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SZEMBESÍTÉS!

Botka László
ígéreteit nem tudja 
megvalósítani, mert:

• Nincs mögötte párt

• Nincs mögötte erős 
szövetséges 

• Nincs mögötte erős 
parlamenti frakció

• Nincs mögötte 
kormány

• Nincs mögötte 
semmi!

Botka László
 a múlt!
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Kedves szegedi olvasó!

A Civil Városi Unió évek óta igyekszik 

városunkról pontos képet adni a sze-

gedi lakosságnak. Ennek szellemében 

készítettük összegzésünket a  város-

vezetés elmúlt 12 évéről. Mindezt 

a teljesség igénye nélkül, de a fonto-

sabb problémák felsorolásával tesz-

szük. Amiket és akiket itt lát a kedves 

olvasó az a múlt, ami tovább büntet-

lenül már nem folytatható. A válasz-

tásokon mégis két út közül választ-

hat: a  múltba tekint, vagy a jövő 

felé fordul. A jelenlegi város vezetés 

a múlt: nincs mögötte kormány, 

nincs mögötte parlamenti támoga-

tás, nincs mögötte párt és már szö-

vetségesei sincsenek. Elszigetelődött. 

Nincs mögötte semmi! Aki mögött 

pedig semmi sincs, azt nem lehet tá-

mogatni, mert ráfi zetünk. Szeged jö-

vője egy kormánnyal együttműködni 

képes városvezetés kezében van. Ha 

másképp dönt, akkor a múltra sza-

vaz. Önön múlik, hogy október 12-én 

lezárul, vagy elkezdődik Szeged 21. 

századi története.

A VÁROSVEZETÉS 34 MILLIÁRDDAL NEM TUD ELSZÁMOLNI 

A jelenlegi városvezetés 2002-ben mintegy 6 milliárd forint hi-
tellel vette át az önkormányzat vezetését. Ebből 10 év alatt közel 30 
milliárd nagyságrendű adósság keletkezett. A kamatokkal együtt 

az összes hitelállomány elérte a 40 milliárdot. Ennek a pénznek a 

törlesztése évi 1,5 milliárdba került városunknak. Szeged lakossá-

ga csak a kormány közvetlen beavatkozásának, az adósságkonszoli-

dációnak köszönheti, hogy nem jutatta csődbe az álbaloldali város-

vezetés. A kormányzat nélkül összeomlott volna 
a város teljes szociális, oktatási és egészségügyi rend-

szere. A  visszamaradt adósság még így is nagy-
mértékben leszűkíti az önkormányzat mozgáste-
rét, és jelentősen nehezíti az európai projekttámo-

gatások igénybevételét. Szeged általános pénzügyi, gazdasági helyzete szembesít ben-

nünket a városvezetés elmúlt 12 évének szakszerűtlen tevékenységével. Ennek követ-
kezményeként nem jöttek létre munkahelyteremtő, várost gazdagító vállalkozások.

EGY ÉV ALATT KISVÁROSNYI LAKÓ VÁNDOROLT EL SZEGEDRŐL

2013. február 22-én a polgármester azt nyilatkozta, hogy „Szeged lakossága 5000 fővel 

nőtt az elmúlt évek során.” A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint viszont míg 

Szeged lakossága 2010-ben 169 713, 2011-ben 170 285, 2012-ben pedig 170 052 volt, 
addig 2013-ra 161 837 főre apadt. Az egy év alatt elszenvedett 8215 fős veszteség 

önmagában bizonyítja Szeged gazdasági helyzetével kapcsolatos megállapításainkat. 

A jelenlegi helyzet valószínűleg még ennél is rosszabb, mivel az egyetemi hallgatók 

távozásuk után sokszor nem jelentkeznek ki, így a statisztikai gyakorlat szerint további 

öt évig szegedi lakosnak számítanak.
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A Tisza Szeged szégyenfoltja
Döbbenetes látvány tárul az ember elé, ha lesétál a Tisza-partra. A belvárosi szakasz 
koszos, szemetes, miközben kiaknázatlan lehetőségként kínálja magát. Az áldat-

lan állapotok egyedül a városvezetést nem zavarják. A folyó teljes területe ugyan a 

magyar állam tulajdonában áll, de az önkormányzat jelképes áron, akár 1 forintért 

bármikor bérbe vehetné az államtól.  Csupán a civil lakosság tekinti szívügyének, 

hogy törődjön folyójával, de a labda sajnos az önkormányzatnál pattog. 

