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Bemutatkoztak a Tiszta Lap Egyesület jelöltjei

Mind a tizennégy körzetben olyan jelöltet választottunk, akik megfelelnek a Tiszta Lap Egyesület alapelveinek, és eddigi tevékenységük
eredményeként méltóakká
váltak
Hódmezõvásárhely
képviseletére - kezdte minapi
jelöltbemutató sajtótájékoztatóját a Bagolyvár étteremben

dr. Kószó Péter polgármesterjelölt. Kifejtette: a belvárosi
(1.) választókerületben dr.
Hegedûs Péter ügyvédet, a tabániban (4.) - a vállalkozása
és a futball-klub elnöki megbízása
miatt
lemondott
Vinnai István helyett Martonné Tompai Lillát, míg
Susánban (8. választókerület)

dr. Szabó Lajos képviselõjelöltet indítják az õszi önkormányzati
választáson.
A személyes bemutatkozásokat
követõen dr.
Bálint Péter,
a Tiszta Lap
Hódmezõvásárhelyért
Polgári Egyesület alelnöke ismertette a tavasszal bejegyzett egyesület
alakulásának körülményeit,
alaptéziseit és céljait, kiemelve az egységes Vásárhelyért
tenni akaró emberek összefogását. Méltatta dr. Kószó Péter polgármester-jelöltet, tekintélyes orvosi és politikai
múltjáért, sokéves karitatív

Mit akarunk?

– Tiszta közéletet, városépítõ összefogást!
– Egyenlõ elbánást mindenkinek, a korrupció gyökeres
kiirtását!
– A népességfogyás megállítását, több gyermeket, egészségesebb öregkort!
– Létbiztonságot az elesetteknek, szûkölködõknek is!
– Hazaszeretetre nevelõ, az európai integrációra felkészítõ közoktatást!
– Munkahelyteremtõ beruházásokat, jól fizetõ munkahelyeket!
– Könnyebben piacra jutó, környezetbarát mezõgazdaságot!
– Természeti környezetünk védelmét, újraépítését!
– A tanyavilág újjáélesztését!
– Hatékony várospropagandát!
A fentieket szolgáló részletes programunkat hamarosan
nyilvánosságra hozzuk, és vitára bocsátjuk.
Tiszta Lap – Írjuk Együtt!

„Adományok” és jogok
ter? Elõször is azt, hogy állítsuk a fejérõl a talpára a dolgokat. Vegyük már észre, hogy
amit Vásárhely „fentrõl” kap
(ha kap), nem könyöradomány,
amiért hajbókolni kell. Az jár a
városnak, joga van hozzá. Jár a
vásárhelyi embernek az elkerülõ út, a szennyvíztisztító, a
csatorna, a vízelvezetõ árok, a
fedett uszoda, a sima útburkolat és még sok minden más.
Mert állampolgári jogunk,
hogy egészségesek maradhassunk, hogy az esõvíz ne mossa
alá a házunkat, hogy télen is
járhassunk úszni, ha akarunk,
hogy autónkat ne rongálja kátyú. Dr. Kószó Péter azért
mondja ezt, mert a Bethlenben
jól megtanulta a földrajzot és
tudja, hogy Magyarország Európában van. És azt is tudja,
hogy Európában a polgárok kinevetnék és elzavarnák azt a
települési, vagy országgyûlési
képviselõt, polgármestert, vagy
miniszterelnököt, aki azzal
próbálná ámítani õket, hogy õ
„adott” valamit is nekik.

Tiszta

J.E.

Emlékezetkiesés?

(A Tiszta Lap Egyesület programtézisei)

Zajlik a választási kampány. Hernádi doktor azt
mondja, szavazzunk rá, így jóban leszünk a kormánnyal és
sok támogatást fogunk kapni.
Meg is hívja a miniszterelnököt, aki ezt lényegében megerõsíti. A Sas nagyterme dugig,
az emberek lelkesek, az arcokon széles mosoly, mindenki
elégedett. Jó világ lesz Vásárhelyen!
Dr. Lázár arra kér bennünket, ne legyünk hálátlanok,
emlékezzünk a sok jótéteményre, amivel az elõzõ kormány, no meg az eddigi városvezetés, õ és csapata elhalmozott minket. Biztos, ami biztos,
furcsa hangvételû levélben
(melyre egy Antall József biztosan nem reagált volna) õ is
meghívja
(a
többnevû)
Medgyessyt. Hadd lássa a nép,
hogyan járulnak az õ színe elé
a miniszterelnökök. Sok haszna nincs a kézfogónak, de
adott a Kurír, a Hét nap és a
Délvilág címlapfotója.
És mit mond dr. Kószó Pé-

tevékenységéért, amiért õt a
legalkalmasabbnak tartja a
polgármesteri tisztségre.
A sajtótájékoztató további
részében Kószó doktor ismertette a Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület, a helyhatósági választásokon jelöltet állító szervezetekhez intézett felhívását, a
kampányetikai
alapelvek
megtárgyalására és elfogadására.
Az egyesület programtéziseit dr. Bálint Péter olvasta
fel, majd a Tiszta Lap Egyesület tiltakozását fejezte ki az
egyik polgármesterjelölt közszereplése miatt, melynek során több alkalommal, burkoltan és nyíltan, kétségbe vonta
az októberi választáson induló jelöltek tisztességét.

