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Telt ház és vastaps a Tiszta Lap programismertetõjén

Dávid Ibolya: „Kószó Péter a legalkalmasabb!”

A nagygyûlés díszvendége dr. Kószó Pétert bölcs és tapasztalt
emberként ajánlotta polgármesternek Vásárhelyen

Zsúfolásig megtelt a patinás Fekete Sas díszterme, s
csak pótszékeken kaphatott
helyet minden érdeklõdõ a
Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület programismertetõ nagygyûlésén. A közönség a vendéget, dr. Dávid
Ibolyát, az MDF elnökét, az Országgyûlés alelnökét és az õt a
terembe kísérõ dr. Kószó Pétert,
az egyesület polgármesterjelöltjét vastapssal fogadta. Külön tetszést aratott az elnök
asszony közvetlensége, ahogyan kezet fogott minden képviselõjelölttel. A nagygyûlést
megnyitó dr. Grezsa István, az
MDF helyi szervezetének elnöke beszédében ki is emelte: úgy
látszik, nemcsak egy miniszterelnök vonz telt házat és érdemel ki vastapsot Hódmezõvásárhelyen. A rendezvény bevezetõjeként a Bethlen Gábor
Református Gimnázium két tanulója: Asztalos Kata és Baranyai Dalma értékes irodalmi
és népdal mûsorát hallgathatta meg a közönség, majd Dr.
Kószó Péter a színpadra kérte a

díszvendéget, és a virágcsokor
mellé vásárhelyi hímzést nyújtott át a tisztelet jeléül.
Az ünnepi köszöntõket
követõen
dr.
Berényi Károly,
a Tiszta Lap
Egyesület elnöke mondott bevezetõt, ismertetve a civilszervezet alapelveit és céljait.
Hangsúlyozta,
hogy az egyesület szellemi
mûhelyként tev é ke n y ke d v e
tiszta
lapot
ajánl fel a város
kreatív, tapasztalatokkal,
szakmai meggyõzõdésre alapozott ismeretekkel bíró, építõ
szándékú lakóinak. Az est
díszvendége, dr. Dávid Ibolya
mindenekelõtt az ünnepség
színhelyét, a Fekete Sas szépségét méltatta, mondván: a terem sugározza a történelmet, a
méltóságot, miként a város is

hasonló értékekkel bír. Beszédében utalt Vásárhely több ezer
éves történelmi múltjára,
mondván, ebben az itt élõknek
épp úgy kijutott a boldog békeidõkbõl, mint a viharos idõszakokból. A város kiemelkedõ
történelmi alakjait említve, Németh Lászlótól idézve mondta:
most is válaszút elõtt állunk,
amikor az önkormányzati választásokra készülünk. Utalt
arra, hogy tizenkét évvel ezelõtt, az országgyûlésben, dr.
Kószó Péterrel együtt kezdtek
az önkormányzati törvény
megalkotásához, mely lehetõvé tette, hogy létrejöjjenek a
helyi közéletben „a szabadság
kis körei”. Hangsúlyozta: rendkívül fontosak az önszervezõdések, melyeknek sikeres mû-

Pétert az elmúlt tizenöt évben
úgy ismerte meg, mint aki
egész életútjával, munkájával
és karitatív tevékenységével
példát mutat. Bölcsessége, tapasztalata elegendõ alap arra,
hogy polgármesterként jól irányítsa a város sorsát. A sok jelölt közül õ a legalkalmasabb,
hiszen eddigi élete során a legtöbbet tette le a város asztalára – hangsúlyozta a szónok. Dr.
Kószó Péter megköszönte az
ajánlást, majd megtartotta
erõt, határozottságot és céltudatosságot sugárzó programismertetõ beszédét.
Az esemény további részében dr. Grezsa István felolvasta
Gémesi Györgynek, az Önkormányzatok Szövetsége elnökének dr. Kószó Péterhez szóló

ködése a demokrácia fokmérõi.
A civilszervezetek partnerek az
ország irányításában akkor is,
ha jogos kritikával élnek – vélekedett.
Dr. Dávid Ibolya beszédében elismeréssel szólt a Tiszta
Lap Egyesület polgármesterjelöltjérõl, mondván: dr. Kószó

ajánló fax üzenetét, amely
méltatta a polgármesterjelölt
emberi és közéleti tevékenységét.
A nagy érdeklõdéssel kísért
programadó nagygyûlés zárásaként a résztvevõk együtt
énekelték el a Szózatot.
Joó Erzsébet

