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A riválisból munkatárs lehet a szegedi városházán

Stílusváltás: ön kormányoz
A szegediek már néhány hét
múlva érzékelhetik az új stílust:
a jövő évi költségvetést az egész
várossal meg akarja beszélni
Botka László.
- Senki ne érezze úgy, hogy veszített, hiszen Szegednek szüksége
van valamennyi tisztességes, jóakaratú, a városa iránt elkötelezett emberre, és én mindannyiukkal együtt szeretnék dolgozni
- indokolta az újonnan polgármesterré választott Botka László
első és több tekintetben szokatlan „csapatépítési akcióját". Már
a választás éjszakáján bejelentette a szocialisták főhadiszállásán,
a Tisza Szállóban, hogy tegnapi
riválisát, a jobboldali pártok és
civil szervezetek által támogatott, független polgármesterjelöltként indult Balogh Elemért
kívánja fölkérni, munkatársaként segítsen Szeged nemzetközi
kapcsolatainak bővítésében.
Az európai régióközpont szerepben Szeged számára minden
eddiginél fontosabb lesz nemcsak a külkapcsolatok ápolása-építése, hanem - ahogyan az
új polgármester kifejezte - a saját, belső integráció megteremtése is. Európa ugyanis nem fog
idejönni és senki sem fogja idehozni, hanem nekünk, magunknak kell itt megteremtenünk - ez Botka meggyőződése.
Az eddigi jó kezdeményezések a „szegedi folyamat", az egyetem kapcsolatrendszere, a kamarák és más civil szervezetek
uniós információs bázisai mellett nyilvánvalóan új szervezetek sora foglalkozik majd a
régió és az unió ügyeivel. A szegedi önkormányzat dolga a ko-

ordináció, ennek a nagy munkának az összefogása.
Botka László úgy hiszi, szokatlanul nagyarányú győzelmét an-

nak is köszönheti, hogy a szegediek igenlik az önkormányzatiság másfajta felfogását. - Az önkormányzat szerintem a szegedi-

KAPCSOLATOK
Elvállalja-e a városházi munkát, amelyre Botka László kérte fel?
- kérdeztük Balogh Elemér professzortól, aki megerősítette: valóban szó volt közöttük - legutóbb a választás estéjén, a tévéstúdióban - arról, hogy ő szívesen segítene a város külkapcsolatainak fejlesztésében, az egyetem és önkormányzat együttműködésének alakításában. Természetesen tartja a szavát, kész a munkára Szegedért, de hogy ez milyen formában valósulhatna meg,
az még kiforratlan.

ek összessége, tehát a választott
testületnek az a feladata, hogy a
városlakókkal
együtt,
velük
egyetértésben hozza meg az őket
érintő döntéseket. Ezért már az
előkészítés idején tájékoztatni és
tájékozódni kell: mit akarunk és
hogyan. Föltétlenül újraépítjük
tehát az érdekegyeztetés intézményeit, az önkormányzati bizottságokban újra helyreállítjuk
a külső tagság intézményét, ágazatonként városi fórumokat működtetünk.
Egyszóval valódi
partnerségre törekszünk. Nem
azért, hogy jó pontokat szerezzünk, hanem azért, hogy jól
dönthessünk - magyarázta a frissen megválasztott polgármester.
Hozzátette: a városházi működés, a döntési mechanizmus nyitottsága és átláthatósága érdekében Szeged részt vesz a most kiírt
pályázaton, amely az elektronikus önkormányzat megvalósítását célozza. Reméli, hogy a szegediek az országban elsők között az
interneten tájékozódhatnak az
önkormányzat terveiről és javaslataikkal még az előkészítés fázisában jobbíthatják ezeket. Ezentúl nem úgy lesz, hogy közlik velük a döntéseket, hanem valóban: ön kormányoz!
A közbizalom helyreállítása jegyében az új önkormányzat
igényli a beleszólásunkat mindjárt az első igen fontos és leginkább közérdekű döntésébe: a jövő évi költségvetés tervezetét,
benne a gazdasági, városfejlesztési elképzeléseket decemberben
és januárban megbeszélik az érdekvédelmi és más civil szervezetekkel, továbbá valamennyi
városrész érdeklődő polgáraival.
S. E.

