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Szakmai és baráti kö-

zösség volt a bölcsõje a

rendszerváltás idején a

Tiszta Lap Hódmezõvásár-

helyért Polgári Egyesület-

nek, melynek tagjai – fia-

tal gyermek- és házior-

vosok, belgyógyászok, vál-

lalkozók, egyéb területe-

ken dolgozó közéleti sze-

mélyiségek – már akkor ér-

zékenyen reagáltak a vál-

tozást sürgetõ politikai ál-

lapotokra; tisztább, átlát-

hatóbb helyi közéletet

akartak. Szakmai, családi

és egzisztenciális létük

megalapozását követõen

mind nagyobb figyelmet

fordítottak Vásárhely és az

ország dolgai iránt. Bálint

Péter, Berényi Károly,

Grezsa István orvosok,

egyben kollégák együtt-

gondolkodására ugyanak-

kor katalizátorként hatot-

tak dr. Grezsa Ferenc és dr.

Kószó Péter országgyûlési

képviselõk.

– Egyik nap egy hatal-

mas paksamétát tett elénk

Kószó doktor, és Bõs-

Nagymarosról meg a vele

kapcsolatos tiltakozó alá-

írásgyûjtésrõl beszélt

szenvedélyesen. Nem is

tudtuk pontosan, mirõl

van szó, de bíztunk benne,

tudtuk, hogy csak jó ügyet

szolgálhat – emlékezik a

Tiszta Lap Egyesület fo-

gantatásának körülménye-

ire dr. Berényi Károly gyer-

mekorvos, egyesületi el-

nök. – Háziorvosként dol-

goztam akkoriban, nagy

számú praxist vezettem,

ami a családi kötelékek

mellett maximálisan lekö-

tötte energiámat. Ezért,

bár figyelemmel kísértem a

romániai forradalmat is, a

Grezsa testvérek és Kószó

doktor mellett magam nem

vettem részt benne. Ké-

sõbb Feri és Péter parla-

menti munkája miatt még

formálisabb lett a kapcso-

latunk. Az 1994-es fordu-

latot követõen találkoz-

tunk újból. A baráti beszél-

getéseken mesélt például

Kószó Péter a vilniusi ese-

ményekrõl, az általa veze-

tett elsõ NATO-delegáció-

ról, amellyel Brüsszelben

tárgyalhatott Magyaror-

szág biztonságáról .

Vásárhely akkoriban jól

fejlõdött, sok olyan beru-

házás valósult meg, amely

már a majdani uniós csat-

lakozásunkat szolgálta.

Rossz ízû vetülete volt vi-

szont a városvezetési stí-

lusnak és módszernek –

emlékezik Berényi doktor.

Ennek ellenére, amikor

1998-ban Rapcsák András a

csapatába hívta, vállalta a

felkérést, elsõsorban szak-

mapolitikával foglalkozó-

ként, hiszen a városban

dolgozó harminc háziorvos

ötvenezer emberrel állt

közvetlen kapcsolatban.

– Bíztam abban, hátha

tudok segíteni az egész-

ségügyön, annál is inkább,

mivel tíz éven át az alapel-

látás semmit nem kapott a

várostól. Együttmûködést

reméltem ugyanakkor dr.

Kószó Péterrel is, aki az

önkormányzat egészség-

ügyi bizottságának volt az

elnöke. A terveket azonban

keresztülhúzta a váratlan

fordulat, amikor a fejlõdés

szakaszában, a rendszer-

váltás lehetõségeit okosan

felhasználó, karizmatikus

ám autokrata városvezetõ

ellen fordultak saját embe-

rei. A botrányoktól hangos

város országos megítélése

mélypontra zuhant a köz-

ismert események miatt,

és a vásárhelyi emberek

morális értékítélete a közé-

lettel, a helyi politikával

szemben egyértelmûen ne-

gatívvá vált. Egyre többek-

ben fogalmazódott meg az

igény egy tisztább, demok-

ratikusabb közélet iránt.

Ez az igény hozta létre azt

a kezdetben a közélet iránt

érdeklõdõ, a városért tenni

akaró baráti tömörülést,

mely a rendszerváltásban,

a demokratikus átalaku-

lásban és a helyi politikai

életben jelentõs szerepet

vállalt MDF-es önkor-

mányzati képviselõk közé

szervezõdött. Jelöltjeit –

anyagi erejéhez mérten –

az egyetlen alkalommal

megjelent Tiszta Lap címû,

választási kiadványban

mutatta be. A polgári tö-

mörülés a 2000-es idõközi

választásokon a második

legerõsebb politikai erõnek

bizonyult, önálló polgár-

mester jelöltet azonban

nem állított. Három önkor-

mányzati képviselõt jutta-

tott a közgyûlésbe, akik

konstruktív ellenzéki sze-

repre készültek, ám a ki-

alakult helyzet nem adott

erre lehetõséget. A városi

köztestület vezetõjének vá-

ratlan halála új politikai

helyzetet teremtett Hód-

mezõvásárhelyen. Így a

2002. március 15-én tar-

tott alakuló ülésen, 13 sze-

mély megalapította a Tisz-

ta Lap Hódmezõvásárhely-

ért Polgári Egyesületet.