Részletek dr. Kószó Péter szeptember 12-i beszédébõl

„Napról napra többen vagyunk!”
(…) Tizenkét évvel a rendszerváltás után új korszakot
kezdünk, ahogyan Barátaimmal megfogalmaztuk: „tiszta
lapot” nyitunk Hódmezõvásárhely fejlõdésében. Miért van
égetõen szükség e tiszta lapra?
Azért, mert még egyszer nem
fordulhat elõ, hogy szeretett
városunk lakosságát jókra és
rosszakra, okosakra és „cselédagyúakra” osszák, vagy éppenséggel jobboldaliakra és
baloldaliakra, hogy a ma divatos, és sokszor felszínes kategóriával éljek. E valóságtól idegen osztályozás helyett itt és
most
leginkább
teremtõ
együttmûködésre van szükség.
Nemcsak szavakban, de tettekben is. Éppen azért vállaltam el
a polgármester jelöltséget,
mert véget akarok vetni a megosztottságnak és tudom, hogy
erre képes is vagyok. Számomra elfogadhatatlan, hogy a
mindenkori gyõztesek „mindent visznek”, a mindenkori
„vesztesek” pedig mellõzhetõ,
elhanyagolható mellékkörülmények. Nem lehet erõs az a
politikai akarat, amely csak

Vásárhely egyik felére támaszkodik. Egyszerûen nincs több
elherdálni való emberünk, pénzünk, kimûvelt emberfõnk!
(…) Hogyan tudunk új munkahelyeket biztosító beruházásokat ösztönözni? Hogyan mentjük meg az uniós hatásoktól az
ötezer, mezõgazdaságból élõ
vásárhelyi családot, a tarjániakat, a tabániakat, a susáni-

akat, az újvárosiakat és a többieket, – ha a magunk sokszor
kisszerû ügyeiben sem tudunk
összefogni??
Mostanság persze sokan
beszélnek az együttmûködésrõl, de az óhaj nem elegendõ. A
szavakat egy egész élet munkájának, egy egész élet stílusának kell hitelesítenie. (…)
Neveltetésem, a Bethlen

Gábor Gimnáziumban csiszolt
ifjúkori világképem, teljes eddigi életem a nemzeti elkötelezettség, a keresztény értékrendszer jegyében telt, melyet
jobboldaliságnak szokás nevezni. Az ember nem bújhat ki
a bõrébõl, számomra ez az értékrend és magatartásforma
nem felcserélhetõ, azt teljes
szívvel vállalom. Most mégis
egy olyan vásárhelyi polgári
kezdeményezés élén állok, amely messze túlmutat a „jobb”
és „bal” oldalakon, pártokon
és ideológiákon. Meggyõzõdésem, Vásárhelyen most erre
van szükség. Nem a címkékkel,
a skatulyákkal kell foglalkozni, hanem az emberekkel.
Programunk középpontjában a vásárhelyi ember áll és
ezt komolyan is gondoljuk.
(…) Mi nem csak hivatkozunk
a programunkra, hanem át is
nyújtjuk. Kézbe lehet fogni, el
lehet olvasni, javaslatokkal ki
lehet egészíteni, és képletesen
szólva együtt lehet írni. A mi
programunk létezõ valóság,
nem pedig olyan, mint a csomorkányi kisbíró, aki állítólag
létezik, de akit még senki sem
látott. (…)
Várospolitikai alapelveink
közül kiemelem, hogy demokratizáljuk majd a helyi közéletet, számûzzük a politikát a