Szellemházak a belvárosban
Városunk a kenderipar fellegvára volt. Egyik „bástyája”, az újszegedi gyár 
2006-ban dőlt le, miután a városvezetés az ipari emlék helyére bevásárlóközpon-

tot tervezett. Ennél is nagyobb veszteség volt a 150 éves belvárosi kenderfonó 
lerombolása: pláza épült a helyére. Az 1897-ben épült híres Kass-, majd később 
Hungária nevet viselő szálló szintén szegedi nevezetesség. Most a lepusztultsá-
gáról nevezetes. A palota jó három évtizede enyészik. Felújítása elkerülhetetlen. 

A városvezetés 12 éve tehetetlennek bizonyult e dologban is. Van városunkban 

még más szellemtanya is, például Hagenmacher serfőző egykori híres vendéglője, 

a Hági, van városi „fekete lyuk” is, mint a Centrum-gödörszörnyeteg, és van 

régóta kulcsra zárt vendégcsalogató, a szépséges Virág cukrászda. 

„Értékpusztítás, melyekre szavakat sem találunk!”
2004-ben emlékeztünk Szeged nagyérdemű polgára, Bálint Sándor születésének századik évfordulójára. Valamikor akkor-
tájt adta ki a híres tudós szülőházára a bontási engedélyt a városi hivatal. A „legszögedibb szögedi” sok évtizedes szolgálatát 

ilyen kegyetlenül hálálta meg a városvezetés. – A dilettáns vezetés fáradhatatlan volt a rombolásban. A Szentháromság utcát, 

a Boldogasszony sugárutat is látogatták a buldózerek. A balliberális vezetés az évek során töredékére csökkentette a védett 
épületek számát. A jobboldali képviselők kezdeményezték a védelem kiterjesztését – a polgármester lesöpörte az indítványt. 

ÍGY BECSÜLTÉK MEG ÖRÖKSÉGÜNKET: SZEGEDI BULDÓZERMÓDSZER
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A városvezetés a belváros rekonstrukciója közben teljesen elfeled-
kezett a külvárosi negyedekben és a panelben élő lakosságról. Ezt 
bizonyítják a lepusztult, csúf városrészek, rossz utak, széttöredezett 
járdák, ápolatlan közterek, a közvilágítás hiányosságai és a befejezet-
len bicikliutak. Ha látszólag tettek is valamit, abban se volt köszönet.

Lepusztult állapotban a szegedi lakótelepek –
a megemelkedett közös költségek terheit nyögik a lakók

Nesze semmi, fogd meg jól! Így jellemezhető az álbaloldali városvezetés által köz-

pénzen megvalósított „panelfelújítási” program. Az energiahatékonyság nem ja-

vult, a fűtésszámlák nem csökkentek, a közös költségek viszont az egekbe szöktek. 

Az épületek, illetve a lakások fűtése továbbra is szabályozhatatlan és pazarló. 
Nem sikerült elérni, hogy csökkenjen a társasházak energiafelhasználása. A fű-

tésszabályzás nem megoldott, az önkormányzat elmulasztotta a hőközpontok felújítását. A házakban télen sokszor olyan me-

leg van, hogy egész nap nyitva kell tartani az ablakokat, és az utcát fűtik az emberek. Ráadásként a „felújítások” kapcsán az 
önerőt a szegedi lakosságra terhelték, amely így nemhogy nem élvezheti a kormányzati rezsicsökkentés előnyeit, de alig 
bírja elviselni a havonta akár 7-8 ezer forinttal megemelkedett közös költség terheit!
A korszerűtlen elektromos hálózat sem bírja a mai kor igényeinek megfelelő terhelést, balesetveszélyes. A szellőzőrendszerek 

elavultak, sok esetben súlyos méreteket ölt a penészedés. Az elöregedett lift ek időről időre meghibásodnak, használhatatlanná 

válnak.  A bajt csak tetézi, hogy a lakótelepek közösségi tereit is elhanyagolta a városvezetés. Sok helyről eltűntek a padok, vagy 

ha megmaradtak, akkor erősen megviselt állapotban. A játszóterek többsége nemcsak lepusztult, de kifejezetten balesetveszélyes. 

