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A ciklus közepén voksolnak a szegedi 21. számú önkormányzati választókerületben 

Egy mandátum, négy jelölt március 6-án 
Önkormányzati képviselőt választ vasárnap Szeged 21-es számú körzete. A Franciahögyet és Északi 
városrészt magába foglaló területen 2002 óta Havránné Mohácsi Ildikó volt a képviselő. Az MSZP-s 
politikus november végén mondott le képviselői mandátumáról, munkáját a fővárosban folytatja. A 
21-es választókerületben jelenleg 5205 választásra jogosult polgár él. A választópolgárok március 6-án 
öt szavazókörben voksolhatnak. Négy jelölt neve szerepel majd a szavazólapon. Berényi Károlynét az 
Együtt Szegedért Egyesület indítja, Dobó János a Fidesz, az MDF, a KDNP és az MKDSZ 
támogatásával, Hajdú András a MIEP színeiben, Solymos László az MSZP, az SZDSZ, a Centrum Párt 
és az MSZDP támogatásával száll majd harcba. Lapunk a kampány finisében bemutatja a négy szegedi 
képviselőjelöltet. 

A jelölt szerint Franciahögyre uszoda is kellene 

Berényi Károlyné 
szeretné, ha kritizálnák 
Pártoktól függetlenül az Együtt 
Szegedért Egyesület civil szer-
vezet támogatásával indul Be-
rényi Károlyné a szegedi idő-
közi önkormányzati választáso-
kon a 21-es körzetben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Régóta érlelődött bennem a 
gondolat, hogy ne csak tanít-
sam, hanem gyakoroljam is a 
politikát - válaszolta Berényi 
Károlyné arra a kérdésünkre, 
miért döntött úgy, hogy elindul 
a szegedi időközi választásokon 
a 21-es körzetben. A ma-
gyar-történelem szakos pedagó-
gus harminchatodik éve tanít a 
Tisza Lajos Könnyűipari Szak-
középiskolában. 

A jelölt pártoktól függetlenül az 
Együtt Szegedért Egyesület civil 
szervezet támogatásával indul a 
helyhatósági választásokon. El-
mondta, több évtized tapasztala-
tával látja és szeretné láttatni 
Szeged és a városrész problémáit. 

Berényi Károlyné: Több évtized 
tapasztalatával látom Szeged 
p r o b l é m á i t Fotó: Miskolczi Róbert 

- Evek óta kritizálok, szeret-
ném, ha végre engem is kritizálná-
nak - fogalmazott a pedagógus. 

Berényi Károlyné szerint ko-
moly probléma a lakótelepeken, 
panelekben élő fiatalok számára, 
hogy nem tudják hasznosan el-
tölteni szabadidejüket lakóhe-

NEVJEGY 
Berényi Károlyné 1 9 4 6 - b a n született, a szegedi Radnóti Miklós g imná-
z iumban érettségizett, ma jd az egyetemen diplomázott. M a g y a r - t ö r t é -
nelem szakos középiskolai tanár 3 6 éve. 1 9 6 9 óta a Tisza Lajos Köny-
nyűipari Szakközépiskolában dolgozik. 1 9 6 8 óta fér jnél van, két fia szü-
letett, áprilisra vár ja második unokáját . 

Legfontosabb célja a panelek felújítása, Franciahögy rendezése 

Dobó János megkezdett 
munkáját folytatná 
A Fidesz-MDF-KDNP közös je-
löltje szerint a választókörzet-
ben élők számára legfontosabb 
az lenne, hogy csökkenjenek a 
rezsiköltségek, gyorsuljon a pa-
nelfelújítás, megteremtsék Fran-
ciahögy infrastruktúráját és rend 
legyen a közterületeken. 

Dobó ¡ános szerint Szeged híres 
arról, hogy a panellakások költ-
ségei viszonylag alacsonyak. Az 
utóbbi években azonban a reál-
bércsökkenés és a munkanélkü-
liség rontotta az itt lakók helyze-
tét, és ehhez hozzájárult az ön-
kormányzat hibás áremelési gya-
korlata is. 

- Ezen feltétlenül változtatni 
kell! - jelentette ki. Az előző 
ciklusokban csak az infláció 
mértéke alatti áremeléseket 
igyekezett elfogadni az önkor-
mányzat. Ennek a társaságok 
meg tudtak felelni. 