Tisztelt Képviselõ Úr, Kedves János!
Kampánylapodban (Jövõkép, IX. 13.) nyilatkoztad,
hogy idõdet nem vagy hajlandó mocskolódásra pazarolni.
Ezzel szemben ugyanott a Tiszta Lap jelöltcsoportjáról –
egyebek mellett – a következõk olvashatók. „Harmatgyenge”, „szembeköpték saját magukat”, „hitelük sírjának második kapavágása”, „hol jobbra, hol balra táncoltak”, „a
napi politikában teljesen járatlanok”, „hatalomért szövetkezõ, következetlen, porszívóügynökök”, „tagjait egyéni
ambíciók motiválják”, „személyes karriervágyuk erõsebb
volt, mint a város közös érdeke”. Személyemet sem hagytátok ki. Munkatársad azt mondta rólam, „vezetõi készsége
és képessége nem teszik alkalmassá a polgármesteri funkcióra”. Te pedig úgy fogalmaztál velem kapcsolatban, „egy
város vezetésére egyszerûen gyenge személyiség”. Mindezt
olvasva bele sem gondolok, mi lenne, ha mocskolódni akarnál?
Akár örülhetnénk is, mert nyilván azért foglalkoztok
ennyit velünk, mert a Tiszta Lap látványosan erõsödik.
Mégsem örülünk, mert a becsületünkbe gázoltok, ez pedig
tûrhetetlen. Még akkor is, ha megértem, hogy helyzeted nehéz. Huszonévesen bizonyítanod kell, hogy rendelkezel egy
nagyváros vezetéséhez szükséges kellõ élettapasztalattal.
Arról is meg kell gyõznöd a választókat, hogy a teljes embert kívánó országgyûlési képviselõi és a szintén teljes embert kívánó polgármesteri munkát egy személyben el tudnád látni. (Tudom, van néhány ilyen politikus az országban, de azt is tudom, hogy egy adott napon vagy a parlamenti, vagy a polgármesteri székük áll üresen.) Mindezek
a Te problémáid, oldd meg ahogy tudod, de minket hagyj
ki ebbõl a játékból! Ne velünk, ne velem foglalkozz, hanem
saját programotokkal, programoddal! Mi és személy szerint én, ahogy eddig, ezután sem megyünk bele a
„lejáratósdi” zsákutcájába, mert az sehová sem vezet. Épp
ebbõl van már torkig elegük a vásárhelyieknek!
És még valamit a „vezetõi alkalmasságról”! Bizonyos
vezetõi stílusra én tényleg alkalmatlan vagyok. Például az
egyszemélyi vezetésre, mert a szakemberek arra valók,
hogy felelõsen tegyék a dolgukat és a politikusoknak hagyni is kell õket dolgozni! Olyan látszatot sem keltenék, hogy
mindenhez értek, mert ez egyszerûen képtelenség. Az is
biztos, hogy polgármesterként nem velem lenne tele a helyi televízió és sajtó. Tõlem nem kellene félnie senkinek, és
egészen biztosan nem oktatnék ki, nem aláznék meg senkit nagy nyilvánosság elõtt, különösen nem köztiszteletben álló, idõs embereket. (Ahogyan Te Tárkány Szûcs Imre
bácsival megtetted a Kurír VIII. 31-i számában.) Végül, de
nem utolsó sorban nem nevezném „harmatgyenge”, „hatalomért szövetkezõ, következetlen, porszívóügynökök”-nek
azokat, akik mást gondolnak, mást szeretnének, mint én.
Az én vezetõi stílusom tehát alapvetõen más, mint a Tiéd.
Ez kétségtelen. Majd a választók eldöntik, melyikre van
szükségük.
Üdvözlettel: dr. Kószó Péter polgármesterjelölt,
települési képviselõ, volt országgyûlési képviselõ
Polgármesteri Hivatalból, átláthatóvá és ellenõrizhetõvé
tesszük a közpénzek kezelését,
valamint megteremtjük a hiteles és sokoldalú önkormányzati tájékoztatás személyi és tárgyi feltételeit. A különbözõ vezetõ testületekben a választási
eredményekkel arányos képviseletet alakítunk ki.
Szegény népességgel nem
lehet büszke Vásárhelyt építeni. A szegénység nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, de
gazdaságilag is veszélyes, hi-

szen ha nem szorítjuk vissza,
akkor újratermelõdik és elõbb
utóbb a középrétegeket is érinti. Talán édesapámtól örökölt
hajlamom a szegénység iránti
érzékenység. A Johannita Segítõ Szolgálat alapítójaként és
vezetõjeként, de gyermekorvosként is nap, mint nap találkozom Vásárhely nehéz sorsú
családjaival. Megrázó, hogy a
közel 12 ezer 14 évesnél fiatalabb vásárhelyi gyermek közül
majdnem 6 ezer veszélyeztetett,
Folytatás a második oldalon.

Tiszta lap – Írjuk Együtt a Jövõt!
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Rácz Norbert: „Itthon vagyok a Kertvárosban”

Gyermekeim is itt boldoguljanak
Már 1986-ban, a Bethlen
Gábor Gimnázium diákjaként
felkeltette Rácz Norbert egy ifjúsági mûsor figyelmét. Az
érintetlen pusztát, a tanyavilág szépségeit bemutató fotói,
rajzai és versei sajátos, már
kiforrott életszemléletrõl, és
az értelmetlen, felelõtlen
pusztítás elutasításáról vallottak. Amikor Geszti Péter az
Élet és a halál címû grafikájáról faggatta, azt válaszolta:
„Úgy gondolom, a születéskor
mindenki tiszta lappal indul.”
A fölösleges kötöttségek elleni
tiltakozás számára már 18
évesen utat mutatott. A honvédségnél, az elõfelvételizett
egyetemisták nehéz terepén is
kivívta felettesei haragját,
akik hirdetett pacifizmusa miatt többször kilátásba helyezték számára a futkosó századot. Szabadságvágyából következõen, csalódott a régi beidegzõdésekkel terhes Miskolci Mûszaki Egyetemben is.
– Mégis Miskolcon találkoztam elsõ ízben az úgynevezett ellenzéki politizálással,
amikor 1988-ban az egyetem
kollégiumába
látogatott
Lezsák Sándor – emlékezik ifjúkori lázadásaira és eszmélésére Rácz Norbert, a Tiszta
Lap Egyesület kertvárosi képviselõjelöltje. – Erõsen megérintettek engem a hallottak.
Egy év múltán elhagytam az

egyetemet, és elkezdtem a
Szegedi Egyetem Élelmiszeripari Gépész Üzemmérnöki
Karát. Így újra a család, a barátok, a Tisza közelében lehettem – mondja, hangsúlyozva
kötõdését a városhoz és környékéhez, és ahhoz a szellemi
környezethez, amely számára
mindinkább nélkülözhetetlen.
Más kérdés – ecseteli tovább –,

