek 
a munkanélküliséggel” – árulta el 
Papp Katalin, a Gáspár Zoltán utcai 
idősek klubja gondozónője.

Kulturált szórakozási 
lehetőséget

„A korábbi, szabadidőparkot érin-
tő terveimre adott reakciók rádöb-
bentettek: valóban fontos, hogy 
biztosítsuk a kulturált szórakozási 
lehetőséget a szegedieknek, azon-
ban ennél nagyságrendekkel je-
lentősebb téma a helyieket sújtó 
munkanélküliség kérdése” – nyilat-
kozott Sipos Attila, a Fidesz-KDNP 

és a L.É.T.  - Lakótelepi Emberek 
Érdekképviseleti  Társulása Egye-
sület által támogatott jelölt. „Ön-
kormányzati képviselőjelöltként 
legfontosabb feladatomnak érzem 
a probléma lokális orvoslását, az 
Északi városrész lakóinak való se-
gítségnyújtást” – tette hozzá.

Előnybenrészesíteni 
ahelyimunkaerőt

„Korábban beszámoltam a társas-
házak energetikai korszerűsítésének 
fontosságáról, amelyre égető szüksége 
van a környékbeli épületeknek. A fel-
újítások azonfelül, hogy javítják a la-
kók életminőségét, munkalehetőséget 
is biztosíthatnának a környéken élők-
nek. Az uniós források segítségével és 

az önkormányzat támogatásával vég-
rehajtott épületkorszerűsítést végző 
vállalkozásokat szerződésben lehetne 
kötelezni helyi munkaerő alkalmazá-
sára, ami jelentős számban szívná fel a 
munkaerőpiac feleslegét, szemben az 
eddigi városvezetési gyakorlattal, ahol 
ez a szempont fel sem merült” – ismer-
tette terveit Sipos Attila. 

Egészségházakat, 
nyugdíjasklubokat

„A Kothencz János polgármester-
jelölt által preferált egészségházak, 
gyógyfürdők, nyugdíjasklubok létre-
hozásának is egy eddig nem kihang-
súlyozott előnye az, hogy számos 
dolgozót tudnak alkalmazni ezek az 
intézmények, megélhetést biztosítva 
sok északi városrészben élő lakos-
nak” – tette hozzá a képviselőjelölt. 
Tervei szerint a Makkosházi körúti 
Lidl áruház és a kenyérgyár közti 
üres területen épülne meg a Csalá-
dok Háza, egy olyan közösségi intéz-
mény, ahol szakképzett gondozók 
felügyelnének az idősekre, az iskolai 
szünetek idején pedig a gyermekek-
re, amíg a szüleik dolgoznak. Sikeres 
kivitelezés esetén a Családok Háza 
önkormányzati fenntartással tudna 
működni, ami azt jelenti, hogy a fen-
ti szolgáltatásokat ingyenesen tudná 
biztosítani a helyieknek.

„Az ilyen egészségügyi szociális 
intézmények öngerjesztő folyama-
tot indítanak el: a Családok Háza je-

lentős számú munkaerőt igényelne, 
számos munkahelyet teremtene, és 
a dolgozók, akik idejük nagy részét 
munkahelyükön töltik, igénybe ven-
nék a Családok Háza szolgáltatása-
it, ezáltal fenntartva az intézményt, 
mind a kereslet, mind a kínálat irá-
nyából” – fejtette ki Sipos Attila.

Helybentartani 
afiatalokat

Az önkormányzati képviselőjelölt 
kitért a város egyetemi jellegéből 
adódó problémájára: a frissen kép-
zett, azonban elhelyezkedni nem ké-
pes diplomás munkaerőre. Szerinte a 
szegedi városvezetésnek biztosítania 
kellene a lehetőséget, hogy azoknak 
a fiataloknak, akik Szegeden folytat-
ták tanulmányaikat, és már végeztek, 
munkahely hiányában ne kelljen el-
hagyniuk a várost. Igaz ugyan, hogy 
jelenleg a diákok, hallgatók számá-
ra sok a lehetőség, azonban ez jó-
részt diákmunka, ami rövid távon 
alkalmas az önfenntartásra, de csak 
addig tart, amíg él a hallgatói jogvi-
szony, és hosszabb távon nem lehet 
alapozni rá. „Legyen megvalósítandó 
célkitűzés, hogy a város oktatási in-
tézményeiből kikerülő fiatalok egy-
harmadát egyből tudjuk alkalmazni 
Szegeden, szakképzett embereknek 
ne kelljen call centerekben dolgozni-
uk azért, mert nem találnak munkát 
saját szakmájukban” – emelte ki Si-
pos Attila.
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BOHÁCS ZSOLT: A KORMÁNNYAL 
EGYÜTTMŰKÖDŐ SZEGED LEHET SIKERES
EgyFidesz-KDNP-L.É.T.-esközgyűlésitöbbségtöbbettudtenniSzegedértBohácsZsoltszerint,mintegyolyan,melyfolyama
tosancsakakormánytszidja.AképviselőjelöltutaltKothenczJánoskijelentésére,hogycsakakormányzaticélokkalegyező
beruházásoknakvanrealitása,ezjárulhathozzáahhoz,hogySzegednecsakaminimumotkapjaafejlesztésiforrásokkép
zeletbelitortájából.

Sorra vette a 16-os felsővárosi egyé-
ni választókerület problémáit az 
elmúlt időszakban Bohács Zsolt, a 
Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egyesület 
képviselőjelöltje, aki arról számolt 
be lapunknak, hogy a több részre 
tagolódó kerület panelházas része-
in az esténként randalírozó fiata-
lokra panaszkodtak a lakosok, vagy-
is a közbiztonság javítását várják el, 
továbbá sok panasz érkezett az el-
hanyagolt játszóterek miatt, melyek 
némelyikén még a szocializmus 
idején készült játékok vannak, és a 
szintén több évtizede épült, ma már 
néptelen, körbekerített sportpályák 
felújítását is szorgalmazták.