Szeged szerinte lemaradt a 
panelfelújítási programban, a 
jelenlegi ütemben csak har-
mincöt év múlva fejeződhet be 
az épületek hőtechnikai korsze-
rűsítése. Véleménye szerint a 
panelfelújítási pályázat népsze-
rűsítésére lenne szükség már a 

Dobó János: Uniós támogatá-
sokat is igénybe kellene vennie 
S z e g e d n e k Fotó: Karnok Csaba 

kiírás előtt is, hiszen a várható-
an májusban megjelenő pályá-
zatot szeptemberig be kell 
nyújtani és ez az időszak nem 
elegendő minden feladat mara-
déktalan elvégzésére. A másik 
fontos módosításnak javasolja, 
hogy a lakossági önrészt ka-
matmentes részletekben is be 
lehessen fizetni. Ugyancsak 
szükségesnek tartja a távfűtő 

NEVJEGY 
Dobó János Szegeden született 4 3 éve. Vegyész-üzemmérnök és köz-
gazdász végzettsége van. Feleségével és két kislányával több mint 17 
éve lakik a választókörzet egyik panel épületében. 12 évig szolgálta a 
választókerületet önkormányzab képviselőként. 

sára a Cső utcában és a Kukori-
ca utcában gyephézagos beton 
burkolatú parkolókat szeretne 
építtetni. Kitakarítani és füvesí-

teni akarja a Franciahögy beépí-
tetlen részét, ahol füves focipá-
lyákat és tűzrakóhelyet tervez. 
Elképzelései megvalósításához 

továbbra is nagy szükségét érzi 
annak, hogy a lakosság vélemé-
nyét széles körben kikérje. 

M. B. I. 

Lakóparkká tenné a 21-es körzetet 

Hajdú András a városrész 
érdekeit képviselné 

lyükön és annak környékén. 
Ezért rendkívül fontosnak tartja 
a kiserdő rendbehozatalát és át-
alakítását. 

- Szeretném hangsúlyozni az 
erdő idegenforgalmi szerepét, hi-
szen a közelben található a tele-
fontorony, amelyben annak ide-
jén kilátó kialakítását is tervez-
ték. Ha ez megvalósulna, busz-
parkolókat lehetne kialakítani, 
hiszen hely van bőven - magya-
rázta Berényiné. 

Mivel Szegeden nincs megfele-
lő uszoda, ezért a képviselőjelölt 
elképzelése szerint még a Fran-
ciahögy teljes beépítése előtt 
gondolni kellene erre. Hosszú tá-
vori feltétlenül szükség lenne az 
utak teljes körű rendbetételére és 
karbantartása, további játszóte-
rek kialakítása, a jelenlegiek kar-
bantartása, az előbb említett kis-
erdő és a parkok pihenő övezetté 
alakítása. 

- Felháborító egyes kutyatartók 
hanyagsága - jelentette ki a képvi-
selőjelölt. A probléma hatványo-
zottan jelentkezett a hóolvadás-
sal. Ezért elengedhetetlen egy ku-
tyafuttató kialakítása a körzetben. 

Berényi Károlyné az Északi vá-
rosrészben, de nem a 21-es kör-
zetben lakik. A Csongrádi sugár-
út 21-es körzettel szemközti ol-
dalán él, ezért úgy fogalmazott: 
„Rálátok a körzetre és átlátom a 
problémáit". 

A lezárt Makkoserdő sor meg-
nyitásán túl panelrekonstruk-
ciót és a közbiztonság javítását 
tűzte ki legfontosabb célul a 
MIÉP színeiben induló Hajdú 
András. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hajdú András tizenöt éve lakik a 
21-es választókörzetben, amely-
nek most már önkormányzati 
képviselőjelöltje is. Az 56 éves 
matematikus a Magyar Igazság 
és Élet Pártja színeiben vesz részt 
a választáson. Azt mondta, látva 
a körzet gondjait, feladatának 
érezte ezek felvállalását, megol-
dások keresését, valamint az itt 
lakó emberek elvárásainak tol-
mácsolását a szegedi önkor-
mányzatban. 

- A 21-es körzet képviselőjének 
minimum 5200 választópolgár 
érdekeit kell képviselnie - mondta 
Hajdú András. - Ezek az emberek 

Hajdú András: Hiszek a közös-
ség Ügyében Fotó: Miskolczi Róbert 

elvárják képviselőjüktől, hogy a 
közgyűlésen ne a maga és párttár-
sai pecsenyéjét sütögesse, hanem 
a körzet érdekeit tartsa szem előtt, 
ne hagyja lesöpörni a megoldatlan 
problémákat. 