Farkas Sándor nem elégedetlen a választások

Sokan
lettek
KOVÁCSANDRÁS
Várakozást felülmúlóan szerepeltek a kormánypártok az önkormányzati választáson, a szocialisták és a szabad demokraták néhány kivétellel bevették a nagyvárosokat. Köztük például Szegedet is; a hódmezővásárhelyi jobboldali polgármester és a kiegyensúlyozottnak tűnő közgyűlési összetétel már-már üdítő kivétel.
A végeredmény nem, a győzelem aránya sokkal inkább meglepett mindenkit, meg merem kockáztatni, az MSZP-SZDSZ
koalíciót is. Azt nem mondom, hogy az ölükbe hullott minden, de a
vesztes oldal az elmúlt fél évben, a kis különbséggel elbukott országgyűlési választások óta tálcán szállította a voksokat.
A viharos tavasz, amely mindjárt az országgyűlési
választások
első fordulója után kezdődött, csak részsikereket hozott - Makón
például a jobboldal javára tudott fordítani a néppel beszélő Orbán
Viktor -, de az utcai politizálás inkább ártott a Fidesznek és szövetségeseinek. És erre kicsit rá is ment a korábban
egységesnek
tűnő jobboldal: a MIÉP talán vevő volt az új stílusra, az MDF
azonban kevésbé. Az utóbbi elnöke ugyanis nem nagyon állt fel
az utcai díszemelvényekre
a vezérszónokok mellé. Az MDF a polgári körökkel sem tudott mit kezdeni, mi több, a Fidesz helyi
szervezete nagyon sok helyen, egyebek között Szegeden is, szinte
szembe ment a polgári körökkel, megosztva ezzel a mérsékelt
jobboldal szavazótáborát
A magyar választó persze hajlandó a győztes, a győztesnek tűnő
erő mellé állni, s ez is nagyban erősítette a szocialisták, szabad
demokraták pozícióit. Ahogy Búzás revánsot vett Makón, ahogy
Szirbik minden támadás ellenére megtartotta székét
Szentesen,
miután tavasszal már nem is indult az országgyűlési
választáson
- mindez a személy mellett a győztes oldalnak is szólhat.
De szólhat a győzelem annak az osztogatásnak is, ahogyan a
kormánypártok - kerül amibe kerül - betartották választási ígéreteiket, s pénz aztán tényleg nem számított. Ezután majd számíthat, az egész ország gazdáiként előbb utóbb úgyis húzni kell majd
azon a nadrágszíjon.
Kollégám állítja: a parlamentből eltűnő, népét kissé magára hagyó, s ellenében polgári köröket vezénylő Orbán Viktor „uniós
maszatolása" - az, hogy aktuálpohtikai feltételekhez kötötte volna a csatlakozáshoz szükséges alkotmánymódosítást
- önsors' rontó következményekkel
járt.
Erősebb helyi ellenzékkel talán az ország is jobban járt volna.
Hiszen, ha nem is szabad vörös októbernek minősíteni a hét végén történteket, ellenfél nélkül véletlenül még valakinek eszébe
jut az egypártrendszer.
A tavaszi választásokon győztesek ősszel is elegen lettek.
Sót sokan!

eredményével

Erősebb lesz a frakció a közgyűlésben Új elnök a megyei
orvosi kamara élén

A négy év múlva esedékes választásokon
újra győzelmet remél pártjától a Fidesz-Magyar Polgári Párt Csongrád megyei elnöke.

Farkas Sándor, a Fidesz-MPP Csongrád megyei elnöke szerint a párt több szavazatot kapott vasárnap, mint korábban valaha, ezért
nem elégedetlen a választások eredményével.
Noha eredetileg győzelmet vártak. Úgy véli, a
Fidesz erősödött, de még sok a tennivaló, hogy
2006-ban újra nyerjen a párt.
A megyei elnök örül annak, hogy a fideszes

polgármesterjelöltek - Lázár János Vásárhelyen, Nógrádi Zoltán Mórahalmon és Nagy
Sándor Kisteleken - szinte kivétel nélkül befutottak, míg a többi városban erősödtek a
frakciók: Szentesen például a korábbi négy
mandátum helyett nyolcnak a birtokosai,
ami 100 százalékos emelkedés a négy évvel
korábbi helyzethez képest.
Farkas Sándor úgy látja az országos képet,
sokat számított a megválasztott polgármesterek párthovatartozása - ezért maradtak
alul a Fidesz-jelöltek. A vasárnapi eredmény

azonban szerinte nem azt jelenti, hogy a
jobboldal veszített volna népszerűségéből,
sokkal inkább azt, hogy az embereket megtévesztették. Az ígéreteket a kormány nem
tudja beváltani - mondta a politikus.
A megyei közgyűlésben kedden kezdődnek
el a tárgyalások. Farkas Sándor biztos abban,
hogy a polgári oldal kemény ellenzéket képvisel majd a kormányoldallal szemben. „Erősebb, következetesebb, hatékonyabb frakcióval kell számolniuk" - tette hozzá.