„Az előttünk álló immár ötéves 
önkormányzati ciklusban a kép-
viselőknek és a leendő városveze-
tésnek el kell gondolkodnia azon, 
hogy miként tudjuk megvalósítani 
a lakosság jogos fejlesztési igényeit. 
Ehhez azonban mindenképp együtt 
kell működni a kormánnyal. Bízom 
benne, hogy a szegedi lakosok le-
hetőséget biztosítanak arra, hogy 
az új közgyűlésben a Fidesz-KDNP 
és a L.É.T. képviselői adják a több-
séget, hiszen sokan hatékonyabban 
tud fellépni és lobbizni a kormány-
nál Szeged érdekéért” – nyilatkoz-
ta Bohács Zsolt, aki úgy látja, hogy 
a 2014-2020 közötti európai uniós 

költségvetési ciklus munkahelyte-
remtésre kiírt pályázatait kiemelt 
figyelemmel kell kísérni, illetve a 
közösségi terek megújítására is for-
rásokat érdemes lehívnia a város-
nak az EU-tól.

Uniósfejlesztéseket
mindenkörzetnek

„Az eddigi uniós fejlesztések 
jórészt Szeged központjára kon-
centrálódtak, legutóbb a megújult 
Dugonics teret adták át. Természe-
tesen ez is fontos, ám szeretnénk 
kiszélesíteni ezt a kört, olyan város-
részeit is fejleszteni kell Szegednek, 
melyek az elmúlt tizennyolc-húsz 
évben kimaradtak. Gondoljunk itt 
például az úthálózat-rekonstrukció-
ra, vagy éppen járdaépítésre, netán 
játszótérfejlesztésre” – részletez-
te a 16-os körzet képviselőjelöltje. 
Bohács Zsolt emlékeztetett, a 2020-
ig tartó uniós költségvetési ciklus-
ban energetikai beruházásokhoz 
is lehet EU-s forrásokat igényelni, 
méghozzá igen magas, 70-80 szá-
zalékos támogatási intenzitású pá-
lyázatok lesznek elérhetőek, vagyis 
kevés önerőt kell biztosítani. „Ilyen 
források révén a panelházakat nem 
csupán kívülről lehet megújítani a 

hőszigeteléssel, nyílászárócserék-
kel, hanem az igencsak elavult belső 
épületgépészeti rendszer rekonst-
rukciója is megvalósulhat. Például 
kazánokat lehet majd lecserélni, 
továbbá vezetékeket és az egyedi 
fűtési rendszer kialakítására is mód 
nyílhat. Az előttünk álló önkor-
mányzati ciklusban ezért is szüksé-
ges jó együttműködést kialakítani 
a magyar kormánnyal, ez minden 
megválasztott képviselőnek fontos 
feladata lesz” – hangsúlyozta.

A közgyűlés már elfogadta a 
2020-ig tartó uniós költségvetési 
ciklus idejére vonatkozó önkor-
mányzati településfejlesztési stra-
tégiát, mellyel kapcsolatban Bohács 
elmondta, ebben négy kiemelt ak-

cióterület van, ezek egyike Odessza 
szociális rehabilitációja. A képvise-
lőjelölt szerint – ahogy Kothencz 
János is megfogalmazta választási 
programjában – a fejlesztéseket 
érdemes igazítani a jelenlegi kor-
mányzati célokhoz, és Odessza mel-
lett minden körzetekre ki kell ter-
jeszteni a fejlesztéseket.

Egyjobboldali 
önkormányzattöbb
lehetőséggelélhet

A most záruló önkormányzati cik-
lusban Szeged speciálisnak is nevez-
hető helyzetéről is beszélt Bohács 
Zsolt. A város huszonkilenc tagú köz-
gyűlésében a legnagyobb, tizennégy 
fős frakciót a Fidesz-KDNP képvi-
selői alkották, és az, hogy semelyik 
pártnak nem volt többsége, igencsak 
furcsa helyzeteket produkált. „Az 
állami és uniós források képzelet-
beli tortájából megfelelő pályázatok 
révén sokkal nagyobb szelet juthat 
Szegednek, ha a polgári oldalnak lesz 
többsége. Nem vagyok ugyanis abban 
biztos, hogy jó iránynak nevezhető, 
ha folyamatosan szidjuk a kormányt, 
mint amit a jelenlegi városvezetés 
tesz…” – fűzte hozzá a képviselőjelölt. 
Szerinte ahhoz, hogy ne szűküljenek 
a megyeszékhely lehetősége kulcs-
fontosságú, hogy a Fidesz-KDNP és a 
L.É.T. Egyesület jelöltjei bejussanak a 
testületbe. A fejlesztési források el-
érésének ugyanis az egy természetes 
feltétele, hogy a kormányzati célok-
kal egyező beruházásoknak van re-
alitása, azok megvalósításában lehet 
sikeres Szeged is.
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NEM A LAKOSOK VANNAK A VÁROSÉRT, 
HANEM A VÁROSVEZETÉS A LAKOSOKÉRT
„A ’Tervezzük együtt…!’ címmel útjára indított bejárássorozat elérte célját” – szögezte le Kothencz János polgármesterjelölt,
aki GarzóMárkkal, a 8-as számú választókerület Fidesz-KDNP-L.É.T. Egyesület által támogatott jelöltjével utcafórumot tartott
Makkosházán.

„Megismertük az emberek problé-
máit az utcafórum-sorozat révén, így 
orvosolni is tudjuk azokat” – közölte 
Kothencz János, a Fidesz-KDNP-L.É.T. 
polgármesterjelöltje. Hozzátette, a 
makkosháziak többek között arról 
számoltak be neki, hogy a boltok nem 
tartják be a nyitvatartási idejüket, ott 
nagyobb társaságok gyűlnek össze, 
alkoholt fogyasztanak, szemetelnek 
és hangoskodnak, zavarva ezzel az 
ott lakókat. A szemétgyűjtő ládákra 
is többen panaszkodnak: régiek és túl 
kevés van belőlük kihelyezve. „Nagyon 
fontos lenne, hogy a szemetes kérdés 
megoldódjon. Ennek pontosan utána 
kell járni, de nem hiszem, hogy a vá-
rosvezetésnek nagyon nagy beruhá-
zás lenne, hogy több konténert vagy 
szemetest helyezzen ki” – tette hozzá 
Garzó Márk képviselőjelölt.