Szemenszedett hazugság
a Jövõkép címû újság azon
állítása, hogy dr. Grezsa
István, dr. Kószó Péter és dr.
Kulik Jenõ Ervin a 2000.
szeptember 7-i közgyûlésen
támogatta volna a veszélyeshulladék-lerakót.
Erre
vonatkozó önálló elõterjesztés nem is került a közgyûlés elé.
A Vásárhelyi Kurír pedig
egyik
utóbbi
számában
immár sokadszorra foglalkozik a veszélyeshulladéklerakó kérdésével. A lap azt
állítja, hogy a jelenlegi közgyûlési többség elutasítja
annak megépítését. Ezzel
szemben az igazság az, hogy

a cikkben megjelölt képviselõk (Almási István, Dr.
Hamvas Ödön, Hegedûs Lajos, Dr. Rapcsák András) megválasztásukat követõen azonnal megszavazták a Polgármesteri koncepciót, melynek
22. oldalán a következõket olvashatjuk: „Meg kell valósítanunk a veszélyeshulladéklerakót (kiemelés az eredeti
szövegben is), a lakosságnál
keletkezõ veszélyes hulladék
gyûjtését”. Így a lerakó
sorsáról már 1998-ban döntöttek. Ehhez nincs mit hozzátenni!

Dr. Kószó Péter tehát azt
mondja, hogy ne dörgölõzzünk
mi „adományokért” egyik hatalmassághoz, kormányzathoz
se. Ez nem méltó hozzánk,
egyébként is, kormányok jönnek, kormányok mennek, de a
város marad. Inkább nyissunk
tiszta lapot, egyenesedjünk fel,
legyünk büszke, önérzetes vásárhelyiek. Vegyük számba jogainkat, gondoljuk át, mire
van szükségünk, mi az, ami jár
nekünk. Majd állítsuk sorrendbe igényeinket, a város új vezetése pedig alakítson ki korrekt
és egyenrangú munkakapcsolatot a mindenkori kormánynyal, és ezen az alapon fogadtassa el a város terveit. Valahogy így nézne ki Vásárhely
„tiszta lapja”, amire „felülrõl”
senki sem könyökölhet, amit a
vásárhelyiek közösen töltenek
meg tartalommal.
Persze van más út is. Lehet
polgármester például a baloldal jelöltje. De mi lesz majd
azután, ha változik a kormány? (Úgy hírlik, 2 év múlva
új parlamenti választások lesznek.) Vagy adjunk még egy lovat fiatal országgyûlési képvi-

selõnk egy és oszthatatlan ülepe alá? Ez esetben mi történik
addig, amíg változik a kormány?
Hagyjuk a nagypolitikai
alapú latolgatást! Nyissunk
tiszta lapot!
G. F.

lap

–

Mi nem támogatjuk a
veszélyeshulladék-lerakót!

A Városi Televízió az önkormányzati képviselõjelöltek
bemutatkozásáról:
• Jelenlegi testületi többség
jelöltjei: 28 perces közvetítés
• Tiszta Lap Polgári Egyesület jelöltjei: 4 perces tudósítás

Tájékoztatni, tájékozódni …
A kiegyensúlyozott tájékoztatás a demokrácia
egyik legfõbb, törvények által garantált biztosítéka.
Ennek ellenére sokszor inkább remény, mint valóság.
És Vásárhelyen? A helyi
írott és elektronikus sajtó
tulajdonosi, illetve kiadói
jogok szerinti áttekintése
azt mutatja, hogy a tájékoztató eszközök döntõ hányada az Önkormányzat,
vagy a Kisbíró Bt befolyása
alatt áll, amely két intézmény között az elmúlt idõszakban üzleti és politikai
kapcsolat jött létre. (Mivel
egyes hírek szerint egy önkormányzati cég szerzi meg
a Melódia Rádió többségi
tulajdonrészét, illetve a Kisbíró Bt. a kiadója a képviselõtestületi többség kampánylapjának, a Jövõképnek.) Ugyanakkor városunk
lakói csak két olyan idõszakos kiadványt olvashatnak,
amely mindkét említett intézménytõl független, közülük is csupán a Tiszta Lapot adja ki civil szervezet.
Vajon e tulajdonosi, kiadói
szerkezet nem fenyeget-e a
kiegyensúlyozatlan, egyoldalú tájékoztatás veszélyével? Persze a VTV, vagy a
Kurír a tulajdonviszonyoktól függetlenül még mûködhet elfogulatlanul és pártatlanul, ha egyenlõ arányban ad teret a különbözõ oldalakhoz tartozó szereplõknek. A testületi többség
kampányújságját kiadó cég
is függetlenedhet ettõl az
üzleti és politikai kapcsolattól másik lapjának, rádióprogramjának szerkesztésekor. Mégis aggódunk,
mert a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak nem csak a
hiánya, de már alkalmi sérülése is alapjaiban ássa
alá a demokráciát. Fõleg,
ha önkormányzati orgánumok tájékoztatnak egyoldalúan, hiszen azok vala-

