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A szegediek mindennapjaival foglalkozik az új alpolgármester 

Solymos Lászlóval 
borítottak a kockán 

A volt polgármester bírálja a városvezetést 

Bartha László tudatosan 
tervezi politikai karrierjét 

Városüzemeltetési alpolgármesteri c ímet ka-
pott Solymos László azt követően, hogy az ápri-
lis 9-én megtar to t t közgyűlés megszavazta ki-
nevezését. Szeged eddigi legfiatalabb alpolgár-
mesterére olyan feladatok várnak, amelyek 
eredményessége az emberek mindennapja i t 
könnyí thet i meg. 

- Nincs szó arról, hogy a másik három alpolgár-
mester gyengébben végezte volna a munkájá t , 
ezért volt szükség „erősítésre", negyedik kineve-
zésére - válaszolta lapunk kérdésére a 28 éves, 
jogász végzettségű Solymos László, aki értetle-
nül áll az előtt, hogy a városházi ellenzék még 
mindig rácsodálkozik posztjára. Mint mondot-
ta, a városvezetés a legutolsó önkormányzati vá-
lasztások, 2002 ősze óta változatlan formában, 
három alpolgármesterrel és jól behatárolt terü-
letekkel működöt t . „De már akkor láttuk - tette 
hozzá - , hogy a rengeteg fejlesztés, pluszfeladat, 
amit vállaltunk, erősen megterhelő. S mivel 
idén már összességében mintegy 40 milliárd fo-
rint értékű beruházások zajlanak egyszerre a vá-
rosban, azt gondoltuk, hogy borí tsunk egy kicsit 
a kockán, vegyük sorra újra a feladatokat, a 
megnövekedett terheket ugyanis valakinek át 
kell vennie. A városüzemeltetési alpolgármeste-

Solymos László: A szegedieket az érdekli, hogy 
mi történt az elmúlt három év alatt , és hogyan 
f e j l ő d i k a v á r o s Fotó: Miskolczi Róbert 

ri poszt nemcsak azt jelenti, hogy az önkor-
mányzati cégeket felügyelem, hanem olyan 
ügyekkel foglalkozom, amelyek az emberek 
mindennapi életét érintik." 

Solymos László szükségesnek tartja azért meg-
jegyezni, hogy az előző fideszes városvezetés ide-
jén módosították a szervezeti és működési sza-
bályzatot, amely négy alpolgármester kinevezését 
tette lehetővé. „Ugyanakkor csak hármat iktat-
tak be, de valójában a kancellár, Lengyel Györgyi 
is alpolgármesteri juttatásokat vett fel, ráadásul 
nem a szegediek választották, hanem Budapest-
ről küldték mint pártkomisszárt" - mondta az al-
polgármester. 

Solymos László feladatai közé tartozik a nagy 
beruházások, köztük a 11 ezer háztartást érintő 
csatornázási munkála tok irányítása, felügyele-
te, a tömegközlekedés, a hulladékgazdálkodás 
fejlesztése - ezek mind-mind az emberek hét-
köznapjait érintik. A város egyre szebb, gondo-
zottak a zöldterületek, ezen a tavaszon 50-60 
ezer tő virágot osztottak ki a képviselők az em-
bereknek. „A mostani, az egész országban szin-
te egyedülálló városkép mögött három év mun-
kája áll, szeretném, ha végigcsinálnánk, amit el-
terveztünk, hogy az egész világ lássa, milyen 
Szeged. Elérkezett az alkalom, hogy idén felelős-
séggel megpályázzuk a Virágos Magyarország 
mozgalom Virágos Nagyváros díját." Amit már 
részben saját eredményének könyvel el, az az, 
ami a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél történt: 
2002 óta ugyanis azon voltak, hogy az önkor-
mányzat visszaszerezze a Fidesz által privatizált 
cégnél az irányítást. Ez részben sikerült. Az 
alapdíjat 2007-ig befagyasztották és az önkor-
mányzat jóváhagyása nélkül nagyobb értékű kö-
telezettség-vállalást ezentúl már nem tehet a 
cégvezetése. 