A választókörzet helyzetét a 

NEVJEGY 
Hajdú András 5 6 éves matemat ikus , jelenleg közalkalmazottként dolgozik. 
1 9 6 7 óta él Szegeden, 15 éve a 2 1 - e s választókörzetben. Pedagógus fe le -
ségével, Ágnessel 3 3 éve kötött házasságot. Egy felnőtt gyermekük van: 
Boglárka. Tanulmányait Vésztőn kezdte, ott járt ál talános és középiskolába 
is. Ezután a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult m a t e m a t i -
ka—fizika szakos tanárnak , majd elvégezte a József Attila Tudományegye-
t e m programozó matemat ikus szakát is. 

képviselőjelölt infrastruktúra 
szempontjából közepesen fejlett-
nek ítéli. 

- A legalapvetőbb szolgáltatá-
sok megtalálhatók, a játszóterek 
és telefonfülkék állapota azon-
ban siralmas, szemetesláda csak 
elvétve akad, ráadásul a ritkán 
ürített kukák miatt időről időre 
ellepi a környéket a szemét -
mondta. Az itt élőket pedig úgy 
jellemezte: a panellakók zárkó-
zottak, s ez kiszolgáltatottá teszi 
őket. 

A képviselőjelölt legsürgősebb 
feladatként azt jelölte meg, hogy a 
lezárt Makkoserdő sort és a Kör-
töltés utcát a mentők, tűzoltók, 
rendőrség és személyautók szá-
mára megnyissák, a teherforgal-
mat viszont kitiltsák. Emellett 
fontosnak tartja a kátyús utak 
megjavítását, a panellakások fel-
újítását, valamint a közbiztonság 
javítását is. Hosszú távon a körze-
tet lakóparkká, a kiserdőt pedig 
parkerdővé alakítaná, és létrehoz-
na egy közösségi házat is. 

A MIÉP képviselőjelöltje egy-
részt szórólapon hirdeti prog-
ramját, másrészt lakossági fóru-
mokon igyekszik meggyőzni az 
embereket, hogy higgyenek a vál-
toztatás lehetőségében. Küldeté-
sét úgy fogalmazta: „Hiszem, 
hogy a közösség ügye szent. A 
szent dolgok nekem fontosak. 
Ezért hiszek a győzelmemben." 

Útburkolat-felújítás, városközpont-kiépítés, parkosítás 

Solymos László látványos 
fejlődést ígér 

művek eszközeinek felújítását. 
Ú g y vél i , e h h e z e u r ó p a i u n i ó s 
támogatásokat is igénybe kelle-
ne vennie Szeged városának. 

A következő megoldandó fel-
adat a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése. Száz méteren belül 
mindenkinek biztosítani kell a 
papír, üveg, műanyag, fém és 
szerves hulladék elhelyezését. 
Ezzel csökkenthető a közterüle-
ten tárolt kukák száma és a gu-
berálók sem tudják annyira föl-
túrni a szemeteseket - fejtette 
ki. 

Dobó János 2002-ben elké-
szíttette Kalmár Ferenccel, a 
szomszédos körzet képviselőjé-
vel együtt a franciahögyi inf-
rastrukturális fejlesztés terveit, 
és megkezdték a Makkoserdő 
sor fölújítását. Azóta szerinte 
ez ügyben nem történt semmi, 
így azonnal meg kell kezdeni a 
csapadékvíz-elvezetők kiépíté-
sét, a fásítást. A Gömöri utcá-
ban járdát kell kialakítani. Ezt 
követően lehet a parkolókat 
megépíteni. Végül a Körtöltés 
utcát, a Makkoserdő sort és a 
Gömöri utcát Szegedhez mél-
tón föl kell újítani - tette hoz-
zá. 

Az elmúlt években hiányos 
volt a közterületeken lévő pa-
dok, játszószerek karbantartása, 
felújítása - folytatta a jelölt. Ezt 
ő korábban mindig elvégeztette, 
csakúgy mint a járdák és úttes-
tek felújítását szeretné elvégez-
ni. A parkolási gondok megoldá-

A baloldali koalíció támogatá-
sával indul Solymos László a 
szegedi időközi önkormányzati 
választásokon a 21-es körzet-
ben. A 28 éves közgazdasági 
szakokleveles jogászt az M S Z P , 
az SZDSZ, az MSZDP és a 
Centrum párt támogatja. 