Városnyi kitaszított a kertes övezetben
A Szegedhez tartozó kertes városrészekben, kis alapterületű ingatlanokban, több ezer szociálisan nehéz helyzetű szegedi 
lakos települt ki, és tartózkodik életvitelszerűen. Subasán és Sziksóson csaknem 1500-an, Baktón és a többi szegedi kiskertes 

városrészben további 3500-an élnek. Ezeken a területeken mindössze 14 négyzetméteres ingatlan építhető szabályosan. Az 
építési limit túllépése miatt sok család házára már bontási határozatot hoztak. Ezt a helyzetet sürgősen rendezni kell!

LEFOKOZOTT VÁROSRÉSZEK
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A SZÁMOK NEM HAZUDNAK

Szeged régiós versenytársaitól való lemaradásának okai, a szegedi emberek problémái sokféle magyará-
zatot tesznek lehetővé. Egy közös nevező mindegyik esetben található: ez a városvezetés. Hogy jó gazdá-
ja volt-e az elmúlt 12 évben Szegednek a balliberális városvezetés, azt az alábbiakban megtudhatjuk.

Az autópálya sem hozott áttörést
Sajátos bája van, hogy 2010 után 2014-ben is az M5-ös és az M43-as autópályával kampányol az álbaloldali városvezetés. Az 

autópályák könnyítették ugyan a városi és városkörnyéki közlekedést, csökkentették az átmenő teherforgalmat, ám az ígé-

retekkel szemben gazdasági hasznot, megjelenő új vállalkozásokat, nagyberuházásokat nem hoztak Szegednek. A Mercedes 

autógyár Kecskemétet választotta, a Richter gyógyszergyár Debrecen mellett döntött. A városvezetés számtalan lehetőséget 

„pattintott le” Szegedről. Arról szónokoltak: „Szeged szerencséje, hogy nincsenek gyárai”. Ezzel szemben az az igazság, hogy 

a fi atalok elvándorolnak, mert nem találnak helyben állást, több mint hétezer regisztrált munkanélküli van Szegeden, és 

legalább háromszor annyi, aki nem is regisztrált. Régen itt konzervgyár, cipőgyár, kendergyár és ruhagyár működött, ma 

elköltözni készül egy vágóhíd. Aligha nevezhető ez „szerencsének”! 

Hogyan játszotta át a városvezetés a vízdíj-megállapítás jogát a franciáknak 2024-ig
2006. december 15-én Botka László az álszocialista többségű önkormányzati közgyűlés döntése után aláírta a szegedi víz-

szolgáltatást végző cég francia társbefektetőjével azt a megállapodást, amely kilenc évvel, 2024. december 31-ig (!) meghosz-
szabbította a fennálló közmű-működtetési szerződést. Miért volt szükség a lejárat előtt kilenc évvel (!) a francia befektető 

helyzetét bebiztosítani? Az országgyűlés négy nappal később szavazta meg azt a törvénymódosítást, melynek értelmében 

attól kezdve már csak százszázalékos önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szerv végezheti a városi vízi közművek üzemel-

tetését. A francia befektetővel kötött szerződés határidejének kitolásával az álbaloldali városvezetés külföldiek kezére 
játszotta át a közvagyon működtetését. Az eljárást szemlélve újabb kérdés vetődik fel: négy nappal a tiltó törvény elfoga-
dása előtt kinek állt érdekében egy külföldi befektető bebetonozása a monopol közszolgáltatási pozícióba? A hosszab-

bítással egyben szentesítették az önkormányzat ármegállapító önrendelkezési jogáról történő lemondását a külföldi üzleti 

befektető javára. A szerződéshosszabbítás aláírásának évétől 2010 elejéig a szegedi lakosok által fi zetendő szolgáltatási díj 
42%-kal emelkedett. És emelkedik azóta is. Természetesen a szerződéshosszabbításnak volt ellenértéke is. A részben francia 
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tulajdonú üzemeltetőnek 745 millió forintot kellett 9 évre fi zetnie, 

amit az elkövetkező két év rá eső hasznából könnyen meg is tett. 

Nem nehéz kiszámítani, hogy az „ingyen” 7 év mekkora tiszta 

profi tot hozott a franciáknak. Mindezt megfejelték azzal, hogy az 

51%-ban önkormányzati tulajdonú cég 2009-ig 582 millió forin-

tot fi zetett ki a francia tulajdonos érdekkörébe tartozó cégeknek. 