Rongálják 
a panelházak falát

Focipálya kialakítását is szorgal-
mazták a helybéliek, hiszen a gyerekek 
jelenleg – jobb híján – a panelok falá-
hoz rugdossák a labdát. „A gyermekek 
a ház falához rúgják a labdát, ami így 
amortizálódik. Nincsenek megfelelő 
közösségi terek kialakítva, ami van, 
azok nincsenek fejlesztve. Tervünk, 
hogy olyan tereket hozunk létre, ahol 
a fiatalok értelmesen tölthetik el a sza-
badidejüket nem rongálva közben a 
környezetüket” – fejtette ki Kothencz. 
Az utcafórumon szó esett arról is, 

hogy a kerületben hiába újították fel 
az épületeket, mivel a bejáratnál nem 
megfelelő méretű az eresz, esőzések-
kor befolyik a lépcsőházba a víz. Hang-
súlyozta, az a fajta lakótelepi rekonst-
rukció, amiben gondolkodik, túlmutat 
azon, amit eddig a jelenlegi városve-
zetés prezentálni volt képes, ugyanis 
a belső épületgépészeti infrastruktú-
rát is szeretnék felújítani. Hozzátette, 
mindezt úgy tervezik megoldani, hogy 
ez semmilyen pluszköltséget ne jelent-
sen a lakóknak.

Többen jelezték, hogy érdemes len-
ne hasznosítani a panelok tetejét, pél-
dául napkollektorok kihelyezésével 
a lépcsőház világításához szükséges 

áramot meg tudnák termelni. Kot-
hencz János elmondta, a 2020-ig tartó 
európai uniós költségvetési ciklusban 
energetikai korszerűsítésre is lesznek 
pályázatok, azokat a lehetőségeket 
lesz érdemes kihasználnia a szegedi-
eknek ilyen típusú fejlesztésekhez.

Harc az elszemélyte
lenedés ellen

A fiataloknak és az időseknek sin-
csenek klubhelyiségeik, ahol progra-
mokat szervezhetnének, közösen mú-
lathatnák jó társaságban az időt. „Azt 
gondolom, hogy egy olyan városban, 
ahol az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok százszámra állnak 
üresen, ott éppen itt az ideje átadni 
ezeket az ingatlanokat azoknak az em-
bereknek, akik használnák vagy ott 
élnek. Álladó nyugdíjasklubokat kell 
létrehozni szakemberek bevonásával. 
Ezek olyan életszerű felvetések vol-
tak ebben a kerületben is, amire nem 
lehet, nem reagálnia egy olyan önkor-
mányzatnak, melynek gondolkodás-
módjának középpontjában az ember 
áll” – fűzte hozzá a polgármesterjelölt.

Biztonságosabbés 
élhetőbbMakosházát

Szabó Ferenc a mintegy tíz éve be-
zárt rendőrőrs visszaállítását is szor-
galmazza, tapasztalatai szerint so-
kat romlott a közbiztonság az elmúlt 
években, szükség lenne fokozottabb 
rendőri jelenlétre a környéken. „Fon-
tos, hogy az emberek szubjektív biz-
tonságérzetéhez is végre hozzátegyen 

valamit egy emberközpontú városve-
zetés. Oda fogunk figyelni arra, hogy 
mindenki számára megnyugtató mó-
don, valóban meg is legyen mindaz, 
amit eddig csak ígéretekben fogalma-
zott meg a jelenlegi önkormányzat” – 
szögezte le a polgármesterjelölt hoz-
zátéve, a rendőrőrs újbóli megnyitása 
ügyében tájékozódni fog. Garzó Márk 
hozzátette, neki a közbiztonság hely-
reállítása a szívügye. „Számomra az 
egyik legfontosabb az egész körzet-
ben, a közbiztonság. A területen nin-
csenek sem önkéntesek, sem város-
őrök, ez ügyben próbálnék kooperálni 
a rendőrséggel. Tényleg jó lenne, ha a 
Csongrádi sugárúton visszaállítanák a 
rendőrséget. Az első feladat az, hogy a 
körzetben élők biztonságban érezzék 
magukat” – mondta Garzó Márk.

Garzó Márk, a 8-as körzet képvi-
selőjelöltje arra bíztatta a lakossá-
got, hogy ne pártokra szavazzanak, 
hanem emberekre, akik tennének 
értük. „Nagyon sokan a politikát cél-
nak tekintik. Én ezzel szemben úgy 
érzem, hogy a politika egy eszköz, az 
érdekképviseletről szól, az embere-
kért van. Én – akárcsak Kothencz Já-
nos – nem vagyok egyik pártnak sem 
a tagja. Független jelöltként indulok 
a választásokon a Fidesz-KDNP és a 
L.É.T. Egyesület támogatásával, ők 
álltak elképzeléseim mögé. Én valódi 
érdekképviseletet szeretnék vállalni 
ebben a körzetben, a programom az 
itt élők problémáiból áll, igyekszünk 
közös programot létrehozni. Nem én 
szeretném megmondani az emberek-
nek, hogy mire van szükségük, ezt ne-
kik kell elmondani, és én teszek érte ” 
– szögezte le Garzó Márk önkormány-
zati képviselőjelölt.
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OLYAN POLITIKA JÖN SZEGED ÉLETÉBE, 
AMELYRE A VÁROS LAKÓINAK SZÜKSÉGE VAN
„OlyanprogramotalkotottKothenczJános,amiténylegesenaszegediemberekértvan”–fogalmazottPomáziMiklósképviselője
löltlakosságifórumán,amelyenaFidesz-KDNP-L.É.T.polgármesterjelöltjeismertetteválasztásiprogramjátavárosrészlakosaival.