hogy meglehetõsen rossz idõszakban szerezte meg a diplomát, mert a szakmában akkor
nem sikerült elhelyezkednie.
A gyermekkori késztetések és
vágyak, ha kényszerbõl is, de
évek múltán valóra váltak.
Manapság jólesik hallania –
vallja be –, ha úgy emlegetik,
belsõépítész, mert ezzel törekvéseit fogalmazzák meg. Közel tíz éve sikeresen mûködik
bútorgyártó cége. Hogy a lehetõ legjobb legyen a sok ver-

senytárs között, öt éve autodidakta módon képezi magát,
melyben nagy segítségére
vannak tapasztaltabb szakmai barátai. – Büszke vagyok
arra, hogy immár negyedik
éve vehetek részt a saját tervezésû és kivitelû bútoraimmal, a minden évben megrendezésre kerülõ nemzetközi hírû Lakástrend bútorkiállításon – summázza munkájának
eredményét.
S, hogy hogyan illeszthetõ
a szép szakmai törekvésekbe
a politizálás? – Úgy, hogy
még itt vagyok Hódmezõvásárhelyen – válaszolja a kérdésre Rácz Norbert. – Erõs lokálpatriotizmusom csak az
utóbbi tizenegynéhány esztendõben inogott meg, többször úgy gondoltam: elköltözöm a családommal – mondja.
– Hosszas gondolkodás után,
latolgatva a körülményeket
döntöttem úgy, hogy egyelõre
maradok. Szeretném, ha a
gyermekeim is Hódmezõvásárhelyen találnák meg a boldogulásukat. Tudásommal,
tehetségemmel megpróbálok
segíteni az itt élõk helyzetén.
Megválasztásom esetén azon
leszek, hogy élhetõbb életet
élhessenek a hódmezõvásárhelyi emberek. Tegyünk tiszta
lépéseket a város jövõje érdekében. Ebben kérem embertársaim támogatását.
Joó

„Napról napra többen vagyunk!”
Folytatás az elsõ oldalról

(...) Ezért mondjuk újra és újra,
hogy nekünk elsõsorban nem
„látvány-beruházásokra” van
szükségünk. Ezért mondjuk
makacsul, hogy kell a városnak fedett uszoda és nyugdíjas
lakópark is, de csak azután, ha
az imént jelzett problémákat
már enyhíteni tudtuk! Ezért elfogadhatatlan
számunkra,
hogy a jelenlegi közgyûlési többség feltûnõ
sietséggel, a
választások
elõtt pár héttel jelentõs
banki hitel
felvételérõl
döntött,
amelybõl
egyetlen forint
sem
Mádl Ferenc – még miniszterként – a Bethlenben fogja szolgálni
batidai, erzsébeti, szikáncsi,
új, termelõ beruházások öszsóshalmi tanyákat, amelyek
tönzését! A várost eladósító
közül 240-ben nincs villamos
önreklámozás helyett mi terüáram. (…) Hosszan sorolhatók
leteket biztosítunk majd a
azok a gondok, amelyek az
zöldmezõs beruházások száegyébként kiterjedt szociális elmára. Kommunikációs progralátó hálózat további bõvítését
mot indítunk, amely itthon és
indokolják, s ezt meg is fogjuk
külföldön javítani fogja Vásártenni.
hely hírét, és vonzani fogja a
A szociális támogatás a
befektetõket. Arad, Temesvár,
szegénységet elviselhetõvé teSzeged, Zenta és Vásárhely
heti, de azt fel is számolni nem
részvételével kezdeményezzük
képes. Elsõrendû feladatunk
a „Göncölszekér Euro-régió”
tehát a város jövedelemtermelõ
megalakulását. Bizonyos érképességének növelése, azon
tékhatárig pedig mentesítjük a
belül pedig új munkahelyek léhelyi vállalkozásokat az ipartesülésének elõsegítése. (…)
ûzési adó alól.
De önmagában az új munkahe(…) Vásárhelyen hozzávelyek gyarapodása sem elegentõleg 15.000 ember megélhetédõ! Legyenek azok egyúttal jól
se függ a mezõgazdaságtól.
fizetõ új munkahelyek, hiszen
(…)Ha a legközelebbi jövõben
a helybeli munkajövedelmek
nem sikerül termelési szerkemég a környezõ városokkal
zetet váltaniuk, eladásra terösszevetve is igen alacsonyak!
melõ gazdáink zöme az uniós
s többségük nem szülei hanyagsága miatt, hanem anyagi
okokból. Hiába dolgoznak becsületesen a szülõk, keresetükbõl alig tudják családjukat eltartani! Járom a lakásokat,
amelyek 14 százalékában
nincs vezetékes ivóvíz, járom a