Solymos Lászlón azzal próbál még fogást keres-
ni az ellenzék, hogy nem szegedi és túlságosan 
fiatal a 28 évével. Az alpolgármester szerint 
azonban nem az a lényeg, hogy ki született a Ti-
sza-parti városban, hanem: ki az, aki tenni akar 
Szegedért. Mellesleg ezen logika alapján az előző 
fideszes polgármester sem számított szegedinek 
- tette hozzá az alpolgármester - , ráadásul abban 
a ciklusban az volt a divat, hogy még fiatalabb, 
diplomával sem rendelkező embereket neveztek 
ki cégvezetőnek, csak azért, mert fideszes. A sze-
gedieket különben szerinte már rég nem érdeklik 
az egymással civakodó politikusok, csak az, mi 
történt az elmúlt három év alatt és hogyan fejlő-
dik a város. 

Solymos László a 2l-es választókerület önkor-
mányzati képviselőjeként tudja, hogy a Makkoser-
dő sor és a Körtöltés utcai útlezárásnak csak az ott 
élők egy része örül - ezt kérdésre válaszolva közölte 
az alpolgármester. A márciusi időközi választáso-
kon azt vállalta - mondta - , hogy a Körtöltés utcát 
felújítják sávelhúzásokkal, terelőszigetekkel, így a 
forgalom lelassulhat, és akár feloldhatják az útzá-
rat is. 

F.K. 

Bartha László az előző ciklusban volt Szeged 
fideszes polgármestere, jelenleg parlamenti kép-
viselő, a megyei közgyűlés tagja. Azt mondja, igen 
tanulságos volt számára az 1998-2002 közötti 
időszak, bírálja a jelenlegi városvezetést, beszél 
az őt ért támadásokról, és arról is, miként tervezi 
politikai karrierjét. 

- Doktor úr! Mikor műtött legutóbb 1 
- Huh, nagyon régen volt. 
- Ezt azért kérdeztem, mert hat és fél évvel ez-

előtti első interjújában, amit polgármesterként 
adott lapunknak, azt mondta, nem akar elsza-
kadni a szakmájától, gyakorolni fogja a sebésze-
tet a politikusi pálya mellett. 

- ]ó kapcsolatom maradt klinikai munkatársaim-
mal. Azt kértem tőlük, hogy időnként bemehessek 
egy-egy műtétre. Persze nem operatőrnek, mert az 
felelőtlenség lett volna a betegekkel szemben. Min-
denestre legalább hat éve nem voltam műtőben. 

- Evezzünk át a politika vizeire! Országgyűlési 
képviselőnek választották 1998 tavaszán, rá fél 
évre pedig Szeged polgármesterének. Külön-kü-
lön is komoly feladat, miközben nem rendelke-
zett politikai tapasztalattal. Mély volt a víz ? 

- Igaz, rutintalan voltam. Nekem a legnehezebb 
a saját politikai körnek való megfelelés volt. Az 
embert sokfelé húzzák, és a legjobb szándék mel-
lett sem tudja, mikor tesz rosszat. Én valóban elkö-
vettem néhány hibát a humánpolitika terén, 
amelynek le is vontam a következtetéseit. Azért 
nem indultam 2002-ben a polgármesteri választá-
son, mert nem akartam megjelenni bizonyos sze-
replőkkel együtt a szegedi közéletben. Az elmúlt 
három évben sikerült is magam szétválasztani 
ezektől az emberektől. A jelenlegi városházi ellen-
zékkel minimális kapcsolatot tartok. 

- A polgármesteri székből történő távozása után 
számon kérték, milyen alapon vett fel nyelvpótlé-
kot, aztán a volt hivatali autója megvásárlásakor a 
kocsi új gumijait és bizonyos légfrissítőket kértek 
számon. Valamennyi vád alól tisztázta magát, bár 
ehhez sokáig kellett a bíróságra járni, hiszen csak 
most, március elején született meg a jogerős ítélet. 