Az Északi városrész 9-es 
választókörzetében Fidesz-
KDNP és a L.É.T. Egyesület 
jelöltje, Pomázi Miklós a Dió-
fa Vendéglőben Kothencz Já-
nossal tartott programismer-
tető fórumot. Pomázi felhívta 
a figyelmet, hogy bár fiatal – 
amit többen meg is jegyeztek 
neki – ez nem teszi őt alkal-
matlanná a képviselői poszt 
betöltésére. Emlékeztette a 
választókat, hogy 2005-ben 
a jelenleg is regnáló képvise-

lő szintén hasonlóan fiatalon 
szerezte meg mandátumát. 
„1991-ben születettem Sze-
geden, családom és munkám 
egyaránt ehhez a városhoz 
fűz. A Ságvári Endre Gyakor-
ló Gimnáziumban érettségiz-
tem, majd tanulmányaimat a 
Szegedi Tudományegyetem 
jogász és kommunikáció sza-
kán folytattam. Sikereket ér-
tem el a lakótelepi fiatalok és 
családok konstruktív szabad-
idő-eltöltésével és szociális 

problémáinak kezelésével 
foglalkozó közhasznú egye-
sület tagjaként, míg jelenleg 
a kormányzati Új Nemzedék 
Program részeként műkö-
dő információ-szolgáltató 
és tanácsadó iroda munka-
társaként segítem a fiatalok 
karriertervezését. 2008 óta 
a szegedi Fidelitas vezetője 
vagyok, ami a Fidesz ifjúsá-
gi társszervezete, mondhat-
nám, hogy utánpótlásbázisa. 
Ahogy látszik, fiatal vagyok, 
de úgy gondolom, hogy ez 
nem lehet akadály. Mindent 
megteszek annak érdekében, 
hogy az itt élők boldogságát 
elősegítsük” – mondta a kép-
viselőjelölt. Hozzátette, úgy 
véli, az elmúlt húsz évben az 
emberek kétféle politikust 
látnak maguk előtt: az egyik, 
aki meg szeretné tartani a 
hatalmát, a másik pedig meg 
szeretné azt szerezni.

SzegedSzolgálatában 
kártya, Kodály  
Szabadidőpark

Kothencz János polgár-
mesterjelölt elmondta, 
Szegeden elengedhetetlen 
az induló vállalkozások tá-

mogatása, megvalósítaná az 
adósságcsökkentést és kö-
zösségi tereket hozna létre a 
fiataloknak és időseknek egy-
aránt. Kedvezménykártyát is 
bevezetne, amit a városért 
dolgozók kaphatnának. Szólt 
arról is, hogy többen ajánlot-
ták neki az Északi városrész-
ben tett bejárás során, hogy 
visszahozhatnák az ingyenes 
orvosi szűréseket és a Kodály 
Téri Napokat, így ezt is célul 
tűzték aki a körzetben. „A 
városban kallódó gyerekek-
nek élménynapköziket hoz-
nánk létre, több közösségi 
térrel, az öregebb lakosság-
nak pedig állandó nyugdíjas-
klubokat. Mindezek mellett 
bevezetnénk a Szeged Szol-
gálatában kedvezménykár-
tyát, amit azok az emberek 
kapnának, akik a városért 
vannak, a köztisztaságban 
dolgozóktól, a szociális mun-
kásokon, pedagógusokon 
át, egészen az orvosokig. Az 
idősekről sem feledkezünk 
meg, számukra létrehoznánk 
a Szegedi Nyugdíjasokért 
kártyát, ráadásul az öregségi 
nyugdíjasoknak ingyenessé 
tennénk a szemétszállítást” 
– ismertette programjának 
néhány részletét Kothencz 
János.

Pomázi Miklós leszögezte, 
hogy a közterületi sportpá-
lyák felújítását és is szor-
galmazza, illetve a Kossuth 
Zsuzsanna tagintézménnyel 
karöltve közösségi progra-
mokat szervezne a környé-
ken élőknek. „Kaptam olyan 

javaslatokat is, hogy vissza 
kellene állítani az ingyenes 
szűréseket, amik az iskolá-
ban voltak régen. Ezt is cél-
szerűnek tartom. Mondjuk 
félévente vagy évente lehet-
ne szervezni például anya-
jegyszűrést. Céljaim között 
szerepel, hogy Kodály téri 
játszótérből és füves terület-
ből létrehozzuk a Kodály Sza-
badidőparkot, amelyet kibő-
vítenénk a Kodály téri iskola, 
vagyis a Kossuth Zsuzsanna 
tagintézmény közösségi és 
sportcélú fejlesztésével, va-
lamint a kiserdő átjárható-
ságával és biztonságosabbá 
alakításával” – mondta Fi-
desz-KDNP és a L.É.T. Egye-
sület támogatásával induló 
képviselőjelölt.

Főszerepbena
szegedi lakosok

Pomázi Miklós kifejtette, 
vissza kell szerezni az embe-
rek bizalmát, amihez minden 
eszköz adott, hiszen – ahogy 
fogalmazott – sikerült végre 
olyan programot létrehozni, 
ami tényleg a szegedi embe-
rekért van. „Nagyon remé-
lem, függetlenül a 2014-es 
október 12-ei önkormányza-
ti választások eredményétől, 
hogy olyan politika jön vég-
re Szeged életébe, amely a 
munkahelyteremtés, az erős 
közbiztonság kiépítését és 
az otthonteremtést kiemelt 
feladatként kezeli” – zárta a 
fórumot a képviselőjelölt.

CSALÁDIÉSSPORTNAPOTTARTANAK 
AKODÁLYTÉREN 

SZEPTEMBER6-ÁN10ÉS16ÓRAKÖZÖTT. 

Lesz többek között zsákban futás, kispályás foci, kötél-
húzás, gyermek „ki mit tud”, sakkverseny, bográcsos főzőver-
seny, 10 órától gyermek programokkal, családi sportverse-
nyekkel és zenés műsorra várják az érdeklődőket. 11 órakor 
bölcsis-ovis játékbörze-cserét hirdetnek, ahová bárki elviheti 
a megunt játékokat és másikra cserélheti. 12 és 15 óra kö-
zött kitelepül a Kodály térre az Új Nemzedék Kontaktpont, 
munkatársaiktól pályaválasztási, elhelyezkedési tanácsokat 
kaphatnak a fiatalok. 20 órától retro party lesz a Diófában. A 
belépés ingyenes, mindenkit szeretettel vár a Fidesz-KDNP-
L.É.T. polgármesterjelöltje, Kothencz János és Pomázi Miklós 
képviselőjelölt.

POMÁZIMIKLÓSLAKOSSÁGIFÓRUMON 
ÉSSZABADTÉRIFOGADÓÓRÁKONIS 
VÁRJAALAKOSSÁGOTAZALÁBBI 
HELYSZÍNEKENÉSIDŐPONTOKBAN:

A 9-es körzet, Fidesz-KDNP-L.É.T.-es önkormányzati 
képviselőjelöltje, Pomázi Miklós bemutatkozó lakossá-
gi fórumot tart szeptember 10-én, szerdán 18 órakor a 
Dugonics András Piarista Gimnáziumban. Pomázi Mik-
lós mellett Kothencz János polgármesterjelölt és Kalmár 
Ferenc önkormányzati képviselő is várja a szegedieket.