mennyi helybeli polgár adóforintjából mûködnek, ezért
nem szolgálhatnak csupán
egyes érdekcsoportokat. Az
egyoldalú tájékoztatás puszta gyanúja is fokozott figyelmet és társadalmi ellenõrzést igényel, különösen
kampányidõszakban.
A polcról – ha nincs elõzetes
elkötelezõdésünk – a sok
márka közül azt emeljük le,
amelyikrõl már hallottunk.
Bizonyos személyek, csoportosulások és tények
„sulykolása” nagymértékben befolyásolja az emberek
e személyekkel, csoportosulásokkal és tényekkel kapcsolatos késõbbi döntéseit.
Hogyan védekezhetünk?
Elõször is figyeljük meg,
hogy az orgánumokban kiegyensúlyozottan vannak-e
jelen közéletünk különbözõ
szereplõi? Ha nem, akkor
fogadjuk kétkedéssel az információkat, sõt dönthetünk úgy is, hogy nem olvassuk, nem nézzük, nem
hallgatjuk az egyoldalú média programot. Kifogásainkat jelezhetjük az adott
szerkesztõségnek, segítve
azt a probléma megoldásában. S talán a legjobb, ha a
közélet kérdéseiben önmagunk, illetve közvetlen környezetünk tapasztalataira
hagyatkozunk. A manipuláció legfõbb gátja a mûvelt,
magabiztos, s ezért nehezebben befolyásolható ember, aki – felvilágosítással,
tényszerû információk átadásával – mások védettebbé válása érdekében is sokat tehet. Így törhetõ meg a
manipuláció ördögi köre,
melynek lényege, hogy az
egyoldalúan tájékoztatott
ember – egyoldalú befolyásoltsága miatt – könnyebben felhasználható az õt befolyásolók céljai érdekében.
Dr. Grezsa Ferenc

Települési képviselõjelöltként induló közéleti szereplõk neve a Kurírban:
(2002. VIII. 24.)

Települési képviselõjelöltként induló közéleti szereplõk fényképe a Kurírban:
(2002. VIII. 24.)

• Jelenlegi testületi többség
jelöltjei 27, ezen belül dr.
Lázár János 12 alkalommal
• Más jelöltek: összesen 4
alkalommal (negatív összefüggésben)

• Jelenlegi testületi többség
jelöltjei: összesen 19, azon
belül dr. Lázár János 5 alkalommal
• Más jelölt: egyszer sem

A Tiszta Lap Egyesület jelöltjei

Írjuk

együtt!
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A jövõ biztosítéka dr. Kószó Péter sikeres életútja
Kedves Tiszta Lap!
Vásárhelyi barátaimtól
kaptam meg újságjukat. A
szovjet Gulag munkatáborok
egykori magyar foglyainak
emlékmûvét ábrázoló monumentális, egyben megrázó
alkotást Budapesten, a Honvéd téren állítottuk fel. Százezernyi ártatlanul meghurcolt
honfitársunknak állít emléket, akik közül oly sokan sosem láthatták viszont szülõföldjüket. Nekem szerencsém
volt, hogy kilenc esztendei
kényszermunka után lesoványodva és betegen, de túléltem. A kilencvenes évek elején sorstársaimmal elhatároztuk, hogy alapítványt létesítünk és emlékmûvet állítunk,
amely emlékeztet a diktatúra
borzalmaira, annak szörnyûségeire és azokra, akik soha
nem térhettek vissza szülõföldjükre. A véletlen folytán,
vagy inkább a Jóisten akaratából fordultunk dr. Kószó Péterhez, aki annak idején a
Parlament Honvédelmi Bi-

zottságának volt a tagja. Kértük segítségét a szobor elkészítéséhez szükséges anyagiak elõteremtésében. Áldozatos munkálkodásának köszönhetõen sikerült is a szükséges pénzhez hozzájutnunk,
és 1993 õszén ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadás mellett az emlékmûvet
fölavatnunk. Mindez aligha
valósult volna meg Kószó Péter közremûködése nélkül,
vagy talán csak évek múltán,
amikor sok idõs sorstársunk
már meg sem élte volna. Azóta is minden év õszén emlékünnepséget tartunk a szobornál, nagy örömünkre Kószó
doktor jelenlétében, aki a mai
napig is segít bennünket
mindabban, amiben lehetõsége van. Ezt szerettem volna
tudatni a Tiszta Lap kedves
olvasóival.

Dr. Kószó Pétert támogatják a Kisgazdák
Személye Vásárhely felemelkedését jelenti

Március 15-i beszéd az ünneplõ tömeg elõtt

Szeretettel üdvözli Önöket:
Pintér Károlyné
A gulágok E–322-es rabja
Budapest, 2002. augusztus 25.

A Független Kisgazdapárt
vásárhelyi szervezete és civilszervezetei, a Független Magyar Ifjúság és a Nõszövetség a
megyei elnökség egyetértésével,
dr. Kószó Péter polgármester-jelöltet és a Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület
egyéni képviselõjelöltjeit támogatja Vásárhelyen – jelentette
be sajtótájékoztatón Pancza István, a kisgazdapárt megyei alelnöke. Kifejtette: a párt nem
indít egyetlen saját jelöltet sem
az õszi önkormányzati választáson. A döntés indokaként elmondta: Vásárhelyen szükséges
az erõk egyesítése, és a Tiszta
Lap Egyesület fel merte vállalni
azokat az elveket is, melyeket a
kisgazdapárt magáénak vall; továbbviszi a kisgazda, polgári és
kereszténydemokrata értékeket.
Dr. Hadik György megyei
önkormányzati képviselõ a polgári tagozat nevében biztosította támogatásáról dr. Kószó Pétert és csapatát, kiemelve:

olyan tisztességes emberek és
szakági politikusok együttese,
akiknek vezetõ ereje biztosítéka
a város felemelkedésének.
Imre Béla, a kisgazdapárt
vásárhelyi elnöke elismeréssel
szólt dr. Kószó Vásárhelyért
végzett több mint tizenegy
éves, következetes munkájáról,
majd hangsúlyozta: Kószó Péter
vele együtt, az elsõk között írta
alá a vásárhelyi veszélyeshulladék-lerakó elleni dokumentumot – szemben az egyik ingyenes önkormányzati kiadványban megjelentekkel.
Dr. Kószó Péter ezzel kapcsolatban kifejtette: Negatív
kampány indult a Tiszta Lap
Egyesület ellen, aljas támadások érik az újságon át személyét is. Ezért sajtóhelyreigazítást kért az ominózus laptól.
Amennyiben nem teljesítik kérését, úgy peres úton szerez érvényt igazának – tájékoztatta
szándékáról az újságírókat.
J. E.

