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– Botka László (MSZP) kam-
pányfogásként tett gesztusa a 
szegedi diákoknak nem feled-
tetheti a tényt, hogy a kormány-
párti városvezetés olyan botrá-
nyos pénzügyi konstrukcióban 
valósította meg az Aquapolis-
beruházást, melynek következ-
ményeként több mint hatmil-
liárd forintnyi önkormányzati 
érték alig több mint egymilliárd 
forintért juthat rövid idõn belül 
egy, a kormánypártokhoz közel 
álló magánvállalkozás zsebébe 
– nyilatkozta Hüvös László, a 
Fidesz szegedi frakcióvezetõje. 
Hozzátette: a szocialisták arról 
most sem beszélnek, hogy a 
választási kampányuk után 
olyan rendkívül magas árakat 
fog diktálni az új elitfürdõ, 
amelyek egy átlagos szegedi 
család számára megfizethetet-
lenek lesznek, ezért az csak a 
gazdagok szórakozását szolgál-

ja majd, míg a döntõ többség 
kiszorul annak használatából.

– A fentiek miatt a történte-
ket nem tekinthetjük másnak, 
mint figyelemelterelésnek a 
valós szegedi problémákról, így 
a munkanélküliség drasztikus 
emelkedésérõl, a véget nem érõ 
városi forgalmi káoszról és a 
helyi szocialisták által végrehaj-
tott brutális szegedi közüzemi 
díjemelésekrõl – jegyezte meg 
Hüvös László.

„Szeged város, mint a Napfény-
fürdõ Ligetfürdõ Kft. 80 szá-
zalékos többségi tulajdonosa, 
továbbra is garantálja, hogy a 
fürdõ korábban meglévõ, felújí-
tott létesítményei a régi árszin-
ten lesznek látogathatók, míg az 
új medencék és élményelemek 
ára elmarad a hasonló létesítmé-
nyek áraitól. A szegediek szá-
mára a Napfényfürdõ állandó 
kedvezménnyel vehetõ igény-

be, s kedvezmény illeti meg a 
nyugdíjasokat és a fiatalokat is” 
– áll Szentgyörgyi Pál (MSZP) 
gazdasági alpolgármester közle-
ményében.

A Védegylet szegedi csoportja 
és az LMP garanciákat szeret-
ne. Málovics György, az LMP 
országgyûlési képviselõjelöltje 
szerint Botka László bejelen-
tése, „kegyes gesztusa” nem 
más, mint az iskoláskorú gyer-
mekek kampánycélra történõ 
felhasználása. A tények isme-
retében a Védegylet szegedi 
csoportja és az LMP követeli, 
hogy az önkormányzat – eddigi 
gyakorlatával szakítva – kezd-
jen el gondolkodni arról, hogy 
milyen módon biztosíthatná 
egyrészt a Ligetfürdõ korábbi 
közszolgáltatásaiból a további-
akban nem részesülõk számára 
e szolgáltatások fenntartását, 
másrészt a szegedi emberek 

minél szélesebb rétegei számá-
ra a helyi nyári vízi rekreáció 
lehetõségeit.

– Az önkormányzat kezd-
jen átlátható módon a helyi 
civilek és a lakosság bevoná-
sával érdemi tárgyalásokat a 
fürdõ üzemeltetõjével a szegedi 
fürdõhasználati lehetõségekkel 
kapcsolatban. Üzemeltesse 
tovább – az eredeti tervektõl 
eltérõen – idén nyáron is ked-
vezményes áron a Partfürdõt, 
és biztosítsa nyaranta általában 
is a szegediek számára a Tiszán 
– és különösen a hagyományos 
szegedi tiszai strandokon a 
biztonságos és kellemes stran-
dolás lehetõségeit – fogalmaz-
ták meg követelésüket az LMP 
országgyûlési képviselõjelöltjei, 
Bozsóné Margóczi Katalin 
és Málovics György, vala-
mint a Védegylet képviselõje, 
Szentistványi István.� Cs.�G.�L.

Ne csak a gazdagok élvezhessék a Ligetfürdõt!

Gyerekekkel kampányolnak Botkáék
Nagy felháborodást kel-
tett Szegeden Botka 
László polgármester beje-
lentése, miszerint „ápri-
lis 1-jétõl a tanítási év 
végéig, azaz június 15-éig 
minden szegedi általános 
és középiskolás ingyen 
juthat el a hamarosan 
megnyíló Napfényfürdõ 
Aquapolisba”. A Fidesz–
KDNP azonnal sajtóköz-
leményt adott ki, majd a 
Védegylet szegedi cso-
portja és a Lehet Más a 
Politika is reagált a pol-
gármesteri felvetésre.
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Sokan félnek attól, hogy a szegediek többsége számára megfizethetetlen lesz az új élményfürdõ

Leskó László 1992-ben vett rész elsõ 
vadvízi expedícióján, amelynek 
izgalma annyira megfogta, hogy ha 
kizárólag rajta múlna, legszíveseb-
ben sosem tenné le az evezõt. Az 
elsõk között volt, akik letették a 
nemzetközi raftingoktatói vizsgát. 
Kedvenc programja, amelyet min-
den évben teljesít, az olaszországi 
Nap-völgy-túra. Június elején eluta-
zik a Noce folyóhoz, ahol egy óriá-
si gumihajóban küzd meg a folyó 
vad hullámaival. A környék egyben 
remek siklóernyõsterep is, sõt: a 
közeli gleccsereken síelni is lehet.

– Megõrülök mindenért, ami-
nek szárnya van, vagy csak úgy 
repül – mondta Leskó László. 
– A siklóernyõzés áll legközelebb 
az igazi repüléshez. Nyáron, jó 
idõben nyolcvan-száz kilométert 
is megteszek a motor nélküli szár-
nyakon. Mivel a vadvízi evezés és 
a repülés a hegyek közé vonzott, 
kipróbáltam a síelést is. 

Tíz éve síelést és snowboardot 
is oktat. Az osztrák–olasz–szlovén 
határon fekvõ arnoldsteini síterep 
sokáig a kedvence volt, a tökéletes 
nagypálya miatt.

– Itt lehet kanyarogva csúsz-
ni éppúgy, mint egy lendület-
tel, fék nélkül végigszágulda-
ni, hála a széles pályának és az 
íves kanyaroknak. Ilyen jellegû 
pályával Arnoldsteinen kívül 
Olaszországban, Falcadéban talál-
koztam még – avat be néhány 
mûhelytitokba. És hogy igazából 
mi vonzza a kalandokhoz? – Sokan 
hiszik, hogy ismernek, de meg 
tudnám õket lepni. Többet láttam 
és tapasztaltam már most, mint a 
legtöbben egy élet alatt. Aki fon-
tos nekem, azért tûzbe megyek, 
de ellenségnek ne kívánjon soha 
senki. Akit az istenek szeretnek, 
örökre meghagyják gyereknek, és 
azt hiszem, én pont ilyen vagyok.
 T.�M.

Felnõtt fejjel is „örök gyermek” 

Szárnyalni akar
Leskó László az extrém sportok szerelmese. 
Teljesítményét nemcsak itthon, hanem külföldön is 
elismerik, ami nem is csoda: amellett, hogy vad-
vízi túrákat szervez, snowboardozik és síel, még 
siklóernyõzésben is a legjobbak közé tartozik.

Leskó László imád fék nélkül snowboardozni

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a