Hogy nem a szegedi embereket képviselte ebben a gyanús ügy-
ben a városvezetés az bizonyos!

Miért vette el a veszteséges Napfényfürdővel a megfi zethető fürdőzés lehetőségét

a kispénzűektől a városvezetés?

Az álbaloldali városvezetés mindössze 200 fő megkérdezésére hivatkozva próbálta igazolni annak idején a Napfény gigafürdő 

építését. De mi volt a valódi szándék? Mi indokolta az éppen felújított SZUE feláldozását és a Partfürdő elsorvasztását, 
vagy a Sziksósra tervezett élményfürdő felépítését? A válasz benne van a Ligetfürdő-projekt együttműködési megállapo-

dásában. Ezt az önkormányzat, a Szegedi Sport és Fürdők Kft ., valamint a Hunguest Hotels Zrt. kötötte. A szerződés szerint 

2015-ben írják ki azt a pályázatot, melynek keretében Szeged értékesíti a Ligetfürdő Kft .-ben lévő 80 százalékos üzletrészét, 

minimálisan 1,4 milliárd forintért. A vevő minden bizonnyal az elővásárlási joggal rendelkező, 20 százalékos tulajdonnal 
bíró Hunguest Zrt. lesz. A kérdés az, hogy a kb. évi 400 milliós veszteséget a megállapodásnak megfelelően milyen formá-

ban fi zette a Hunguest és, hogy azt a vételárba esetleg beszámítják-e? Ám ha nem, akkor is rossz üzlet a gigafürdő Szeged 

számára. Hiszen 1,4 milliárd forint áll szemben a kispénzű szegedieket ért veszteséggel. Az álszocialista polgármester a be-

ruházás előterjesztésekor azt mondta, hogy évi 400 ezer vendég esetén lesz nullszaldós a fürdő, és a jegyárak megállapításába 

beleszólása lesz az önkormányzatnak. Ezévben 80 ezer látogatója volt a gigafürdőnek, és a jegyárak megfi zethetetlenek.

2000 kórházi ágy helyett 265
Felépült Szeged egészségügyének új büszkesége, a 265 ágyas, korszerű műszerekkel felszerelt, modern klinikai tömb – hirdeti 

az álbaloldali városvezetés. Valójában az Orbán-kormány támogatásával létesült az az eddiginél is színvonalasabb ellátást 

biztosító egészségügyi centrum. De ugye emlékszünk még a régi nótára? „2000 ágyas klinikai tömb megépítésével új alapokra 

helyezzük a város és a régió betegellátását” – ezt ígérte 2006-ban a városvezetés.

�
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Közel 1 milliárd forintot bukott Szeged 

a piros trolik beszerzésén

Az új trolibuszokkal korszerűbbé és kényelmesebbé vált a szegedi tö-

megközlekedés. De milyen áron? Vajon miért került egy szegedi troli-

busz 800 ezer euróba (kb. 250 millió forint)? Miért volt drágább 220 
ezer euróval (kb. 70 millió forinttal), mint a Budapesten beszerzésre 

váró hasonló kategóriájú jármű? Az új Skoda–Ikarus fl otta prototípusa 

2013-ban érkezett meg. A szegediek csak a buszok színéről szavazhat-

tak. A beszerzés számos sebből vérzik, és több ponton is hátrányos 
városunk számára! Ki a felelős azért, hogy Szeged városa csaknem 
1 milliárd forintot bukott ezen a troliüzleten? Mi mindent lehetett 
volna fejleszteni ebből az 1 milliárdból? 

Mars tér – a terület csökkent a helypénz nőtt
Sikertörténetnek tartja a városvezetés a valóban látványos beruházást, de ha megkapargatjuk a felszínt, hamar lehullik a máz. 

Az építkezést botrányok, perek sorozata kísérte. A végeredményben 20 ezer négyzetméterről kevesebb mint a felére, 8 ezer 
négyzetméterre csökkent a piaci terület. A helypénz viszont magasabb lett, ezért kiszorultak onnan az azt megfi zetni kép-

telen őstermelők. Sőt, Szeged elvesztette egyik közkedvelt rendezvényhelyszínét, az U-pavilont is. 