csatlakozás után rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet. E valós
veszély elkerülésére a fölállítandó Európai Integrációs Irodán belül Mezõgazdasági Csoportot alakítunk ki, amely díjmentes szolgáltatásokat nyújt
majd. A helyi mezõgazdaság
szerkezetváltását anyagi eszközökkel is támogatjuk, a vásárhelyi határ védelme érdekében pedig folyamatosan figyelemmel kísérjük a termõföld
forgalmat.
(...) Önkormányzati Útalapot különítünk el, amelybõl valamennyi utca útburkolatát
rendbe tesszük, csapadékvíz
elvezetését megoldjuk. A tanyavilág és a panelházak problémáinak megoldására külön
Tanya rehabilitációs és Panel
programot dolgoztunk ki. Minden lehetséges eszközt felhasználunk, hogy megakadályozzuk Vásárhely körzetében a veszélyes-hulladék lerakó telepítését, hiszen ez hosszú távon
veszélyezteti városunk jövõjét!
Célunk az erõs, városához
hû, mûvelt polgárság kialakulásának segítése. (...) Egyetlen
pedagógus álláshelyet sem
szûntetünk meg, újragondoljuk az iskola összevonásokat,
az Ó-gimnázium épületét viszszaadjuk a Bethlen Gimnáziumnak. Az Olvasókörök támogatására pénzalapot létesítünk, melyet évrõl évre a körök
elnökei maguk osztanak fel.
Alföldi Mûvészeti Akadémiát
hívunk életre, középtávon pedig megépítjük a vásárhelyi
festõiskolához méltó Alföldi
Galériát.
Az egészséges élet állampolgári jogunk, melynek biztosítására hosszú távú, minden
korcsoportra kiterjedõ városi
egészségfejlesztési programot

Úszunk vagy elúszunk?
Városunk lakói mindig
nagy figyelemmel kisérték a
városban folyó építkezéseket,
beruházásokat, sok esetben
erõs kritikával illetve azok
megvalósulásának minõségét
és esztétikáját. A Kossuth tér
átépítése, a kerékpárutak
megépülése sok vitát váltott
ki, nem csak a laikusok, hanem a szakemberek között is.
Több esetben a költségek nem
állnak arányban a megvalósult létesítmény minõségével.
Néha még azok használhatósága is megkérdõjelezhetõ.
Elég ha a balesetveszélyt is
hordozó újabb kerékpárutakra
gondolunk.
A szûken rendelkezésre álló fejlesztési összegeket a jövõben úgy kell felhasználni,
hogy a megvalósult beruházás komplex módon szolgálhassa a város lakóit. Legyen
maradéktalanul
alkalmas

funkciójának, szolgálja a távolabbi turisztikai célokat, legyen olyan a város képében
amelyet az ide látogatók emlékezetükbe véshetnek és jó hírünket erõsítheti.
Ilyen lehet, a valamikor
országosan is egyedülálló, városi strandfürdõ felújítása. Ez
a feladat, közegészségügyi kötelezettségként, egyébként is a
következõ évek egyik legfontosabb teendõje. Ha van realitása a város forrásainak hitelfelvétellel történõ növelésére,
az összeget elõször olyan célra kell fordítani, ami valamennyi lakosnak lehetõséget
ad a kikapcsolódásra, sportolásra. Fontos feladat a városi
sport igényeinek kiszolgálása
is, de az csak pénzügyi lehetõségeink arányában valósulhat
meg. Úgy kell sáfárkodni lehetõségeinkkel, hogy azok kitörési pontot jelentsenek és ne

Városépítõ programunk tartalma
(részletes programunkat napokon belül terjeszteni kezdjük)

PROGRAMUNK FEDEZETE
Erkölcsi fedezet
Szakmai fedezet
Anyagi fedezet
Emberi erõforrás fedezet
VÁROSPOLITIKAI ALAPELVEK
Demokratikus közéletet!
Méltó helyet a hazában és a
nagyvilágban!
Erkölcsi megújulást, erõs
hitet!
Átlátható,
ellenõrizhetõ
pénzkezelést!
Politika mentes Polgármes-

teri Hivatalt!
Megbízhatóan mûködõ városi cégeket!
Hiteles tájékoztatást, hatékony várospropagandát!
KULTÚRA, KÖZMÛVELÕDÉS,
OKTATÁS
Nemzettudatában erõs, városához hû, mûvelt polgárságot!
TÁJVÉDELEM,
IDEGENFORGALOM
Háborítatlan tájat, viruló
természetet, takaros várost!

csak hosszú évekre gúzsbakötõ pénzügyi terhet. A helyes döntéseket felelõs városvezetõknek kell meghozni, a
szakmai szempontok feláldozása nélkül, a lakosság érdekeinek mindenek elõtti figyelembevételével. A beruházásoknak valódi versenyeztetéssel, teljes pénzügyi átláthatóság és hiteles lakossági tájékoztatás mellett kell megvalósulniuk, kizárva a korrupció
lehetõségét.
Legyünk büszkék elõdeink
alkotásaira, legyünk büszkék
értékeinkre. Valós értékek teremtésével vigyük tovább Vásárhely régi dicsõségét. Ne
higgyünk hamis értékeket hirdetõknek, döntsünk magunk,
hisz képesek vagyunk rá!
Rácz Norbert
képviselõjelölt, 12. vk.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, INFORMATIKA,
KÖZLEKEDÉS
Jól fizetõ új munkahelyeket, tudás alapú társadalmat, várost elkerülõ
utakat!
MEZÕGAZDASÁG
Megújuló, létbiztonságot
nyújtó mezõgazdaságot!
NÉPJÓLÉT, EGÉSZSÉGÜGY
Egészségesebb életet, létbiztonságot a szûkölködõknek is!
IFJÚSÁG, SPORT
Vozó jövõképet gyermekeinknek!