SZABADTÉRIFOGADÓÓRÁK

Szeptember 1. (hétfő): 15.30-17.30 DiófaSPAR
Szeptember 2. (kedd): 15.30-17.30 Margarétautcaiposta
Szeptember 3. (szerda): 15.30-17.30 CsaplárBenedek.u.3.
Szeptember 4.  (csütörtök): 15.30-17.30 Makkoserdő sor –

NádasutcaiABC
Szeptember 5. (péntek): 15.30-17.30 DiófaSPAR
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Gyalogátkelőhelyekfelfestésétésagyerekeknektöbb,korszerűbbjátszótérkialakításátkérnékképviselőjelöltjüktől,Manga
Ákostóla17-esválasztókörzetlakói.

A Hajós és a Csaba utca sar-
kán állunk Manga Ákossal 
és Tóth Csabával, aki szintén 
Felsővároson él családjával. 
Várjuk a megfelelő alkalmat, 
hogy átkelhessünk az úttes-
ten. Rengeteg autós jár erre, 
így ez nem egyszerű feladat. 
Gyalogátkelőhely az egész 
utcán nem található, csak az 
út két végén, a Szilléri sugár-
út és a Felső Tisza-Part ke-
reszteződésében.

„Reggel átkelni itt a gyere-
kekkel egyáltalán nem biz-
tonságos, pláne, ha az ember 
babakocsit tol maga előtt. 
Sehol nincs zebra felfestve, 
a sofőrök pedig csak jönnek 
és jönnek, nem törődnek a 
gyalogosokkal. Csúcsidő-
ben, a reggel hét-nyolc és 
délután négy-öt óra közöt-
ti intervallumban a helyzet 
katasztrofális. A Hajós utcát 
előszeretettel használják a 
közlekedési dugók kikerü-
lésére is. Amikor az autósok 
látják, hogy a Felső Tisza-
part vagy a Szilléri sugárút 
kezd bedugulni, akkor erre 
próbálnak átvágni” - pana-
szolta Tóth Csaba. Hozzátet-
te: személygépkocsival sem 
egyszerűbb közlekedni. Ha 
ki szeretne jönni a Csaba ut-
cából, majdnem az útfelező 
felfestésig be kell gurulnia 
autóval, hogy szétnézhessen, 
mert a kereszteződés belát-
hatatlan. „Nem csak itt merül 

fel ez a probléma. A közeli 
általános iskola és az óvo-
da környékén sincs egyetlen 
gyalogátkelőhely sem, ami 
balesetveszélyes. Ráadásul 
most indul be az iskolasze-
zon” – tette hozzá Manga 
Ákos, a Fidesz-KDNP és a 
L.É.T. Egyesület önkormány-
zati képviselőjelöltje.

Balesetveszélyes
körforgalom

A Tabán és a Tápai utca ke-
reszteződésében 2006-ban 
alakítottak ki a körforgalmat. 
Ezt meglehetősen egyedi mó-
don tették, mert Szeged te-
rületén ez az egyetlen, amit 
csak felfestettek és még kő-
lencsét sem építettek a köze-
pére. Úgynevezett kőlencsés 
körforgalommal Alsóváros-
on, a Mátyás templomnál és a 
Szegedi Nemzeti Színháznál 
találkozhatnak a közlekedők. 
Itt a felfestett körforgalom 
viszont már teljesen leko-
pott, alig látszik. „Pár perce 
állunk csak itt, de már töb-
ben szabálytalanul haladtak 
keresztül a körforgalmon. A 
szabályokat szinte csak az itt 
élők tartják be. Az erre járó-
kat vagy nem érdekli, vagy 
észre sem veszik a körforgal-
mat. Ez is balesetveszélyes” 
– mondta Tóth Csaba. Man-
ga Ákos szerint nem kellene 

nagy erőfeszítés a problémák 
orvoslásához. „Úgy gondo-
lom, hogy ezeket a gondokat 
egyszerű megoldani, és mi-
vel balesetveszélyes, az ön-
kormányzat vagy a közutat 
kezelő cég köteles felfesteni 
gyalogátkelőt és karbantar-
tani a körforgalmat. Jó lenne 
továbbá az is, ha 30-as öve-
zetté nyilvánítanák a Hajós 
utcát” – magyarázta a 17-es 
körzet képviselőjelöltje.

Romosésveszé
lyes játszóterek

Többen panaszkodtak 
a játszóterek hiányára is. 
Akik a gyerekeiket el szeret-

nék vinni játszani, azoknak 
nagyobb sétát kell tenniük 
a biztonságos, korszerű és 
jó állapotú játszóterekig, 
pedig rengeteg a zöld, ki-
használatlan tér. Ahol mégis 
találnak játszóteret, az vagy 
nagyon le van pusztulva és 
veszélyes, vagy a hajléktala-
nok veszik birtokba.

Egy közeli, igencsak rossz 
állapotú játszótéren a Ke-
reszttöltés és a Csaba utca 
közötti részen Tóth Kovács 
Erzsébet azt panaszolta, 
hogy folyamatosan fiatalok 
bandáznak a területen, al-
koholt fogyasztanak, eldo-
bálják az üvegeket, illetve 
hajléktalanok is itt húzzák 
meg magukat esténként. 

A játékokat megrongálták, 
használhatatlanok és egy-
ben balesetveszélyesek is. 
Az emberek nem merik 
leengedni a gyerekeiket 
játszani. „Már tíz éve az 
Európai Unió tagja Magyar-
ország, és vannak bizonyos 
előírások a játszóterekre. A 
körzetben a legtöbb helyen 
szinte egyik sem érvénye-
sül” – szögezte le Manga. 
Tóth Csaba hozzátette, hogy 
szeretnek itt lakni, de örül-
nének, ha több és biztonsá-
gosabb lehetősége lenne a 
gyerekeknek a szabadban 
játszani.

