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Népességben, mûveltségben gyarapodó várost!

Népességben, mûveltségben gyarapodjék Vásárhely – tûzi célul dr. Kószó
Péter polgármester-jelölt.

Ha a világ és benne
hazánk helyzetét ma ellentmondásosnak
látjuk,
e
minõsítés különösen helytállónak tûnik Vásárhely 12

önkormányzati esztendejével
kapcsolatban. Büszkeségre és
mértéktartásra egyaránt jó
okunk van – mondta egyebek
között „Vásárhely az ezredfordulón” címû bevezetõ elõadásában dr. Grezsa Ferenc, a
vásárhelyi Bagolyvár Vendéglõ kerthelyiségében tartott –
dr. Berényi Károly, a Tiszta
Lap Egyesület elnöke által
megnyitott – közéleti beszélgetésen. A negatívumok sorából mindenekelõtt, az elmúlt
12 esztendõben elszenvedett
több mint 10 százalékos
népességfogyást, a város
nagyon csekély jövedelemtermelõ képességét, valamint azt
a tényt említette, miszerint
Vásárhely, a megyei jogú
városok térségi jelentõségét
tekintve, a nagyvárosok rangsorában az utolsó helyen áll.

Továbblépésre nyújt viszont
lehetõséget, hogy az infrastrutúra jelentõsen fejlõdött,
kialakult az önkormányzati
igazgatás és vagyongazdálkodás korszerû rendszere,
amely a várost hosszú távon
is mintegy vállalkozásként
képes mûködtetni.
Mindenesetre az elmúlt 12
esztendõ Rapcsák-korszakként fog bevonulni városunk
történelmébe – szögezte le, és
az elhunyt polgármestert
nagy formátumú, különleges
adottságokkal
rendelkezõ
emberként jellemezte. Ezt
alátámasztva hangsúlyozta:
meggyõzõdéssel
állítható,
hogy nélküle e várospolitika
már
nem
folytatható.
Kiemelte: a maga részérõl
egyenesen kegyeletsértõnek,
politikai pornográfiának tart-

ja, ha bárki is az õ „politikai
örököseként” lép fel és így
kíván elõre jutni. – Jövõnk
egyik alapkérdése, vajon
városunk közönsége rádöbben-e arra, hogy a néhai
polgármesterre vonatkozóan
megalapozott és hiteles
Rapcsák mítosz nem hagyományozható másra – vetette
fel a kérdést. Egyben Vásárhely hosszú távú kitörésének
lehetõségét a sajátszerûség
megõrzésében és annak erõsítésében jelölte meg. A város
legnagyobb, egymással szorosan összefüggõ és az eddiginél sokkal jobban kiaknázható értékei a természeti környezetben, a tágan értelmezett kultúrában és a
mezõgazdaság
világában
rejlenek – mondta.
– Értékeink tudatosításához és hatékonyabb kiaknázásához új várospolitikai
modellre van szükség, igazodva a megváltozott körülményekhez. Ez elsõsorban
együttmûködésen
alapuló

csoportmunkát kíván, s azt,
hogy a közéletünk „küzdõtérbõl” „mûhellyé” formálódjék
– emelte ki dr. Grezsa Ferenc.
Folytatás a harmadik oldalon.

Új munkahelyeket a családok jólétéért

Van jövõképünk
Jó ember dr. Kószó Péter mondják a 46 éves vásárhelyi
gyermekorvosról, és ki-ki
hozzáteszi mondandóját elismerõleg vagy tamáskodva,
lelki alkatának megfelelõen.
De miért baj az ha valaki jó? kérdeznek vissza barátai,
munkatársai, akik éppen humánumáért, emberbaráti cselekedeteiért tartják a kiválók
között számon. Életútjáról,
önmagáról faggatva mosolyogva mondja: 1956. február
9-én a Vízöntõ jegyében születtem és utólag jöttem rá,
hogy a Vízöntõk jó emberek.
Tehát ‘56-os vagyok, forradalmi gyerek, ahogyan mondani
szoktam – summázza közismert jóízû õzésével.
A családját bemutatva sorolja: sokgyermekes családban született, édesapja, dr.
Kószó Pál városi fõorvos, évtizedeken keresztül körzeti or-
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–