– Az egyesületünk szel-

lemi mûhelyként tevékeny-

kedve tiszta lapot ajánl fel

a város lakóinak, melyet

mindenki kreatív ötletei,

élettapasztalata, szakmai

meggyõzõdése szerint tele-

írhat. Felvállaljuk, hogy az

új városfejlesztési koncep-

ciót a megfogalmazott igé-

nyekhez igazítjuk, össze-

hangolva az uniós követel-

ményekkel, de megtartva a

legjobb hagyományaink

tiszteletén nyugvó „vásár-

helyiség” sajátos arcula-

tát. Próbálunk olyan jövõ-

képet helyben felmutatni,

amely az elõttünk járó ge-

nerációk, szüleink, tanító-

ink számára is megnyug-

tatóan elfogadható, de

vonzó lehet gyermekeink

számára is. Tiszta lapot

ajánlunk arra a célra is,

hogy a város közelmúltjá-

nak reális értékelésével új-

raírjuk Hódmezõvásárhely

történetének a demokráci-

áról szóló fejezetét – hang-

súlyozta dr. Berényi Károly

elnök.

évfolyammal, amelybõl közel

negyvenfõs baráti társasá-

gunk alakult ki. Különösen

érdekes – amire korábban

nem is figyeltünk – a közös

gondolkodás, ami az azonos

értékrenden alapul. Sokunk-

nak volt például szerepe a

rendszerváltás elõestéjén a

különbözõ ellenzéki mozgal-

makban.

– Hogyan és hol kezdõ-

dött az Ön számára az orvo-

si hivatás?

– Az egyetemi évek után a

vásárhelyi gyerekosztályra

kerültem, kitûnõ, hogy úgy

mondjam egyívású gyermek-

gyógyászok közé. Berényi

doktor, Bálint Péter, Szabó

Éva, Boleman doktor, Kovács

Péter és mások voltak a kollé-

gáim. Kitûnõ fõnökünk volt

Streitmann Károly fõorvos,

akitõl szakmát és emberséget

egyaránt tanultunk.

– A nyolcvanas, kilenc-

venes években, mint egy

elõadásában mondta, renge-

teg csecsemõt kezeltek az

osztályon. A szakmai mun-

ka – melyet 1985-tõl szakor-

vosként folytatott – ebben

az idõben egészült ki a poli-

tikával is.

– Akkoriban léptem kap-

csolatba azzal a csoporttal,

amelyik a Bõs-Nagymaros

megépítése elleni tiltakozó

ívet terjesztette. Néhány kollé-

gámmal én is aláírtam, és in-

nen datálódik a mi ellenzéki-

ségünk. Aki ez irányban meg-

határozta a gondolkodáso-

mat, az Fejér Csaba festõmû-

vész volt. Így jutottam el 1988-

ban Grezsa István barátommal

Lakitelekre, ahová édesapját

Grezsa Feri bácsit kísérhettük

el. Ott kapcsolódtunk bele a

politikába, ami meghatározta

a gondolkodásunkat.

– Rendre felvállalták

azokat a politikai, társadal-

mi megemlékezéseket, me-

lyeket addig sorra elfeled-

tek. 1989. január 3-án, elsõ-

ként Magyarországon, itt

Hódmezõvásárhelyen tartot-

tak egy 1956-os konferenci-

át. Vállalt politikai, közéleti

tevékenységei közül nem

egy veszélyesnek bizonyult,

mint például a romániai se-

gélyszállítmányok, a kár-

pátaljai árvízkárosultak meg-

segítése. Hogyan értékeli

ezeket?

– Tulajdonképpen 1988-tól

aktívan politizáltunk, gyakor-

latilag akkor kezdtük el a ka-

ritatív munkát is, ami elsõ al-

kalommal szorosan kapcsoló-

dott a romániai forradalom-

hoz. Akkor szerveztünk az

MDF-fel együtt egy tüntetést

a diktatúra ellen, a Kossuth

térre. Én lettem volna a szó-

nok. De másnap Romániában

kitört a forradalom. Az itthoni

demonstrációból így egy se-

gélyadomány akció lett.

– Számos politikai, köz-

életi, jótékonysági munká-

jának kiemelkedõ állomása

volt, amikor 1990–1994-ig

tagja lehetett az elsõ szaba-

don választott Országgyû-

lésnek, és a Honvédelmi Bi-

zottságnak. Megválasztot-

ták ugyanakkor az MDF

frakció etikai bizottsága

tagjául. Mit jelentett ez sze-

mély szerint Önnek, mit ho-

zott ez a városnak?