„Van a Tápai utcában egy 
nagyon jó játszótér, illetve a 
Máltai Játszótér és Játszó-
ház is tökéletes a Retek utca 
elején. Egy bökkenő van 
velük: mivel ezek a legjob-
bak a környéken, olyan sok 
gyermek van, hogy gyakor-
latilag nem férnek el. Folya-
matosan tolongás, sorban 
állás van a játékokért. Úgy 
vélem, az lenne a jó, ha min-
den háztömb között lenné-
nek játszóeszközök, amit a 
fiatalok tudnak használni. 
A gyerekek és a lakók is jól 
járnának, hiszen az említett 
játszóterek környékén élők 
panaszkodnak a nagy zaj-
ra. Ha minden tömbbelső-
ben meg tudnánk valósíta-
ni a játszóterek kiépítését, 
akkor eloszlana a tömeg” 
– árulta el terveit Manga 
Ákos, aki kiemelt figyelmet 
fordít a közterületek felújí-
tására és jobb kihasználha-
tóságára.

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉST ÉS 
TÖBB JÁTSZÓTERET FELSŐVÁROSON
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SZŐKE BARNABÁSNÉ:  
„TEGYÜK CSALÁDBARÁTTÁ RÓKUST!”
Azújrókusitársasházakrengetegéttöbbfásliget,illetvefüvesrészüdítifel,azonbanezekahelyekelhanyagoltan,gondozat
lanulállnak,ésszámoslehetőségakadnamegfelelőkihasználásukra,errőlismertetteterveitanégyesszámúönkormány
zativálasztókörzetRókus-Újrókusképviselőjelöltje,SzőkeBarnabásné.

„Mindannyiunk megelégedésére igen 
sok a zöld terület, park a lakókörzet-
ben, valamint számos kiserdő talál-
ható, például az Ilona utcánál. Ezeket 
gondozni kell, szükség van átlátható-
vá tételükre” – mondta el Szőke Bar-
nabásné, Fidesz-KDNP és a L.É.T. – 
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti 
Társulása Egyesület által támogatott 
jelölt. „Itt terül el mellettünk a Mille-
centenáriumi liget, sajnos az egykor 
szép fás területnek a teljes elhanya-
goltság jutott osztályrészül, ellepik 
a gyomnövények, átláthatatlan a fák 
összevisszasága, nagy szükség lenne 
a terület kitisztítására, parkosítására, 
közvilágítással való ellátására” – pa-
naszolta el Tóth Józsefné, helyi lakos. 

Játszóterek és  
parkok fejlesztése

„Szeretnénk a családoknak kedvez-
ni, a kisgyerekektől a nagyszülőkig” 
– fejtette ki a képviselőjelölt, ezt töb-
bek közt a játszóterek fejlesztésével 
szeretné elérni, valamint bekerítenék 
a parkokat, hogy a kutyák nem kívá-

natos látogatásaitól mentesíteni le-
hessen.  Természetesen nem az ebek 
kitiltásáról van szó, a zöld területe-
ken kutyafuttatókat is létrehoznának. 
„A magányt gyógyítja a háziállatok 
szeretete, ám a kutyáknak mozgásra 
van szükségük, ezért elkerített kutya-
futtatókat lenne érdemes létesíteni, 
megfelelő számú szemetes edénnyel 
ellátva, hogy a gazdik a területet a ku-
tyapiszoktól tisztán tudják tartani” – 
árulta el Szőke Barnabásné.

Szaletliket, sport
pályákatRókusrais

A rókusi parkokat élettel töltené 
meg a kormánypártok által is támo-
gatott képviselőjelölt. „A meglévő 
padokat fel kell újítani, és még töb-
bet kell kihelyezni. Igény van szalet-
lik felállítására, ahol esőtől és naptól 
védetten, tető alatt beszélgethetnek 
a szülők, amíg a gyermekek játsza-
nak” – mondta Szőke Barnabásné. 
A nagy területeken lehetőség nyílik 
kosárpalánkok felállítására vagy kis-
pályás futballpályák kiépítésére. „A 

fiatalok számára a hasznos időtöltés 
biztosítása elengedhetetlen, mivel 
ennek híján a nagyobb gyerekek, ti-
zenévesek jobb híján a kisgyerme-
kek játszóterét használják. Nyáron, 
szünidőben – az iskolai idényben 
délutánonként és esténként – a szü-

lői felügyelet nélkül maradt gyere-
kek az utcákon, tereken kóborolnak, 
vagy bandákba verődnek” – fejtette 
ki Szőke Barnabásné.

Biztonságosabb
környéketszeretnének

Sajnos a gyerekek komolytalannak 
tűnő bandázása idővel problémákat 
vet fel. „Késő délutánonként, estefelé 
több esetben bizonytalan kilétű, nem 
helyi fiatalok tűnnek fel a környéken, 
és randalírozásukkal zavarják meg 
a lakók életét. Több esetben volt rá 
példa, hogy drogfogyasztás, sőt drog-
terjesztés gyanúja miatt a rendőrség 
segítségét kérték a rókusiak” – árulta 
el a L.É.T. Egyesület képviselőjelölt-
je. A hasonló szabálysértések miatt 
fektetne nagy hangsúlyt Szőke Bar-
nabásné a közbiztonság kérdésére. 
„A lakótelepeken – ahol nincs – meg 
kell szervezni a polgárőrséget, hogy 
alkonyattól reggelig állandó mozgás-
sal felügyelni tudják az épületek kö-
zött, a parkokban és a játszótereken a 
rendet és a biztonságot” – ismertette 
terveit a 4-es egyéni választókerület 
képviselőjelöltje. „A polgárőrség ma 
már korszerű eszközökkel felszerel-
ten működik, ha szükséges, azonnal 
rendőri segítséget tudnak kérni, így 
nyújtva hatékony védelmet a környék 
lakóinak” – hangsúlyozta Szőke Bar-
nabásné.
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PÁGER BÉLÁNÉ: „NEM CSAK A  
VÁROSKÖZPONT SZÉPSÉGE A FONTOS!”
Szegedvárosképefurcsakettősségetmutat:afrissenfelújított,igényesenkialakítottbelvárosthanyatló,romoséspusztulókülvá
rosilakótelepekövezik,aholszegediektízezreiélnek.