Solymos László önkormányzati 
képviselővé jelöléséről januárban 
a szocialista párt szegedi küldött-
gyűlése döntött. Néhány nappal 
később személyének támogatásá-
ra igent mondtak a liberálisok, az 
MSZDP és a Centrum párt is. A 
szegedi polgármester kabinetfő-
nökét nem érte váratlanul a dön-
tés, hiszen november végén az 
Északi városrész addigi képviselő-
jének lemondásakor már megin-
dultak a tárgyalások a lehetséges 
utódról. Solymos elfogadta a jelö-
lést, mert „az elmúlt két évben ka-
binetfőnökként Szeged egészéért" 
dolgozott, most pedig úgy gondol-
ja, szűkebb környezetében is 
olyan képviselőre van szükség, aki 
nem hagyja elveszni az elmúlt két 
évben elért eredményeket, és ha-
tékonyan tudja érvényesíteni az 
ott élők érdekeit. 

Az a látványos fejlődés, me-

Solymos László: Zöld terüle-
tekkel lesz gazdagabb a város-
r é sz Fotó: Schmidt Andrea 

lyen Szeged 2002 óta keresztül-
ment, most az Északi városrész-
ben is folytatható. Ez Solymos 
meggyőződése. Hat pontból álló 
programját úgy alakította ki, 
hogy azt a rendelkezésére álló 
másfél évben maradéktalanul 
megvalósíthassa. A program ki-
dolgozásakor - mivel feleségével 
ő is az érintett városrészben él -
saját tapasztalataira és a válasz-
tók által elmondottakra támasz-
kodott. 

NEVJEGY 
Solymos László Szegeden szerezte közgazdasági szakokleveles jogász dip-
lomáját . Szintén jogász feleségével a választókerületben él. 2 0 0 2 óta Bot-
ka László kabinetfőnöke, á m megválasztása esetén erről a pozícióról le-
mond. 1 9 9 8 óta a szocialista párt tagja, akt ívan részt vett a szegedi 
MSZP-szervezet megúj í tásában, és segítette Botka László polgármesterré 
vá lasztását . Az elmúlt két évben kabinetfőnökként számos fej lesztést kez-
deményezet t és közreműködött megvalósulásában. 

A Diófa környékének rendbeté-
telét tervezi a baloldali képviselő-
jelölt, aki szerint a környék így va-
lódi városközponttá válna. A be-
ruházást a pénteki közgyűlés 
megszavazta, így biztosan megva-
lósul. A panelrekonstrukciós 
programban Szegeden közel ezer 
család vett részt, Solymos szeret-
né elérni, hogy az Északi város-
részben élők közül is minél töb-
ben éljenek ezzel a lehetőséggel. A 
homlokzatszigetelés és az ajtók, 
ablakok cseréje ugyanis 25-30 
százalékkal is csökkentheti a fűté-
si költséget. A képviselőjelölt ter-
vezi a körzet elmúlt 15 évben le-
romlott út-és járdahálózatának 
rendbetételét. Az útproblémák a 
lakóparkot is érintik, kevés a par-
koló, és a csapadékvíz elvezetése is 
gondot okoz. Solymos a kivitele-
zővel már többször egyeztetett, 
ezért ezek a problémák a követke-
ző hónapokban megoldódnak. 

Ezenkívül - 2006 végéig - a ter-
vek szerint kerékpárút épül a 
Csongrádi sugárút végéig, hogy a 
belváros a biciklizők számára is 
biztonságosan megközelíthető le-
gyen. Solymos élhetővé és járha-
tóvá kívánja tenni a Körtöltés ut-
cát: az útburkolat felújítása, a par-
kolók kialakítása mellett olyan új 
kandelábereket is elhelyeznének, 
amelyek a troli felső vezetékeket is 
elbírják, így később a tömegközle-
kedés ide is eljuthat. A jelölt sze-
rint a városrész barátságos zöld te-
rületekkel lesz gazdagabb, ennek 
érdekébent fákat, cserjéket telepí-
tenének a Rókusi körútra és 
Csongrádi sugárúttá, a kiserdőt 
pedig pihenőparkká alakítanák. 

G. ZS. 