Kárász utca – a szalagátvágás jobban megy az építésnél
A Kárász utca felújítása már a ’90-es években időszerű volt. Fontos tudni, hogy a felújításhoz szükséges anyagiakat, valamint 

a beruházás kivitelezését az előző fi deszes városvezetésnek köszönhetjük. A Kárász utca és a Klauzál tér rehabilitációja 1997-

ben kezdődött, s a munkálatok 2003-ban fejeződtek be – a későbbi gyakorlattal ellentétben –, akkor főként szegedi vállalko-

zóknak adva munkát. 

Csatornázás – ajándék az előző városvezetéstől
Ez a fejlesztés teljes egészében 2002 után valósult meg. Kevesen tudják, hogy ezt is a korábbi fi deszes városvezetésnek köszön-

hetjük. Az akkori városvezetés – összefogva Deszk, Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván községekkel – sikeresen pályázott 
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2000-ben az ISPA-projekt keretében csatornázásra. A kivitelezés 2003-ben kezdődött meg. A jelenlegi városvezetésnek tehát 

szinte az ölébe hullott ez a mintegy 14 milliárdos lehetőség.

Stadion – ígéretcunami
Emlékeznek-e még az Etelka soron megálmodott stadionra, amely miatt garázsüzleteket kellett horribilis áron a tulajdo-

nosoktól megszerezni? Vagy a beígért új fedett uszodára, esetleg a Mars térre álmodott tízezres sportcsarnokra? Esetleg 
a feláldozandó SZVSE pályára, melyet az utolsó pillanatban, civil nyomásra sikerült megmenteni? Mind a városvezetés 

folyton ígért, de beváltatlan szlogenjeiként élnek a szegediek fejében.

Kiskereskedők – önkormányzati ellehetetlenítés
Kevés szó esik arról, hogy a 2-es villamos fejlesztés elhúzódása során hány kisvállal-
kozó lehetetlenült el. A beígért kompenzációt azóta sem kapták meg, helyette – bár 

a Kúria ítélete bizonyítja, hogy a beruházás elhúzódása az ott lévő vállalkozóknak kárt 

okozott – az érintettek kénytelenek voltak pereskedésbe bonyolódni az önkormányzattal 

szemben.

A panelházakban lakó szegediek nem érzik a rezsicsökkentést
A szegedi panelfelújítások és a kormányzati rezsicsökkentések ellenére nem csökkent a 
társasházak rezsije, sőt a közös költségek is emelkedtek. Mindezek mellett a városveze-

tés a lakosokra terhelte a pályázatokhoz szükséges önerőt is, ami további 7-8 ezer forint 

havi kiadást jelent a lakóknak. Szegeden csaknem ötven ezer, nem milliomos lakos él pa-
nelházakban. Szomorú, hogy éppen ők szenvedik el a városvezetés dilettáns döntéseit.

Szemben a civilekkel és a rászorulókkal
A városért tenni akaró civil szervezeteknek az önkormányzat szinte arculcsapásként 
összesen 3 milliós „támogatást” nyújt. Nem jobb a helyzet a rászorulók támogatása te-

rén sem. Mindössze  egyetlen utcai szociális munkást alkalmaz a szegedi önkormány-
zat. Se civil, se szociális koncepciója nincs a városvezetésnek.

�

Nagyképűség van, nem alázat
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„FIGYELJÉK A KEZEMET, MERT CSALOK!”  MÁS TOLLAIVAL ÉKESKEDIK A POLGÁRMESTER

Etikátlan, tisztességtelen módszerekkel próbálkozik a szegedi polgármester és csapata, amikor más 
munkájának eredményeivel kampányol. Nem szegedi, hanem valamiféle álbaloldali jellegzetességről van 
szó. Legutóbb Kispest MSZP-s polgármestere egy olyan utat adott át ünnepélyesen, amit nem ő építtetett.