Programunk teljes szövege a www.tisztalap.vasarhely.hu honlapunkról letölthetõ.
indítunk. (…) Vállaljuk, hogy
felújítjuk a Városi Strandfürdõt
és egy négyzetcentiméterrel
sem csökkentjük tovább a Stadion területét. A játszóterek
balesetveszélyesek, gyermekeink állati ürüléktõl szennyezett
területen játszanak. Gondoljanak csak a Lehel, a Damjanich,
a Malom utcai, a Népkerti és a
többi játszótérre! Valamenynyit felújítjuk, biztonságossá
és tisztává tesszük, azaz bekerítjük. A kertvárosi szánkódomb mellé a Székelyföldrõl
szerzünk be faragott játékeszközöket. Középtávon pedig
Sportcsarnokot építünk, melyet a legendás emlékû Balogh
Imre Tanár Úrról tervezünk elnevezni. (…)
Sokszor kérdezik tõlem,
hogy mindez nagyon szép, de
mi lesz e program fedezete?
(…) Terveink megvalósításának erkölcsi, szakmai, anyagi
és humán erõforrás fedezetével
egyaránt rendelkezünk. (…)
Jelentõs ez a fedezeti tõke, alighanem nagyobb, mint a választáson induló bármely más
jelöltcsoporté. Talán ezért is
van, hogy mostanában velünk
és személy szerint velem kapcsolatban különbözõ híresztelések kaptak lábra. Velem
szemben a legfõbb kifogás,
hogy „jó ember” vagyok. Megtisztelõ számomra ez a minõsítés. Azoknak, akik az emberi
értéket akadálynak tekintik,
csak azt tudom mondani, hogy
õk válasszanak maguknak egy
kevésbé jó embert polgármesternek!
Vannak, akik azt mondják,
hogy nem vagyok elég erõs és
határozott ahhoz, hogy vezessem a várost. Ha az erõ és a
határozottság erõszakosságot,
durva stílust és egyszemélyi

vezetést jelent, akkor én tényleg gyenge vagyok. Ha viszont
e fogalmak alatt az együttmûködési és csapatépítési képességet, a közéleti tapasztalatot,
és a jó szervezõmunkát értjük,
akkor erõsnek, és határozottnak mondhatom magam.
Hallható az is, hogy a Tiszta Lap megbontja a jobboldal
egységét. Beszéltem már arról,
hogy mi megpróbálunk túllépni ezeken a kategóriákon. De
meg kell mondjam, ha a jobboldaliság üresen kongó szólamo-

gét, de Vásárhelyen mi magunk vagyunk a hiteles jobboldal, a széles alapú jobboldali
összefogás. (…)
Azt a hitet szeretném sugározni, hogy nemcsak ebben
a teremben vagyunk sokan.
Járjuk Vásárhelyt, Kishomoktól
a Béketelepig, a Bodzási úttól a
Kutasi útig, eljutunk minden
utcába és tudjuk, hogy sokkal,
de sokkal többen vagyunk e
városban hasonló véleményen,
mintsem gondolnánk. A Tiszta
Lap indulását Vásárhely lakos-

Antall József miniszterelnök Vásárhelyen

kat, kivagyiságot, a más nézeteket vallók lenézését, a politikai meggyõzõdés személyes érdekeken alapuló váltogatását
jelenti, nos akkor mi tényleg
egységbontók vagyunk. De ha
a jobboldaliság fogalmán hiteles életutat, a letûnt diktatúra
elleni nyílt fellépést, a nemzeti,
polgári és keresztény értékek
következetes vállalását, a másként gondolkodókkal való párbeszédet értjük, akkor ki kell
jelentenünk, nemhogy nem
bontjuk meg a jobboldal egysé-

sága az elsõ pillanattól kezdve
nagyon kedvezõen fogadta. Jelöltjeink támogatói napról napra többen vannak és napról
napra többen lesznek! Önök is
tegyenek azért, hogy a következõ hetekben még inkább így
legyen! Az irántunk érzett rokonszenvet október 20-án szavazatokra kell váltanunk. S akkor Vásárhely tényleg tiszta lapot nyit, amelyet együtt fogunk írni. Valamennyien, itt a
teremben és valamennyien e
termen kívül!

Tiszta lap – Írjuk Együtt a Jövõt!