„Dicséretre méltó lenne, ha 
a városközpont csalogató 
szépsége és külsőséges csil-
logása nem párosulna a többi 
városrész szinte teljes elha-
nyagolásával. Érthető, hogy 
a városkép szempontjából 
elengedhetetlen a belváros 
kellemes hangulata, azonban 
ez többnyire az ide látogató 
külföldi és belföldi turisták-
nak szól, Szeged városveze-
tésének pedig elsősorban a 
szegedieknek, az itt lakóknak 
kellene kedveznie, akik min-
den nap járják a várost, és 
nem csak a Kárász utcát és a 
Széchenyi teret” – mondta el 
Páger Béláné, a Fidesz-KDNP 
és a L.É.T.  - Lakótelepi Em-
berek Érdekképviseleti Tár-
sulása Egyesület által Tarján-
ban támogatott jelölt.

Fedettparkolókat,
garázssorokat  
szeretnének

„A lakótelepek állapota 
több mint siralmas: a járdák 
burkolata teljesen tönkre-
ment az évek alatt, és a nem 
megfelelő javítási kísérle-
tek maximum tüneti keze-
lését adják a problémának” 
– panaszolta el Rácz Adolf, 
Szamos utcai lakos. „Nagy 
szükség lenne egy rendes, fe-
dett parkolóra a társasházak 
mellé, egy sorgarázsra, mert 
jelenleg a ház lakóinak autói 

az időjárás viszontagságai-
nak és a randalírozók kénye-
kedvének kitéve állnak az 
utcákon” – tette hozzá.  A ga-
rázsok kialakítását indokolja 
továbbá a csatornarendszer 
rossz állapota, az elöregedett 
vízelvezetők folyamatosan 
eldugulnak, a parkoló autók 
alatt megáll a víztömeg, ami 
károsítja a járműveket. Rá-
adásul egyre több a jármű, 
esténként lehetetlen par-
kolóhelyet találni. „Egy-egy 
sikeres pályázat útján a vá-
rosvezetés segítségével szert 
tehetnénk anyagi támogatás-
ra, amelyből megvalósulhat-
nának ezek az elképzelések” 
– árulta el Páger Béláné.

Hiábavárják 
aszökőkút 
rekonstrukcióját

Tarjánban a felülről jövő 
elhanyagoltság példáival 
szinte minden utcasarkon 
találkozhatunk: a Hajlat ut-
cánál lévő szökőkút évek 
óta várja, hogy felújítsák, 
kijavítsák hibáit, korszerű-
sítsék, és újra működésbe 
hozzák. „Az egykor szép kút 
immár az enyészeté, ellep-
ték a gyomnövények, beton-
burkolata megrepedezett” – 
panaszkodott Páger Béláné. 
„A szökőkút elhagyatottsága 
minden nap emlékezteti az 
arra járókat, hogy sajnos 

Tarján megszépítésére nem 
jut el a megfelelő összeg, és 
a városrész lassú pusztulá-
sa látszólag állandóvá kezd 
válni” – tette hozzá a 13-as 
egyéni körzet képviselője-
löltje. Páger Béláné szavait 
igazolta az elhanyagoltság 
megszokásáról, hogy beszél-
getésünk alatt két kisgyerek 
a romos szökőkút kövekkel 
való telidobálásával múlatta 
idejét.

A környék látképének ál-
landó részét képezik a hiá-
nyos, gondozatlan, eseten-
ként veszélyes játszóterek, 
amelyek – a használhatat-
lanságot közelítő – állapo-
ta elveszi a kisgyerekektől 

a szórakozás lehetőségét. 
„Sajnos a játszótér felszere-
lése igen csekély, még ho-
mok se jutott a gyermekek 
homokozójába” – panaszol-
ta el az egyik környékbeli 
lakos.

Romosak, 
lepusztultak a 
közterek

„Sürgősen segítségre van 
szüksége a környéknek, hi-
szen az épületek, közterek 
lepusztultsága az emberek 
lelki állapotára is kihat, ki ne 
menne haza szívesebben egy 
szellős, szép környéken lévő 

társasházba, mint egy szürke, 
romos, élettelen lakótelep-
re. Költözzön el, akinek nem 
tetszik – mondhatnánk erre 
–, azonban szem előtt kell 
tartanunk, hogy az itt élők 
többsége nem a panelházi 
életforma szeretete miatt la-
kik a társasházakban, hanem 
azért mert itt nőtt fel, ide köti 
a múltja, vagy csak ezt engedi 
meg anyagi helyzete” – nyi-
latkozta lapunknak Páger Bé-
láné. „Ezért nem adódik meg 
nekünk az a lehetőség, hogy 
ne halljuk meg a helyiek se-
gélykiáltásait” – zárta gon-
dolatait a Fidesz-KDNP és a 
L.É.T. Egyesület által támoga-
tott képviselőjelölt.



Déli Szó – Szeged • ISSN 2060-5900 • Időszakos kiadvány • Kiadó: Leonardo Kft., ügyvezető igazgató: Bonifert Gábor, honlap: www.leonardo.hu
Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • Szerkesztőség: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77., Tel./fax: 62/ 314-116 • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Nyomdai munkálatok: Délkelet-Press Kft.

SZEGEDEM

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS  
EURÓPAI MÓDON  
Élethosszonát tartógondoskodást teremtmindenkorosztályszámáraazaszociálisprogram,amelyetKothencz János, 
aFidesz-KDNPésaL.É.TEgyesületpolgármesterjelöltjeakampánynyitórendezvényénbemutatott.Szegedújvárosveze
tésea2014-2020-asuniósköltségvetésiciklusbanazEmberiErőforrásokMinisztériumávalegyüttműködésbenkészülezt
megvalósítani,amelyabölcsődétőlazidőskorigmindentársadalmirétegszámáraodafigyelést,törődéstgarantál,éslehe
tőségetteremtazönállóéletvitelfeltételeinekmegteremtésére.

Kothencz János szociális programja komoly szakmai 
ismereteken és személyes tapasztalatokon alapul. A 
bajba jutottaknak nyújtott megannyi segítség köz-
ben alakult ki benne annak a rendszernek a váza, 
amelyre most a Szeged-modell nevű program épül, 
s amelynek lényege, hogy annyi és olyan támogatást 
kell tudni adni minden embernek, amivel a szemé-
lyes sorsát önállóan előbbre vinni képes lesz. 