Kéri Kálmán kitüntetésén (1993) a bécsújhelyi Militaeracademián

Horthy Miklós kenderesi újratemetésén, mint az egészségügyi
ellátás parancsnoka

Nyugdíjasok köszöntése a Szerencse utcai olvasókörben

Az Újszülött Életmentõ Szolgálat mentõautója, az elsõ „mozgó
intenzív osztály” Dél-Magyarországon

Levél a kisgazdákhoz!
Kedves
Vásárhelyiek!
Markó István vagyok, gyulai
vállalkozó. E soraimmal
azokhoz a polgárokhoz fordulok, akiknek – függetlenül
a párt mai szomorú állapotától
– fontosak az
„Isten,
Haza,
Család” õsi kisgazda jelmondatba foglalt értékek. Tudom,
Vásárhelyen most
is nagyon sokan
hûségesek e kisgazda gondolathoz, a parasztpolgári hagyományokhoz.
Az Istenben, a hazában és
a családban való hit számomra is meghatározó, nemzedékekre visszanyúló hagyomány. Annál is inkább,
mivel a Kisgazda Pártot alapító, kiemelkedõ magyar államférfi, Nagyatádi Szabó
István dédunokája vagyok.
Dédapám annak idején elsõ parlamenti beszédét azzal
kezdte, hogy „nem sebeket
ütni, hanem sebeket gyógyí-

tani” akar. E korszakos jelentõségû politikai gondolat
egyik szellemi örököseként
kérem Önöket, hogy szavazatukkal támogassák dr. Kószó
Péter polgármesterré választását.
Kószó doktort
közel két évtizede
ismerem, még a
múlt rendszerben
együtt szerveztük
itt a Viharsarokban az ellenzéki
mozgalmakat,
majd négy éven
át az Országgyûlésben is vállvetve küzdöttünk
együtt nemzetünk felemelkedéséért. Biztos vagyok abban, hogy Kószó Péter jó polgármestere lesz városuknak,
méltó folytatója a magyar demokrácia legnemesebb hagyományainak, s ezen belül a
számomra oly fontos kisgazda szellemiségnek is.

Szállítóinkubátor átadása a vásárhelyi Kórháznak

Vásárhelyiek!

Gyógyult albán gyermekekkel a Tetovo-i menekülttáborban

célú támogatások megítélése
önkormányzati, illetve civil
szervezetek számára. Tulajdonképpen e munka révén

Tisztelettel: Markó István
Gyula, 2002. augusztus,
Szent István napján

Tiszta

barátkoztunk meg. Személyesen is megtapasztalhattam,
hogy Kószó Péter milyen jó
munkakapcsolatot tudott kialakítani többi kurátor társával, függetlenül azok
pártállására, személyes értékrendszerére. Ennek köszönhetõen komoly elismertségre tett szert a
testületben, így nagyon sok esetben
tudta elérni a legkülönbözõbb, közcélú
vásárhelyi pályázaPuskás Öcsi, Gyarmati Dezsõ, Kárpáti
tok
támogatását.
György és Kószó Péter
Közvetlenségének,
kapcsolatteremtõ készségélettünk. Képviselõi tevékenynek nagy szerepe volt abban,
ségét bizonyára jól ismerik,
hogy városukban tornaterezúttal én egy olyan háttérmek épülhettek, különbözõ
munkáról szeretnék képet adcivil szervezetek, illetve progni, amelyrõl talán kevesebb
ramok kaphattak érdemi seismeretük van. Néhány évig
gítséget. Emberi és szakmai
mindketten tagjai voltunk az
értékei alapján szívbõl ajánOrszágos Játék Alap kuratórilom Önöknek dr. Kószó Péter
umának, amelynek fõ feladapolgármesterré való megváta volt különbözõ ifjúsági,
lasztását.
oktatási, kulturális és sport
Dr. Kószó Péterrel az elsõ
szabadon választott Országgyûlésben ismerkedtem meg,
amelynek mindketten tagjai

lap

–
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Tisztelettel:
Gyarmati Dezsõ
Négyszeres olimpiai bajnok
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A TANÉVKEZDÉS ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A
PEDAGÓGUSOKAT, A SZÜLÕKET ÉS A DIÁKOKAT!
Dr. Hegedûs Péter: „Kitartással, hittel dolgoznék a belvárosért”

Horváth Tibor: „Veszteséggel termelünk”

Mintája az akaraterõ gyõzelmének

Napi gondok a mezõgazdaságban

Akár taníthatná is, hogyan
kell az akaraterõt, az önfegyelmet latba vetni a fontos cél eléréséért – gondolom, dr. Hegedûs Péter ügyvédet hallgatva,
aki nem mindennapi példáját
bizonyította már eddig elszántságának, hitének. A tudomány és önnön ereje eredményeként, az élet-halál
mezsgyéjérõl tért vissza családja és tágabb környezete körébe, és él ma egészségesen
teljes életet.
– Meglehetõsen kiábrándultam a politikából éppen,