A 2014–2020-as fejlesztési ciklusra 32 milliárd forint uniós forrás ígéretével kampányol Botka László álszocialista 

polgármester. Hitelességét az MSZP választmányi elnökeként saját szövetségesei is megtapasztalhatták a fővárosi válasz-
tási együttműködés körüli bohózatban, vagy Medgyessy Péter megpuccsolásában. 
A 2006–2014-es uniós költségvetési ciklusban Botka szerint 300 milliárd Ft összegű forrás érkezett a városba. Ezzel szemben 

mi a valóság? Sajnos ebben az összegben olyan fejlesztési pénzeket is szerepeltetnek, amelyekhez semmi közük sincs. 
Például a különböző magáncégek, nonprofi t szervezetek, állami intézmények és egyházak támogatásaihoz, vagy az ELI 40 

milliárd forintjához. Ezek azok a helyi szereplők, akikkel a városvezetés ezidáig semmilyen együttműködést nem tartott 
fenn, így sikerük fényében nem sütkérezhet.
Botka László legutóbb saját érdemeként akarta beállítani az autónavigációs szoft verfejlesztéssel foglalkozó cég szegedi 
beruházását is. Ezzel szemben az NNG Kft . bejelentette, hogy  az egyetem tudásbázisa, gyakorlatorientált informatikai kép-

zése miatt döntött Szeged mellett. Erőszakkal sem sikerült volna kiprovokálni olyan nyilatkozatot a befektetőtől, hogy a sze-

gedi önkormányzat, ne adj’ isten a jelenlegi polgármester vállalkozásbarát gazdaságpolitikája miatt döntöttek volna Szeged 

mellett. Ennek ellenére az álszocialista polgármester kampányt indított annak érdekében, hogy saját sikereként mutassa be a 

mintegy 200 új – jobbára programozói – álláshely létrejöttét. 

A más tollával való ékeskedés példája mintaként szolgál a szegedi balliberális képviselőjelöltek számára is. Több, az elmúlt években 

is képviselőként dolgozó jobboldali helyi politikus jelezte, hogy körzetükben a velük szemben induló balliberális jelöltek saját sike-

rüknek állítják be mások munkáját. Elég megnézni egy újszegedi vagy alsóvárosi balliberális jelölt által kiadott szórólapot.

Érthető ez a kapkodás, hiszen súlyos a városvezetés adóssága! Van miért magyarázkodniuk a szegediek felé, hiszen ko-

moly termelő, tartós munkahelyteremtő beruházás 2002 óta nem létesült Szegeden. Ezzel szemben gyárak zártak be, kis- és 

középvállalkozások mentek, mennek tönkre, a fi atalok többsége nem talál helyben munkát, így elhagyni kényszerül szeretett 

városát. Szegeden jelenleg 7000 a regisztrált, és legalább két-háromszor ennyi a nem regisztrált munkanélküliek száma. 

Az etikátlan és tisztességtelen magatartásra, a jóhiszemű emberek becsapására nincs mentség!
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A BOTKAFÉLE VÁROSVEZETÉS  KA szociális érzéketlenség

A szegedi városvezetés befelé forduló, önző mentalitását 
szociális érzéketlensége bizonyítja a legszembe tűnőbben. 

Az elmúlt 12 év várospolitikája középpontjában nem a szegedi ember állt a maga mindennapi 
problémáival, nehézségeivel. Egyedül a magát baloldalinak mutató, valójában liberális, szűk, 
elitista viselkedésű csoport érvényesülése volt a fontos. A szegedi ember csak eszköz volt ahhoz, 

hogy Botka László országos politikai karriert építsen. 

A polgármester személyisége, gondolkodásmódja ezen a területen is meghatározta a szociál-
poltikát. A polgármester ugyanis nem közösségi ember. Soha senki nem látta városházi kabinetjé-

nek vagy a helyi pártszervezetének több kísérője nélkül vásárolni a piacon, sétálni a Kárász utcán.

A polgármester nemcsak a más pártállású képviselőkkel szemben üt meg durva, néha bántó hang-

nemet a közgyűlésben. Számos alkalommal a közmeghallgatásokon civil lakosokat oktatott ki 
ugyanúgy, mintha politikai ellenfelei lettek volna. Tanulságos videofelvételek terjedtek erről az 

interneten. 

Szeged önkormányzatának az elmúlt 12 évben sajnos nem volt fontos a rászorulók, az eleset-
tek támogatása, a szociális terület fi nanszírozása. Inkább látványpompára fordították a pénzt. 