TISZTA LAP

2002. SZEPTEMBER 18.

„Dr. Kószó Pétert jó szívvel támogathatjuk, bizonyított már!”

Interjú Dávid Ibolyával, az országgyûlés alelnökével
Dr. Dávid Ibolya, az MDF elnöke, az Országgyûlés alelnöke, a Tiszta Lap Egyesület minapi programismertetõ nagygyûlésén, személyes jelenlétével adott hangsúlyt dr. Kószó Péter
polgármesterjelölt támogatásának. Az elnök asszony, nagy
tetszést arató beszédében, tizenöt éves közös munka alapján
mondott véleményt képviselõtársáról, kiemelve Hódmezõvásárhely polgárainak helyes döntését, amelyet az önkormányzati választáson erõsíthetnek meg. A Fekete Sas teltházas rendezvényét követõen a „szabadság kis köreirõl” és a civilszervezetekrõl is beszélgettünk.
– Elnök Asszony! Miben látja az önkormányzati választások
jelentõségét? – fordultam a kérdéssel a nagygyûlést követõen Dr.
Dávid Ibolyához.
– Az önkormányzati választások lényegét maguk a helyben
élõ emberek adják – szögezte le. – Nem arról szól, mint az országgyûlési képviselõválasztás, amelyhez a pártok országos szintû
programokat tudnak készíteni, listát állítanak, melyeken keresztül a képviselõink felét bejuttathatják az országgyûlésbe. Az önkormányzati választás a helyismeretrõl, a helyi bölcsességrõl, az
emberismeretrõl, a helyi problémák felismerésérõl szól. Jelenti
azt, hogy ki, hogyan tud egy kis csapatot szervezni, és maga mellé állítani, ki mennyit bizonyított már abban a választókerületben, mit tett le az asztalra, mekkora a hitelessége, mennyire bíznak benne, mekkora élettapasztalata van. Ehhez sok olyan helyi
ismeret kell, ami miatt a Magyar Demokrata Fórum nem is vette
azt a bátorságot, hogy ezekben a helyi ügyekben országos, illetve elnöki szinten döntsön. Hiszen aki ott él, az ismeri a legjobban
a helyi viszonyokat.
– Ön a rendszerváltó országgyûlésben dr. Kószó Péterrel
együtt kezdett az önkormányzati törvény kidolgozásához. Abban
egy sarkalatos és az óta már érvényét vesztett javaslatot tett a
hatalmi ágak szétválasztására. Ez a kérdés, mely elvileg Vásárhelyt is érinti, ismét napirendre került az MDF programjában. Mi
ennek a lényege?
– Egy-egy választókerület összetett gondja, problémája, a parlamentben való munka egész embert igényel. Ugyanígy teljes embert követel egy város polgármesteri feladatköre is. Nem hogy egy
ekkora, megyei jogú városban, ahol ötvenezren laknak, és ennyi
problémát, megoldandó feladatot kell ellátnia a közösségnek, hanem egy jóval kisebb településen is így van ez. Amikor 1990-ben
megalkottuk az önkormányzati törvényt, számomra ez evidencia
volt. Egyrészt a hatalmi ágak szétválasztása miatt, hogy a végrehajtói és a törvényhozói hatalom ne keveredjék, másrészt, pedig
mert tudtuk, hogy a rendszerváltozás nehéz munka és lehetõleg
mindenki arra a feladatra koncentráljon, amelyet a választópolgárok bizalmából megkapott. Mi akkor megalkottunk egy összeférhetetlenségi szabályt, és azt mondtuk: a polgármester ne lehessen országgyûlési képviselõ, a képviselõ ne lehessen polgármester. Ezt a törvényt 1994-ben, az országgyûlésbe bekerült szocialista többség, egy pillanat alatt megváltoztatta. Ezt követõen '94-tõl
vált gyakorlattá, hogy egyszerre lehet valaki mindkettõ. Amikor
most megalkottuk a demokrata fórum 2002. évi programját, java-

soltam egy pontban, hogy legalább 2006, vagy 2010-tõl szüntessük meg ezt az együttes mûködést. Mert aki figyelemmel kíséri
egy polgármester és egy országgyûlési képviselõ munkáját, az látja, hogy ezt a kettõt egy ember, egyszerre csak úgy tudja ellátni,
ha polgármesterként számít arra: majd alpolgármesterei fogják
irányítani a várost, vagy esetleg csak részben vesz részt a parlamenti munkában. Hódmezõvásárhelynek nagyon sok rátermett,
jó embere van, látva például a bemutatott képviselõjelölteket vagy