– A parlamenti munkában

az volt a felemelõ, hogy a

négy vásárhelyi képviselõ va-

lóban egy ügyért dolgozott,

lobbizott. Így értük el például,

hogy Hódmezõvásárhely me-

gyei jogú város legyen. Az el-

sõ parlamenti ciklusban még

felhõtlen, igazi oda-vissza

csatolt munkakapcsolat volt a

polgármester úrral. Ez meg is

hozta a gyümölcsét, egyebek

között segítettünk a szenny-

víztisztító feltételeinek meg-

teremtésében. Sokat nyomott

a latban, hogy felkérésre tag-

ságot vállaltam az Országos

Játékalap Tanácsban, minek

következtében Vásárhelyen

szinte nem volt olyan óvoda,

iskola, civil szervezõdés,

amelyik ne kapott volna tá-

mogatást ebbõl a pénzalap-

ból. A régiónkba közel 100

millió forintot sikerült hozni.

Így tudtunk pénzt szerezni az

újszülött életmentés számára,

mintegy húszmillió forint

összegben.

A parlamenti évek alatt

vált láthatóvá – tette hozzá

dr. Kószó Péter –, hogy egy po-

litikusnak a politizálás mel-

lett „le kell tennie valamit az

asztalra”. Ezért elõször a Mál-

tai Szeretet Szolgálatot, majd

a Johannita Segítõ Szolgála-

tot hozták létre. Mint a johan-

niták elnöke a né-

met testvérszerve-

zettõl, megközelítõ-

leg 16 millió forin-

tot juttatott Vásár-

helynek, egyebek

között az anya- és

gyermekszálló, az

értelmi fogyatéko-

sok napközi otthona

és a Bethlen Gábor

Református Gimná-

zium kollégiumának kialakí-

tására.

– Az 1994-es politikai

fordulatot követõen nyolc é-

ven keresztül mindenekelõtt

a vásárhelyi önkormányzat

képviselõ testületének tag-

jaként dolgozott a városért.

Mennyiben volt ez más,

mint az országos politika?

– Ez másfajta politizálást,

másfajta gondolkodást igé-

nyel, mint a parlamenti mun-

ka. Bizonyos tekintetben sok-

kal izgalmasabb terület, mert

itt a képviselõ közvetlenül ta-

lálkozik az emberi sorsokkal, s

intézheti a városrészének prob-

lémáit. Mindemellett nagyon

fontosnak tartom, hogy az em-

ber lehetõleg ne csak a szû-

kebb pátriáján belül, hanem az

országhatáron kívül élõ ember-

társait is segítse. Ehhez jó ha

van egy csapat, amelyet moz-

gósíthat az ember. És nekem

van ilyen csapatom.

– Volt egy csoport két-

ezerben is, amelyik másféle

céllal, közösen gondolkodó

barátokból szervezõdött.

Mára, Tiszta Lap Hódmezõ-

vásárhelyért Polgári Egye-

sület néven Önt kérte fel

polgármester-jelöltjéül. Mi-

lyen meggondolásból vállal-

ta a felkérést, több jelölt

mellett, éppen most?

– Egyrészrõl esélyt látok a

magunk részére amiatt, hogy

olyan csapat indul el, ame-

lyikben kitûnõ személyiségek

vannak, tiszta lappal indul-

nak el, mert többségük koráb-

ban még nem vett részt a po-

litikában. Most lehetõségük

nyílik arra, hogy megmutas-

sák, jó szolgálói lesznek a vá-

rosnak. Másrészt esélyt látok

a gyõzelemre a miatt is, mert

az a kvalifikált munka, a-

mellyel eddig bizonyítottak,

garancia lehet a jövõt illetõen

is. Ezzel együtt elképzelésünk

van a városról, a kistérségrõl.

Van jövõképünk, amelyben

olyan várost szeretnénk,

amelynek a megtartó képessé-

ge erõs, ahol jó élni, családot

nevelni, mert mindenki meg-

találja a maga szükségletének

megfelelõ dolgokat.

Az egyesület neve:

Tiszta Lap Hódmezõvá-

sárhelyért Polgári Egye-

sület

Székhelye:

6800 Hódmezõvásárhely,

Móricz Zs. utca 72.

Az egyesület önkormány-

zati elven mûködõ ér-

dekképviseleti társadal-

mi szervezet. 

Az egyesület mûködési

céljai:

Hódmezõvásárhely gaz-

dasági fejlõdésének elõ-

mozdítása.

Magyarország Európai

Uniós csatlakozási fo-

lyamatának helyi elõse-

gítése, a város társadal-

mi életének sokszínûb-

bé tétele.

A város és vonzáskörze-

te lakosságának érdek-

képviselete.

A polgári erõk összefo-

gása.

Emberi és állampolgári

jogok védelme.

Ismeretterjesztés.

Az egyesület feladatai:

Kulturális, ismeretter-
jesztõ és egyéb progra-
mok szervezése.

A polgári gondolkodású
erõk érdekképviselete.

Az emberi és állampol-
gári jogok védelmének
elõsegítése.

A hazai és nemzetközi
kapcsolatok teremtése
és ápolása.

A helyi közélet szerve-
zése, a helyi választáso-
kon való részvétel.

Van jövõképünk
Folytatás az elsõ oldalról.
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A város minden polgárára számítunk

Legjobb hagyományainkra építünk