amikor 2000-ben - a FIDESZMPP helyi szervezetének tagjaként, egyetértve dr. Rapcsák
András néhai polgármester felfüggesztésével, úgymond kihúzták alólunk a pártot, és engem, csak a rossz egészségi állapotom miatt kíméltek meg a
kizárástól. Akkor újult ugyanis ki a tíz éve tartó leukémiám
– mondja tényszerûen. –
Eredményesen túljutva, a valóban emberpróbáló kezeléseken, a betegségemtõl függetlenül is az volt az elhatározásom, hogy nem indulok a mostani választásokon, mert nem
tudom elfogadni a személyeskedést, a mocskolódást, és
nem vagyok alkalmas pártkatonának sem. Dr. Kószó Péter
személye és a Tiszta Lap Egyesület korrekt alapelvei azonban más belátásra bírtak, vállaltam a jelöltséget az egyes
választókerületben.
Kérdésemmel visszautalva

a sokak által tudott, a sorstársai megsegítésére létrehozott
alapítványával országosan is
ismertté vált betegségére, elmondja: az egyetemi évek befejezése után, pályakezdésekor
kezdõdött a CML-típusú leukémiás (vérrák) betegsége,
amely átmenetileg tolószékhez
szögezte, és rendkívüli fájdalmai, leromlott fizikai állapota
miatt élet-halál közé került.
Németországban élõ rokonai
közremûködésével, Lipcsében
gyógykezelték, kísérleti medicinákkal. A tudománynak, és
nem utolsósorban rendkívüli
élni akarásának köszönhetõen, felerõsödve került ki onnan
– ahonnan kevesen. Ma kifogástalanul érzi magát, sikeres
egyéni ügyvéd, szabadidejében
teniszezik, focizik. Garanciaként hangzik tõle: – Minden
tudásommal, akaraterõmmel
szándékozom a Belváros lakosságáért dolgozni.
joó

Hódmezõvásárhely mezõváros. Nagyon sok ember a
mezõgazdaságból él, vagy közvetetten kapcsolódik hozzá.
– Mi aggasztja most ezeket az embereket, mi a fõ
gondjuk? – kérdeztük Horváth Tibor mezõgazdasági
mérnök-közgazdászt.
– Ebben a gazdasági évben is - mint már annyiszor e
régióban – a gazdálkodók legeslegnagyobb problémája a
csapadékhiány, az aszály,
ami miatt sajnos számukra
ez az év is veszteséges lesz,
vagy legjobb esetben is csak a
befektetéseik térülhetnek vissza.

Dr. Kulik Jenõ Ervin: „A tarjániak új képviselõt akarnak”

Koncentrálni kell a szavazatokat!
Áttekintve a 2000. évi választási eredményeket, készítettem egy statisztikát, amely
megmutatja: a tarjániak nincsenek megelégedve a jelenlegi
képviselõjükkel, akit a szavazók közel hetven százaléka
szeretett volna leváltani - szögezi le dr. Kulik Jenõ Ervin ügyvéd, Tarján képviselõjelöltje,
majd adatokkal támasztja alá
véleményét.
A körzetben, a decemberi
választáson, Hegedûs Lajos jelenlegi képviselõ, az 1510
szavazatból 561, dr. Kulik Jenõ
Ervin 491, míg, a most is induló Zenke József 132 voksot kapott. A többi hét induló összesen 326 szavazatot ért el.
Ez tisztán megmutatja,
hogy a tarjániak kétharmad része új képviselõt szeretne juttatni a városi testületbe. Megítélésem szerint ez eddig azért

nem sikerült, mert nem volt
kellõ összefogás a jelölõ szervezetek között; szétaprózódtak
azok a szavazatok, amelyeket

össze kellett volna gyûjtenünk
- hangsúlyozza a képviselõjelölt. – Ezért arra kérem a tarjáni szavazó polgárokat, hogy
aki változást akar a körzetben,
az reám adja voksát! Ha meg-

nyerem a polgárok bizalmát, és
én leszek a kerület képviselõje,
akkor valamennyi jelölt társamat meghívom tanácskozásra,
és együttmûködésre kérem.
Az összefogás készségét
eddigi pályafutásom során is
mindig kamatoztattam, ha
mód volt rá, de különösen erre
indít most a Tiszta Lap Egyesület alapelve, amely nem törekszik más jelölõ szervezetek
lejáratására. Tovább erõsíti ezt
Dr. Kószó Péter polgármesterjelölt integráló személyisége, aki
el tudja fogadni a másságot más emberek politikai, egyéni
véleményét –, és ezzel így vagyok magam is - hangsúlyozza
egy további kérdésre dr. Kulik
Jenõ Ervin, hozzátéve: – Ezért
nem kiszorítósdit akarok játszani a késõbbi munkában
sem, hanem közös elhivatottsággal dolgozni Tarjánért. J.E.

Martonné Tompai Lilla ma a szép frizurákkal gyógyítja a lelket

Munkára készteti a tabáni tükörkép
Nem akartam szidni mindenkit és semmit sem tenni,
ezért 1993 óta aktívan politizálok, részt veszek a közéletben – mondja bemutatkozásként Martonné Tompai
Lilla, aki 1991-ben végezte el
Szegeden a „fodrász iskolát”,
s az óta a nõi-férfi fejek szépítõje. Ráadásul nem is akármilyen színvonalon, hiszen a
mesterség csínját-bínját a
szakma
által
elismert
Farsangné Fodor Szeréntõl és
Baranovszkyné Túróczki Judittól tanulta anno.
– Már ennek is politikai
felhangja volt, mivel azon
kevesek közé tartoztam akkor
még, akinek maszek mesterei
voltak – jegyzi meg a fiatal

fodrásznõ. Mostani politikai
feladatvállalását pedig azzal

magyarázza, hogy szívesen
tett eleget dr. Kószó Péter felkérésének, akit mint magán-