Új elnököt választott a hét végén a Magyar Orvosi Kamara
Csongrád megyei szervezete. A
2400 tagot számláló megyei kamara új elnöke Hajnal Ferenc, a
Szegedi Tudományegyetem orvoskara családorvosi intézetéF.K. I nek igazgatója. A Magyar Orvo-

si Kamara megyei szervezetének
titkára Ferencsik Mária, a szegedi kórház belgyógyásza. Alelnöki tisztet tölt be Szilárd András
szegedi háziorvos, Kiss Attila, a
szegedi kórház urológusa, valamint Antal Imre csongrádi fogorvos.

Lázár János Vásárhely új polgármestere

A klimatizálás területén is
több mint 10 éve
a lakosság szolgálatában...
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Elég volt már a háborúskodásból

Két hétig nem megy be a városházára a
megyei jogú Vásárhely frissen megválasztott első embere. Lázár Jánossal többek között - arról beszélgettünk: a
konfliktusok helyett kompromisszumot
akar a közgyűlésben, tanulva az előző
tizenkét év tapasztalataiból.
- Megválasztása napján azt
nyilatkozta
lapunknak, hogy minden vásárhelyi polgármestere akar lenni. Mit jelent ez 1
- Véget ért a kampány, így akiket megválasztottak, azoknak mindenkit képviselniük kell, azaz mindenki polgármesterének kell lennem. Már nem azt kell keresni, ami elválaszt bennünket, hanem azt,
ami összeköt. Azaz nem a múlton kell rágódni, hiszen a munkás hétköznapok következnek, és ezeken nagy összefogásra
van szükség, a város fejlődése érdekében.
- Megmarad-e a Vásárhely
megosztottsága ?
- A képviselő-testületben helyet kapott
erők idézik az 1998-as állapotokat, rajtuk
múlik, hogy az 1999-ben eltévesztett utat
hogyan folytatják tovább. Ez a választás
azonban az 1990-eshez hasonló, hiszen
olyan történelmi lehetőséget kap a város,
hogy csökkenhet a megosztottsága. Bízom
abban, hogy nyugodtabb légkörű, békésebb, konstruktív vitára kész közgyűlés áll
fel. A háborúból elég volt Vásárhelyen.
Még az új testület megalakulása előtt
egyeztetni szeretnék valamennyi politikai
erővel arról, milyen szerepet képzel a köz-

- Nem az ön győzelme esetére ígértek
segítséget a kormány tagjai. Milyen jövő
vár a városra/
- A politikában nincs olyan, hogy soha.
Bízom abban, hogy Vásárhely kivételes
helyzete - a tény, hogy a lakosság 60 százaléka a jobboldalra szavazott - könnyíti
majd a munkát, és alkalmat adunk a kormánynak, hogy bebizonyítsa: az ellenzéki
irányítású városokat is támogatja. Nagy
lehetőségeim lesznek a parlamentben is,
hogy az érdekeinket képviseljem. Új tárgyalásokat kezdeményezünk a sportminisztériummal, az uszoda ügyében. A
többi nagyberuházás rendben folyik. Az
első év legfontosabb feladata ezek befejezése, az önkormányzat gazdasági struktúrájának átalakítása, azért, hogy csökkentsük a működési költségeket, átcsoportosítva a felszabaduló erőket a fejlesztésekre.

Lázár János nem iszik előre a medve bőrére.
gyűlésben magának. Itt van a lehetősége
annak, hogy változtatni lehessen a stíluson, a hangvételen, s a folyamatosság
mellett megújulás is jellemezze a közéletet. Ennek érdekében gesztus értékű és
tartalmi lépéseket is teszek.
-Milyeneket1
- A képviselő-testület munkájába, a

Fotó: Tésik Attila

döntéshozatalba be kell vonni valamennyi
jelen lévő erőt, konfliktusok helyett
kompromisszumokra van szükség. Az elmúlt korszakban előzetes egyeztetéssel jó
néhány vitás kérdést ki lehetett volna zárni. Bízom benne, hogy nem pártpolitikai
szempontok vagy személyes bosszúvágy
fogja vezérelni a testület tagjait.

- Minek tudható be a választások napján, illetve azóta jelentkező
visszafogottságat Például az, hogy nem kíván bemenni a városházára ?
- Az eskütétel időpontjáig valóban
nem megyek be a hivatalba. Almási és
Csorba alpolgármester közreműködésével szigorú rend szerinti átadás-átvételt
szeretnék, pontos pénzügyi elszámolással. Év végéig kívánok a végére érni a
szükséges szervezeti és személyi változásoknak, valamint a gazdasági racionalizálásnak.
KOROM ANDRÁS