- A nyelvvizsgás esetet az ügyészség kapásból 
visszautasította, a másik is nevetséges volt, bár va-
lóban sokáig elhúzódott az úgy, nagy kő .esett le a 
szívemről, hogy pont került a végére. Ezen túl re-
volvereztek különböző névtelen feljelentésekkel. A 
városvezetés eljátszotta, hogy kivizsgálta ezeket, 
nem talált semmit. A legdurvább támadások a 
„szegedi Keller László", Csapó Balázs képviselőtől 
érkeztek, akivel a város vezetése nyilván megálla-
podott, mert elnyerte méltó jutalmát, kinevezték 
önkormányzati „ombudsmannak". Ámokfutásáért 
cserébe politikai «tátust kapott. 

- A megyei önkormányzatban és a parlamentben 
képviselő. Érdekli, hogy mi történik Szegeden 1 

- Természetesen. Az elmúlt három évben rossz 
irányba mentek a dolgok Szegeden. Vegyük sorra! 
Kultúra: Szegednek van három rangos elismerése, 
Európa-zászló, Európa-plakett, Európa Nostra-díj, 
és ennek birtokában sem pályáztunk az Európa 

Bartha László: Lepörgött rólam a sár, amit rám 
d o b á l t a k Fotó: Karnok Csaba 

kulturális fővárosa címre. A kisszínházat már más-
fél éve át kellett volna adni, nincs kész. Ez a vezetés < 
tehetségtelenségét mutatja, de mondom tovább. 
Fejlesztés: átadják a gőzfürdőt, de azt senki nem 
firtatja, hogy a végén 300 millióval többe kcrúlt, 
miközben 300 milliós műszaki tartalmat még ki is 
hagytak belőle. Olyan negatív kampányt folytattak 
a parkolóház ellen, hogy oda senki nem megy be, 
miközben nem lehet parkolni a környéken. A csa-
tornázásnak ez év végére be kellenvféíéződnie, 
nem fog. Másfél-két évet csúsznak olyan beruházá-
sok, amelyekre kész tervek, engedélyek voltak, és a 
pénz is rendelkezésre állt. Akkor miért a csúszás? 

- Említette, hogy párttársaival, a 2002 utáni sze-
gedi Fidesz-vezetéssel leépítette a kapcsolatát. Ho-
gyan képzeli el a továbbiakban politikai karrierjét 1 

- Az elmúlt időszakban elkezdtem egy jelentős 
életmódváltó programot, amelyre a jövőmet akarom 
építeni. Tele vagyok energiával, amit hasznosítani 
szeretnék. Ebben az esztendőben eldől, hogy ezt hol 
tudom megvalósítani. Nem zárok ki semmilyen le-
hetőséget. Jeleztem a Fidesz országos vezetésnek, 
hogy megtisztultam, lepörgött rólam a sár, amit rám 
dobáltak. Bízom benne, hogy a szegediek is úgy gon-
dolják, egy új Bartha Lászlóval találkoznak. Jó úton 
járok. Konkrétumokról most nem beszélek, szep-
temberben szívesen visszatérek a kérdésre. 
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ékszer, festmény, 
szőnyeg, bútor, műtárgy, 
dohányzás kellékei 
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tnnMMt Randevú 

t e l j e s v é t e l á r 

Mégane Azure klímával 
I - o s THM-mel ! 2 5 0 0 0 F T / H Ó 

Nyílt hétvége május 21-22. 
FELKÉSZÜLT? Startol jon rá kedvenc model l jére a Renaul t 
Randevún má jus 9 - 2 2 . közöt t , é s nyer je vissza autója 
te l jes véte lárá t , vagy naponta 1 OOO OOO Ft-otf 

A Renault Mégane Azure limitált széria manuális klímával, ködfényszó-
róval és légzsákokkal most 0%-os THM-mel és már havi 2 5 OOO Ft-ért 
az Öné lehet! Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^t.hu 

A Renault Mégane Azure-ra vonatkozó ajánlat 2005. május 1-31. között érvényes. 
Svájci frank alapú finanszírozás, árfolyam 157 HUF/CHF (2005. 04. 01 ). Fogyasztás 
liter/100 km: vegyes: 4.6-7,3; városi: 5,7-10,0; országúti: 4,0-5,8; C02-kibocsátás 
g/km: 121-174 (változattól függően). 