Tiszta

embert, gyermekorvost és
politikust is jól ismer, tisztel.
De mondandója is akad bõven
a világról, majdani törekvéseit
így fogalmazza meg:
– Nagy változásokban reménykedem, bízom a jobblétben, a városon belüli öszszefogásban. Sarkalatos problémának látom, hogy széthúz
most Vásárhely népe, és ez
tovább rontja az emberek
amúgy is rossz közérzetét.
Naponta hallom a panaszokat
a vendégeimtõl; aggódnak,
mert nincs elég jövedelmük,
gyermekeiknek munkahely,
lakás, kilátástalan számukra
a jövõ a szülõvárosukban.
Nem kevés a gond Martonné Tompai Lilla szûkebb pát-

lap
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– Miben jelentkezik ez?
– A kalászos gabonák vegetációs idõszakában minimális csapadék hullott, aminek következtében a termésátlag 3 tonna körül alakult az
5 tonnás elvárható eredményhez képest. A felvásárlási ár viszont stagnál, így a
termesztés ilyen szinten
veszteséges.
– Az utóbbi idõben viszont sok esõ hullott, így talán a kapásnövények kedvezõbb helyzetben vannak.
– Sajnos ez sem igaz. A
csapadék már a kukoricára és
a napraforgóra is késõn érkezett; a növények ezt már nem
tudták termésnövekedésre hasznosítani. Így itt is 3040%-os terméskiesés
jelentkezik
majd.
– Mi lehet a
megoldás?
– Évtizedekre
visszamenve, ha
megnézzük az országos csapadék-

térképet, ez az a régió, ahol a
legkritikusabb a helyzet, ahol
a legkevesebb csapadék hullik. Meggyõzõdésem, hogy
még az uniós csatlakozás
elõtt a csapadékpótlással
uniós szintre kell érni. Ki kell
zárni a termelésbõl ezt a rizikófaktort, hiszen hiába tesz
meg mindent a gazdálkodó,
hiába dolgozik szakszerûen
reggeltõl késõ estig, szombatvasárnap, ha ennek következtében a munkája semmissé
válhat, ráfizetést termel. Mindenféleképpen fejleszteni kell
az öntözési beruházásokat.
Ezt viszont éppen a jövedelmezõség hiányában a gazdálkodók önerõbõl finanszírozni
nem tudják, ezért a meglévõ
támogatások mellett még
több segítségre van szükség
mind központi, mind helyi
szinten.
Képviselõvé választásom
esetén egyik legfontosabb feladatomnak ennek a problémának a megoldását tartom.
A. P.

gyelmet az ÁSZ szakemberei.
Az un. „fehér könyv"-höz hasonlóan az Ász-jelentés sem
jut el a lakosokhoz. Vajon Miért Nem?
A Tiszta Lap Egyesület
anyagi lehetõségei korlátozottak. A K&H Bank 1020100650183526 számú bankszámlájára befizetett hozzájárulással elõsegítik újságunk megjelenését.

Olvasói levél

Jellemzõen aszálysújtotta tábla

Rövidhírek
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
lapunk elõzõ számához mellékelt kérdõíveket e hét végéig
még mindig eljuttathatják az
azon megjelölt címekre. Az
összesített véleményekrõl hamarosan tájékoztatjuk Önöket.
Az Állami Számvevõszék
elkészítette Hódmezõvásárhely
1999-2001. évi gazdálkodására vonatkozó jelentését. A jelentés 1999-re egyetlen megállapítást tartalmaz, mégpedi
azt, hogy a mûködési bevételek
arányban álltak a mûködési
kiadásokkal, a 2000. évrõl
igen kevés említést tesznek a
számvevõk. A 2001. évbõl viszont a pénzügyi és bizonylatolási szabálytalanságok egész
sorára, a mûködési költségek
drasztikus emelkedésére(!) és a
kórház fokozódó eladósodásának veszélyére hívják fel a fi-

riájában, Tabánban sem, ahol
sok idõs ember él, és bizony
különösen elkélne olykor a
hivatal megértõ segítsége, jóindulata. – Határszemlét tartottam a napokban a töltés
vonalán, s rendkívül elhanyagolt állapotokat találtam. Én
is allergiás vagyok a parlagfûre, tudom, mekkora gond
a levágatlan gaztenger. Sok
kívánnivalót hagynak maguk
után a temetõ környéki közterületek, a rossz járdák is – sorolja, saját feladatainak is tekintve a problémák megoldását.
Mert hall ezekrõl eleget a
vendégeitõl, a Véró Petra fodrászszalonban, ahol, mikorra
elkészít egy gyönyörû kontyot
– mint mondja: a jéghegy csúcsát, a szakma ékkövét –, addigra többet megtudhat, mint
egy-egy lakossági fórumon.
J. E.

Írjuk

Üzenetek a polgároktól
Folyamatosan érkeznek
hozzánk kitöltve a Tiszta Lap
elsõ számához mellékelt kérdõívek, továbbá egyéb levelek. A bennük megfogalmazott üzenetekbõl, véleményekbõl idézünk néhányat az
alábbiakban.
„Sok sikert kívánok az
októberi helyhatósági választásokon a csapatnak, remélem sikerül egy demokratikusabb városvezetéssel és új
munkahelyek teremtésével a
város fejlõdését biztosítani.”
(Fiatal nõ Tarjánból)
„Nem tartom fontosnak,
hogy férfi, vagy nõ a polgármester, a rátermettség, magabiztosság a fontos. Még
fontos az is, hogy a leendõ
polgármester tudjon a hétköznapi alacsony fizetésbõl élõ
emberek szívével, eszével
gondolkodni és cselekedni.”
(Fiatal nõ Kertvárosból)
„Kizárólag csak olyan polgármestert szeretnék látni,
aki már régóta itt él és dolgozik, ismeri a város valódi
gondjait.”
(Középkorú nõ Csúcsból)
„Csapatotok megnyerte a
tetszésemet, nagyon örülnék,
ha ilyen Bethlen szellemû
csapat nyerné meg a választást.”
(Középkorú férfi a Belvárosból)