Ahogy a Népszabadság fogalmazott: „betonra és cirkuszra” költötték a forrásokat, nem a nehéz helyzetben élő szegediek 

megsegítésére. A városvezetés elitista gondolkodásmódját bizonyítja, hogy a következő időszakra tervezett kiemelt városi 

programok közé is egy ellenzéki politikai erő kezdeményezésére került be a szociális terület fejlesztése. Nem véletlen 

ezek után, hogy a hajléktalankérdés évek óta megoldatlan Szegeden. Sokatmondó adat, hogy az önkormányzat mindösz-
szesen 1 szociális munkást foglalkoztat egy 160 ezres városban! A magányos, idős és rászoruló szegediek hiányolják a 
városvezetés részéről a törődést és a fi gyel met. A rászorulókkal szemben tanúsított arrogancia és érzéketlenség egyér-
telmű bizonyíték a városvezetésre való alkalmatlanságukra.
Botkáék a civil szervezetekkel sem bánnak másként. Nem ritka eset, hogy nyíltan politikai szimpátia alapján ítélnek meg, 
vagy éppen tartanak vissza támogatásokat kiemelten közhasznú szervezetektől.
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S  KÉT LEGNAGYOBB HIBÁJA A gazdasági szemlélet hiánya

Szeged elmúlt 12 évét fi gyelembe véve fájdalommal kell megállapítanunk, hogy a városvezetés
minden mulasztása közül a legszembetűnőbb, leginkább jellemző a gazdasági szemlélet hiánya. 

A Botka-féle városvezetés képtelen volt arra, hogy városunkat egy olyan organikus egységként szemlélje és irányítsa, 
amelynek hosszú távú létezését, fejlődését csak a gazdasági alapok megteremtésével lehet biztosítani. Sajnos a városve-
zetésből pótolhatatlanul hiányzott és hiányzik most is a prioritások 
megfogalmazása, és azok érvényesítése. Ehelyett – mint már annyi-

szor elmondtuk – látványberuházásokkal, Patyomkin-házak sorával 

találkozhatunk. 
A polgármester és csapata soha nem értette meg az alapvető szabályt: 
a munkát a város gazdasági képességének erősítésével kell kezdeni. 
Azaz a helyi erőforrások feltárásával, mobilizálásával, helyzetbe ho-

zásával teremthetjük meg a családok életét jobbító szociálpolitikát, az 

egészségügy, az infrastruktúra fejlesztését, s nem fordítva.
A helytelen szemlélet és gyakorlat súlyos károkat okozott a városnak. 

Ennek egyik következménye a termelőüzemek megszűnése, és ebből 

adódóan a munkanélküliség növekedése, a beruházások elmaradása, 
a foglalkoztatás visszaesése. Mindezt tetézte az a tipikus neoliberális 

elven alapuló módszer, mely leginkább a szociális érzéketlenségben 

nyilvánul meg.

Ezért a Botkáék által képviselt elavult várospolitika – jegyezzük meg, 

melynek semmi köze a baloldali gondolkodáshoz – a múltat képviseli. Ez a fajta politizálás, módszer megfosztotta Szegedet 
attól a képességétől, hogy éljen az elmúlt 12 évben kínálkozó lehetőségekkel. 
Október 12-én szavazatunkkal lezárjuk a múltat. Egy új fejezetet nyitunk Szeged történelmében, mely reményeink szerint 

a város emberközpontú, dinamikus fejlődését fogja szolgálni.



Hová  jutott Szeged az elmúlt 12 évben?

• Már nem az ország második városa

• Már nem tölt be vezető szerepet a régióban

• Már nem a vizek városa

• Már nem vonz befektetőket

• Már nem jönnek létre új munkahelyek

• Már nem képes megtartani fi ataljait

• Már nem képes gondozni a rászorulókat

Hová jutott a városvezetés az elmúlt 12 évben?

• Nincs együttműködés a helyi vállalkozókkal

• Nincs együttműködés az egyetemmel

• Nincs együttműködés a környező településekkel

• Nincs együttműködés, sőt arrogancia van a kormányzattal szemben

• Nincs egy használható településfejlesztési tervük sem

• A városvezetés elszigetelte Szegedet!

Hová jutott a polgármester az elmúlt 12 évben?

• Nincs mögötte párt

• Nincs mögötte erős szövetséges 

• Nincs mögötte erős parlamenti frakció

• Nincs mögötte kormány

• Nincs mögötte semmi!

• A polgármester elszigetelődött

• Botka László a múlt embere!

eeennnn???????
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bbeeennn?????????

A múlt lezárásához szükség van 
az Ön szavazatára is október 12-én!

K
ia

d
ja

 a
 C

iv
il

 V
á

ro
si

 U
n

ió