Kiegyensúlyozott, egészsé
gesebbgyermekek,nyugodt
családi háttér 

A kisgyermekes családok számára az első és leg-
fontosabb a bölcsődei férőhelyek számának növelése, 
emellett azonban az önkormányzat és intézményei jó 
példával elől járva biztosítani fogják a rugalmas, csa-
ládbarát munkavégzés feltételeit – kezdi a program 
főbb elemeinek részletezését Kothencz János. Első-
sorban a hátrányos helyzetű általános iskolások sza-
badidejének értelmes eltöltése érdekében minden 
városrészben, de különösen a lakótelepeken állandó 
élménynapközik és szünidei táborok működtetését 
tervezzük. Ezek a délutáni foglalkoztatók, játszóhá-
zak a sporttól a kézműves-foglalkozásokig változatos 
programokat, számos hasznos elfoglaltságot biztosí-
tanak a gyerekeknek, szakemberek gondoskodása 
mellett. Nem engedhetjük meg azt, hogy akár egy 
gyermek is elkallódjon amiatt, mert a szülők anyagi 
okok nem tudják ezt biztosítani számukra. Az uni-
ós források remekül hasznosíthatók a már meglévő 
közösségi terek felújítására, így törekedni forgunk a 
játszóterek, sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas 
épületek, területek rendezésére, korszerűsítésére.

Célunk, hogy egészségesebbé tegyük a helyi 
közétkeztetést is a Mintamenza program beve-
zetésével. Arra is törekszünk, hogy a város minél 
komolyabb részt tudjon vállalni a szegedi lakhelyű 
diákok közétkeztetésének finanszírozásából.

Hogy a szépkor  
valóbanszéplehessen

A fogyatékossággal és betegséggel élők szoci-
ális foglalkoztatását tűztük ki célul, de akik gon-
doskodásra szorulnak, azokról sem feledkezünk 
meg – folytatja a másik fontos újítással a jobboldal 
polgármesterjelöltje. Őket is segíteni fogja az a ház-
gondnoki rendszer, amelynek kialakítása legfőbb 
törekvéseink egyike. Tarjánban a L.É.T. mozgalom 
önkénteseivel igyekszünk mindenkihez eljutni, aki 
önállóan már nem képes ellátni magát teljes mér-
tékben. Ezt a példát fogjuk kiterjeszteni első lépés-
ben a lakótelepeken, majd a város teljes területére. 
Ahhoz, hogy megfelelő létszámú, felkészült munka-
társsal rendelkezzünk, a szociális szakemberkép-
zést az egyetemmel karöltve erősíteni fogjuk. Így 
számottevően megnövelhetjük például a gyermek-
jóléti ellátásban dolgozók, az ápolók és a szociális 
munkások számát. Rájuk nem csak itt lesz szükség, 
hanem azokban a nappali és bentlakásos intéz-
ményekben, amelyek a közösségi élet központja-
ivá fognak válni. Uniós források felhasználásával 
ugyanis a meglévő intézményeket felújítjuk, illetve 
a termálvíz gyógyító erejét hasznosító, Egészség-
házakat építünk. Így minden városrészben lesz egy, 
az idős, betegségekkel élő vagy magányos emberek 
számára olyan társas együttlétet szolgáló hely, kö-

zösség, ahol emberséggel bánnak velük, szórakozá-
sukról, regenerálódásukról gondoskodnak. 

Egy új kedvezmény is megilleti majd a szegedi 
öregségi nyugdíjasokat: a városvezetés be fogja ve-
zetni a Szegedi Nyugdíjasokért Kártyát, ami a helyi 
szolgáltatások, termékek kedvezményes igénybe-
vételére jogosítja őket. Emellett ingyenessé tesz-
szük a szemétszállítást is a számukra. Akik egy éle-
tet végigdolgoztak értünk, azoknak jár a nyugodt 
idős kor lehetősége, és ezt nekünk kell biztosítani 
számukra – összegzi nyugdíjasoknak szóló újítása-
it Kothencz János.

Elismerés azoknak,  
akik sokat  
tesznekaközért

Végre – ha jelképesen is – de el kell ismernünk 
helyi szinten mindazok munkáját, akik értünk dol-
goznak. Ezért bevezetjük a Szeged Szolgálatában 
Kártyát, amely szintén a szegedi szolgáltatások ked-
vezményes igénybevételére jogosít majd fel. Ezt azok 
kapják majd, akik városunkban szociális területeken, 
az egészségügyben, oktatási nevelési intézményben 
vagy a köztisztaságért dolgoznak. Alázattal, ember-
séggel, odafigyeléssel végzik munkájukat – értünk. 
Megérdemlik a várostól ezt a figyelmességet.

 
Hazai és uniós források  
biztosítjákaprogram 
anyagi hátterét 

Persze felmerülhet a kérdés – folytatja Kot-
hencz János – miből finanszírozzuk mindezt. 
„Az emberek életminőségének javítása, a társa-
dalomba történő visszailleszkedés, a méltó kö-
rülmények biztosítása olyan értékek, amelyekre 
külön forrást biztosít az Európai Unió. Az Európai 
Szociális Alaphoz – amely elsősorban a humántő-
ke-beruházást szolgálja – érdekes módon szinte 
nem is nyúlt hozzá eddig Szeged városa, pedig a 
most kezdődő ciklusban is mintegy 3,7 milliárd 
eurót lehet foglalkoztatási és szociális célokra 
elkölteni Magyarországon. Emellett az intézmé-
nyek, közösségi terek megújítását célzó fejleszté-
si források is rendelkezésre állnak, mi több már 
megismertettem a programom Balog Zoltán mi-
niszter úrral is, aki támogatásáról biztosított.

Előttünk tehát a cél, hogy Európa egyik leg-
gondoskodóbb városát építsük ki az elkövetkező 
évek alatt. A forrás és a kormányzati támogatás 
készen áll hozzá. Csak az állampolgárok felha-
talmazás kell október 12-én, hogy meg is tudjuk 
mindezt valósítani” – zárja gondolatait a polgár-
mesterjelölt.

KOTHENCZ JÁNOS PROGRAMJA MODELLÉRTÉKŰ LEHET