Kedves Szerkesztõség!
Örömmel olvastam lapjukat, végre egy újság városunkban, amely nem pártok szekerét tolja. Nem vagyok politikus, de úgy tudom, hogy a demokrácia
alapelve a hatalmi ágak
szétválasztása. Az Országgyûlés törvényeket alkot, a helyi közhatalmat
pedig az önkormányzati
képviselõtestület gyakorolja. Vásárhelyen mintha
másképpen lenne. Országgyûlési képviselõnk olyan
ügyekbe is beavatkozik,
amelyek a Képviselõtestület, illetve a Polgármesteri
Hivatal hatáskörébe tartoznak. Ezáltal összemosódnak a hatalmi
ágak, sérül az önkormányzati függetlenség, a
helyi demokrácia. Vajon
miért tûrik ezt városunk
tényleges vezetõi, az alpolgármesterek és a helyi
képviselõk?
Egyébként
nem vagyok országgyûlési
képviselõnk
ellensége,
csak ne lépje túl a hatáskörét, tegye a dolgát és
képviseljen bennünket a
Parlamentben,
hiszen
azért választottuk meg.
Szerezzen minél több tapasztalatot a nagypolitikában, hiszen még fiatal,
újdonsült politikus. Vagy
talán a Testület és a Hivatal ügyeiben való szorgoskodása már polgármesteri
választási kampányának
része volna? Azt próbálná
elhitetni, hogy nélküle
elképzelhetetlen városunk
mûködése és fejlõdése,
hogy Õ „ad” majd nekünk
utat, fedett uszodát, beiskolázási támogatást és
egyebeket? Remélem távol
áll tõle az ilyen hamisság!
Név és cím a szerkesztõségben

együtt!
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A Tiszta Lap Polgári Egyesület jelöltjei
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DR. HEGEDÛS PÉTER (36)

DR. GREZSA FERENC (45)

DR. KULIK JENÕ ERVIN (31)

MARTONNÉ TOMPAI LILLA (28)

DR. KIS ANDRÁS (28)

DR. BÁLINT PÉTER (47)

1. vk. – Belváros
 (62) 245-901 · (30) 967-3814
Oldalkosár u. 2/A

2. vk. – Belváros
 (62) 242-684 · (20) 938-4308
Hóvirág u. 14.

3. vk. – Tarján
 (62) 230-295 · (20) 975-3844
Medgyesi u. 8/A

4. vk. – Tabán
 (30) 382-9638
Damjanich u. 67/A

5. vk. – Tabán–Kincses-telep
 (62) 246-283 · (20) 919-3432
Báthori u. 10/A

6. vk. – Csúcs
 (62) 534-445 · (30) 915-0524
Szántó Kovács János u. 72.

DR. GREZSA ISTVÁN (40)

DR. SZABÓ LAJOS (68)

DR. BERÉNYI KÁROLY (48)

FODOR ZOLTÁN (35)

7. vk. – Béke-telep
 (62) 249-925 · (20) 949-4870
Orvosi rendelõk, Jókai u. 45.

8. vk. – Susán
 (62) 222-879 · (30) 978-2653
Klauzál u. 15.

9. vk. – Susán
 (30) 953-3082
Mátyás u. 28.

10. vk. – Újváros
 (20) 977-5134
Kölcsey u. 6.

DR. BOLEMAN ISTVÁN (45)

RÁCZ NORBERT (34)

DR. KÓSZÓ PÉTER (46)

HORVÁTH TIBOR (38)

11. vk. – Hódtó
 (62) 242-304 · (30) 985-7545
Liszt Ferenc u. 10.

12. vk. – Kertváros
 (62) 242-468 · (30) 228-9826
Móricz Zsigmond u. 6/A

13. vk. – Kertváros
 (62) 246-718 · (30) 205-8562
Malom u. 30.

14. vk. – Külterület
 (62) 230-376 · (20) 962-5072
Szög u. 11–13.

DR. KÓSZÓ PÉTER
polgármester-jelölt

Kopogtatócéduláikat a fent említett címeken, ill. a Tiszta Lap székhelyén (Hódmezõvásárhely, Móricz Zsigmond u. 72.),
vagy postai úton (6801 Hódmezõvásárhely, Pf.: 214.) adhatják le. További információ:
www.tisztalap.vasarhely.hu honlapon, illetve a tisztalap@vasarhely.hu e-mail címen és telefonon: (30) 953-3082.

A Tiszta Lap Egyesület Felhívása kampányetikai alapelvek megtárgyalására és elfogadására
Hódmezõvásárhely társadalmának, gazdaságának és
közéletének helyzete ellentmondásos, amely alkalmat ad
a közelmúlt, a jelen és a jövõ
eltérõ hangsúlyú értékelésére.
Ugyanakkor a népességében,
anyagi és szellemi jólétében,
erkölcseiben gyarapodó önkormányzat megteremtése valamennyi itt élõ ember közös
ügye, amely a múlt sebeinek
begyógyítását, a városért tenni kívánó minden erõ összefogását,
együttmûködését
igényli.