RENAULT FEJES AUTÓHÁZ 
(Dacia Márkaszerviz) 
Hmv.-hely, Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231-801 
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12, 13-17-ig, 
szombaton: 9-12 óráig. 

Több biztonság, kedvezőbb árak 
Megérkezett az Otthoni biztonsági program 

Szinte egyénre szabottan alakíthatjuk 
ki otthonbiztosításunkat meglepően 
kedvező dijakkal és kedvezmények 
sorával, ígéri az Allíanz Hungária 
Biztosító ú| Otthoni biztonsági prog-
ramja - tudtuk meg Nemes Gyulától, 
az Allíanz Hungária Biztosító Dél-
alföldi Igazgatóságának vezetőjétől. 

Tehát nem biztosítás, hanem prog-
ram. Az új név új megközelítést is 
jelent? 
Igen. Eddig is kártérítést nyújtot-
tunk a betöréstől a „tűzön-vízen 
át" a felelősségbiztosításig a leg-
fontosabb kockázatokra. ÍJ) prog-
ramunk azonban olyan szolgáltatá-
sok igénybevételét is Jehetővé 
teszi, amelyek eddig még nem 
voltak a magyar biztosítási piacon. 
Ilyenek pl.: a panelhézag szige 
telési hibái miatt bekövetkező 
károk, a tető, a nyílászárók szi-
getelési hiányosságai, vagy a nyitva 
hagyott nyílászáró miatt kelet-
kezett vízkárok, a vandalizmus 
kárai, a személyi okmányok 
pótlásával kapcsolatosan felmerülő 
illetékek költségei, továbbá a 
bankkártyák mellett a hitelkártyák 
elvesztése, ellopása, megsemmisü-
lése miatt szükségessé vált letiltás 
költségei. De természetesen az 
egész család védelmére is gondol-
tunk, hiszen a program élet-, bale-
set-, és egészségbiztosítása a család 
minden tagjára kiterjed. 

Az autóbiztosításoknál már láttuk, hogy 
a piac legátfogóbb kedvezmény-
rendszerével rukkoltak ki. És itt? 
Programunk kedvezmények 
egész sorával szolgál ügyfeleink-

nek. Például azoknak, akiknél a 
család legalább egyik tagja 
nálunk rendelkezik autóbiz-
tosítással. Kedvezmény várja 
azokat is, akik a havinál nagyobb 
gyakorisággal vagy banki lehívás-
sal fizetik biztosítási dí jukat . 
Érdemes részletesen is tájé-
kozódni a kedvezményekről , 
mert általuk akár 25%-kal is 
csökkenthető az amúgy is rend-
kívül versenyképes lakásbiz-
tosítási díjunk. 

Ön melyik elemet emelné ki az 
otthonbiztosltási programból? 
Az elmúlt évek időjárása megle-
hetősen szeszélyes volt - erre 
élénken emlékezhetnek , pl. a 
szegedi lakosok, akik közül 
sokaknak okozott jelentős kárt a 
házukra várat lanul l ezúduló 
özönvízszerű eső. Emiatt is 
hangsúlyoznám, hogy az otthon-
biztosítási program kiterjesztette 
a védelmet a tető, vagy a 
nyílászárók szigetelési hiányossá-
gai miatt keletkezett károkra, 
illetve a nyitva hagyott ajtók, 
ablakok miatt eláztatott tapéta, 
szőnyeg és egyéb ingóságok 
károsodását is megtérí t jük. IJj 
e lemként a jégverés által az 
üvegtetőkben okozott károkat is 
kif izet jük az o t thonbiz tos í tás i 
program keretein belül . 
Amennyiben kérdésük merülne 
fel, kérem forduljanak szemé-
lyesen munkatársainkhoz, vagy 
hívják a 06 4 0 421 42 l-es te-
lefonszámot, illetve látogassanak 
el honlapunkra (www.alUanz.hu). 
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http://www.bav.hu
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