vosként dolgozott Hódmezõvásárhelyen. Egy idõre, politikai okok miatt elhagyni kényszerült a várost. Édesanyja 40
évet töltött pedagógusként az
általános iskola elsõs, másodikos kisdiákjainak tanításával. Testvérei közül Pali bátyja agrár-menedzser, vállalkozó. Jelenleg az Egyesült Államokban dolgozik. Nõvére
Éva, a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola kémia-fizika
szakos tanára. Imre öccse Budapesten saját nyomdával
rendelkezik.
A szülõi ház indíttatásáról
szólva dr. Kószó Péter nagy
tisztelettel említi anyai nagyanyját, Hangay Etelkát, akitõl
a magyarságtudatot és a hazaszeretetet kapta.
– Köztudott Kószó doktorról, hogy büszkén emlegeti ifjú- és felnõttkori baráti kötelékeit, amelyek egy-

Írjuk

Tiszta Lap - Írjuk együtt!
Nomen est omen: a
név kötelez, tartja az õsi
mondás. Így a Tiszta Lap
Polgári Egyesület Tiszta
Lap címû újságja, amit a
Kedves Olvasó most a kezében tart, sem lehet
más, csak egy „tiszta
lap”. De hát mit is jelent
köznyelvünkben ez a szókapcsolat?
Tárgyi valóságában
üresen álló, többnyire hófehér papírlapot, mely szinte kínálja magát, hogy
írjunk rá, töltsük meg
tartalommal. Reméljük,
hogy újrainduló lapunk,
(amely két éve már sikert
aratott) sosem marad „üresen” és sok értékes, érdekes információval szolgál
majd Olvasói számára.
A „tiszta lap” kifejezés hallatán legtöbbünknek az erkölcsi tisztaság
is eszébe jut. Meggyõzõdésünk, hogy a jó helyi
közélet legfontosabb mércéje, illetve követelménye
a jó erkölcs. E hasábok
tehát az erkölcsi értékek
bemutatása és védelme
szellemében készülnek, s
lapunkban nem lesznek
majd másokat, mások tevékenységét sértõ, lekicsinylõ írások. Igyekszünk
mindenkiben és mindenben észrevenni a Jót, az
egész vásárhelyi közönség számára is példaként állítható értéket.
Persze nem lehetünk naivak, nem hagyhatjuk szó
ben gazdag kapcsolatrendszerét, népszerûségét is mutatják. Kikre emlékszik legszívesebben?
– Mindenek elõtt a család
barátaira. Édesapám talán
legkedvesebb és legjobb barátja volt Hódmezõvásárhelyen Bíbó Lajos, aki 56 regényt írt és sikeres színdarabjait a ‘20-as, ’30-as években a
Nemzeti Színházban mutatták be. Szívesen felvállalom
Kohán György festõmûvész
barátságát is, aki Imre öcsém

nélkül helyi közéletünk
szerintünk visszás jelenségeit. (Például, ha félrevezetõ információkat közölnek városunk közelmúltjáról és jelenérõl,
vagy ha politikai karrier
építéséhez az elhunyt
polgármester
emlékét
használják ugródeszkaként.)
Végül, de nem utolsó
sorban egy „tiszta lap” a
múlt terheitõl való megszabadulás, az újrakezdés lehetõségét is kínálja
mindenki számára. Nekünk, vásárhelyeiknek
talán erre van legnagyobb szükségünk. Ha
nem is feledni, de túllépni a múlt sérelmein és
teljes szívvel a jövõ felé
fordulni, megragadni az
új önkormányzati ciklus
kínálta új esélyt. Különben városunk végképp lemarad a települések egyre élesebb, hamarosan
európai léptékûvé bõvülõ
versenyében. Ezért „Tiszta Lap” újságunk legfõbb célja, hogy segítse a
vásárhelyi polgárok hiteles tájékozódását a város
dolgaiban, továbbá ösztönözze összefogásukat
a kínálkozó esély megragadása érdekében. A fejlõdés, a kibontakozás kínálkozó esélyét csak
együtt ragadhatjuk meg.
„Írjuk” tehát együtt
szeretett városunk „tiszta lapját”!
keresztapja lett, és szellemiségével hatott a családra. Sok
élményt adott nekem, hogy a
„tanköztéren” nõttem fel bérházban, ahol a „brancsban”
együtt játszott az orvos, a
mérnök, a rendõr gyerek.
Ezekbõl máig ható barátságokat õrzök.
– Hogyan emlékszik
egyetemi éveire?
– Az orvostudományi
egyetemet 1975–81 között végeztem, egy rendkívül jó
Folytatás a második oldalon.

együtt!