Bár a küszöbön álló önkormányzati választás lényege az induló jelöltek és szervezetek vetélkedése, Vásárhely
jövõjének érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy e
vetélkedést ne ellenséges légkör, hanem a résztvevõk kölcsönös tisztelete hassa át.
E cél érdekében a Tiszta
Lap
Hódmezõvásárhelyért
Polgári Egyesület felhívással
fordul a választáson induló
szervezetekhez és jelöltekhez,
hogy közösen vitassák meg és
fogadják el a valamennyiükre
nézve irányadó kampányeti-

kai alapelveket.
Ezen alapelvekre vonatkozó javaslatunk az alábbi.

mává, és nem használják fel
saját politikai céljaik érdekében.

1. A jelöltek tartózkodnak
az ellenfeleik személyét, emberi méltóságát sértõ, az ellenfelek céljait, illetve törekvéseit rossz színben feltüntetõ, vagy ilyet sugalmazó megnyilatkozásoktól.

3. A jelöltek tartózkodnak
az önkormányzati erõforrások
kampánycélú felhasználásától.

2. A jelöltek vállalják,
hogy kegyelettel adóznak az
elhunyt polgármester iránt,
személyét és tevékenységét,
illetve iránta való viszonyulásukat nem teszik kampányté-

5. A jelöltek kampányanyagaik terjesztésekor nem
zavarják feleslegesen a választópolgárok nyugalmát,
tiszteletben tartják azok magánéletét.

Megkezdõdtek a lakossági fórumok

A Csúcsban ezúttal nem féltek kérdezni
Nagy érdeklõdéssel vették
körül, és számos kérdéssel
halmozták el a csúcsi olvasókörben megjelent lakosok, a
Tiszta Lap Egyesület elsõ alkalommal bemutatkozott jelöltjeit: dr. Kószó Péter polgármester-, valamint dr. Grezsa
István és dr. Bálint Péter képviselõjelölteket.
A pártoktól független, a
város összefogására építõ
egyesület alapelveinek és a
polgármesteri programterve-

zet ismertetését követõen záporoztak a kérdések, kifejezve
ezzel a körzetben lakók feszítõ indulatait, bizonytalanságát, indokolt és indokolatlan
félelmeit is. „Elveszti-e a páciens az orvosát, ha választópolgárként a doktorára szavaz?” – kérdezték többen,
utalva a feltehetõen megtévesztõ célzatú információra.
„Ha egy embert meg tud gyógyítani az orvos, akkor feltehetõen egy közösséget is, nem

Tiszta

beszélve arról, hogy számunkra a munkánk adja a
megélhetést, nem a politizálás” – válaszolta dr. Grezsa
István, a Béketelep képviselõjelöltje. Majd dr. Kószó Péter
és dr. Bálint Péter egészítették
ki az elhangzottakat azzal,
hogy a kétféle feladat ellátása
csupán szervezés kérdése, mi
több, erõsítheti, segítheti is a
beteg és képviselõ kapcsolatot. Többen, köztük Füzesi János a „fû alatt” sorra megszû-

lap

–

4. A jelöltek kampányának elõterében saját választási programjuk ismertetése áll.

nõ munkahelyek, és az anyagi erõkön túl nyúló városi beruházások lakosságra gyakorolt hatását, így a csúcsiak
nehéz életkörülményeit tette
szóvá. Tápai Jánosné ugyanakkor azt köszönte meg, hogy
a Tiszta Lap Egyesület emberszámba vette a vásárhelyieket, és életkörülményeikrõl kérdõíven is kíván tájékozódni. Miközben többen arról
suttogtak, hogy a városban
még mindig kísért a múlt, az
emberek ma is félnek véleményt nyilvánítani, Krizsán
János az átláthatatlan és
részrehajló információs csa-

Írjuk

6. A jelöltek a különbözõ
kampányanyagok elhelyezésekor különös gondot fordítanak a köztisztaság megóvására.
7. A jelöltek törekszenek
arra, hogy közösen is tartsanak rendezvényeket, annak
érdekében, hogy a választók
számára nyilvánvalóvá válhassanak a programok közötti eltérések.

erõforrásaikat ne pazarolják,
lehetõség szerint közcélokra
fordítsák.
9. Az alulmaradó jelöltek
vállalják, hogy körzetük megválasztott képviselõjének tevékenységét városunkat szolgáló észrevételeikkel, javaslataikkal az új önkormányzati
ciklusban segíteni fogják.
Hódmezõvásárhely,
2002. augusztus 22.

8. A jelöltek törekszenek
arra, hogy kampánykiadásaikat ésszerû keretek között
tartsák, illetve, hogy anyagi

Tiszta Lap
Hódmezõvásárhelyért
Polgári Egyesület

tornákat bírálta, mondván: el
kellene számoltatni a felelõsöket, mert a lakosok nem látnak tisztán a közös dolgokban. A pártoknak össze kellene fogniuk a hiteles városi tájékoztatás megteremtése érdekében –tette hozzá. Több
más felszólaló mellett Tóth
Sándorné a hatalomvágy
visszatetszõ és félelmetes
megnyilvánulásait utasította
vissza polgártársai nevében,
hangsúlyozva egyúttal: Vásárhely tragédiája, hogy az eltérõ politizálási stílus miatt –
érthetõen – megosztott a városban a jobb oldal. Számos

probléma megoldásában – út,
közlekedés, pénzautomata
stb. – kérte a képviselõ-jelöltek segítségét. Visnyei Ferenc
arra keresett választ, vajon
tud-e majd a városért lobbizni
egy esetleg nem kormánypárti
polgármester?
Dr. Kószó Péter erre így
válaszolt: Egy polgármester
nem a pártoknak, hanem a
városnak a vezetõje. Egyébként is, a kormányok jönnek
és mennek, Hódmezõvásárhely azonban marad. Az elõrejutást a város lakosságának
tettrekészsége jelentheti.
Joó Erzsébet

együtt!