a közéletben korábban részt vett nagyszerû embereket. A politikai
mohóságot tehát egy kicsit visszafogva, biztos, hogy sokkal többre jutna a város is, ha a felek meg tudnának abban állapodni,
hogy a „mindent nekem ide”-elv helyett, egyfajta felelõsség- és
feladatmegosztásban adjanak helyet egymásnak, ezzel jobb
feltételeket biztosítsanak a városnak. Ésszerû kompromisszumok
nélkül nincs jó közélet!
– Magyarországon is mind aktívabbá válnak a pártoktól független civilszervezetek. Ön szerint mekkora szerepük van a politikában?
– Számomra a civilszervezetek a fokmérõi a demokráciának.
Minél több ilyen mûködik életképesen, az a demokrácia erõsségét
jelenti. Mert ugyan vannak alapvetõ szabályok a képviseleti demokráciára, de nagyon fontos, hogy az életünket átszõjék azok a
kulturális, közéleti civil szervezõdések, amelyek partnerei akár a
helyi szintû önkormányzatiságnak, akár pedig az országos szintû közéletnek és politikának. Én azt hiszem, hogy azok a civilszervezetek, amelyek megalakultak az elmúlt idõszakban, mind valamilyen nemes célt szolgálnak. A szolgálatnak ilyen szép szelete
az, amikor egy-egy szervezetben idõt, munkát, fáradságot nem kímélve dolgoznak az emberek egy közösség érdekében.
– Mi a véleménye dr. Kószó Péterrõl, a Tiszta Lap Egyesület

Dr. Mayer Klára: „Voltunk mi, és voltak mások”

Európaiság – a feleség szemével
Évekkel ezelõtt – apropóként, a kárpátaljai árvízkárosultak segélyszállítmányának
sikeres célba juttatását követõen –, amikor felkerestem Malom utcai otthonában a köztiszteletben álló orvos házaspárt, dr. Kószó Péter gyermekorvost és dr. Mayer Klára belgyógyász szakorvost, a vásárhelyi Vérellátó Állomás adjunktusát, mindenekelõtt a családfõ aktív közéletiségérõl, politikai és karitatív tevékenységérõl esett szó. Akkor így summáztam a tapasztaltakat:
mindezek teljesítésében méltó
és megértõ partner a család.
Klárika – ahogyan Kószó Péter
a feleségét szólítja – annyit fûzött a portréhoz társáról: „Péter olyan ember, akivel jó
együtt élni. Õ itthon is olyan,
amilyennek kívülre mutatja
magát.” S a kérdésemre, nem
aggódik-e a férjéért, amikor az
adományokkal külföldön, sokszor háborús területeken jár,
azt válaszolta: „Én hívõ ember
vagyok, és ezért úgy gondolom, vigyáznak rá. Az, ami történik vele, nem csak tõlünk
függ…” Ezúttal újabb esemény
adott idõszerûséget a beszélgetésünkhöz dr. Mayer Klárával,
nevezetesen, hogy a férje elfogadta a Tiszta Lap Egyesület
felkérését a polgármester jelöltségre.
– Mit szólt férje újabb feladatvállalásához? – fordultam

a kérdéssel az adjunktusnõhöz.
– Elõször nem örültem neki, de azután beláttam, ezt el
kell vállalni – válaszolta. – Férjem politikai munkásságának
eddig is a szép oldalát láttam,
hiszen a több mint húsz éves
közös életünk alatt, amelybõl
különösen az utóbbi tizenötöt

alaposan átszõtte a politika,
nagyon sok értékes emberrel
ismerkedtem meg, sok tapasztalatot szereztem. Az érdeklõdésem feltehetõen abból a bizonyos kettõs neveltetésbõl
adódott, amely annyira jellemzõ volt a korosztályomra. A
nyolcvanas évek végén szervezõdõ ellenzéki mozgalmakban
én is részt vettem, és alapító
tagja voltam a helyi MDF-nek.
Közszereplést azonban soha
nem vállaltam, ahhoz külön
adottság kell.
– Hogyan érintik az egyes

kritikák, például az a vád, miszerint Önök megosztják a jobb
oldalt?
– A rendszerváltás elõtti
idõszakban egyszerû volt a
képlet, voltunk mi, akik a Szabad Európa Rádió mûsorán nevelkedtünk, templomba jártunk, vagy legalább is keresztény elveket vallottunk, pontosan tudtuk, mi történt '56-ban,
polgári demokráciáról álmodtunk. És voltak mások, akik
nem tették mindezt. Most más
a helyzet, pártérdekek, címkék
szerint nevesítenek. Én ezt
nem tudom elfogadni, nekem a
jobboldaliság továbbra is egy
keresztény konzervatív értékrendet jelent, amit az ember az
életével teremt meg és igazol.
A jobb oldal az én olvasatomban a férjem körül kialakult
csapat. Nagyon sajnálom, hogy
a rendszerváltás szereplõit, akik alkalmasint a bõrüket vitték vásárra, senki sem kereste
meg az összefogás szándékával.
– Mi a véleménye arról,
amikor férjével kapcsolatban –
olykor még az õt tisztelõk körében is – azt róják fel negatívumaként, hogy túlságosan jó
ember a polgármesterséghez.
– Akinek az a baja, válaszszon egy kevésbé jó embert. De
szerintem a tisztesség és megbízhatóság az üzleti életben és
a politikában hosszú távon jó
befektetés. Errõl szól az európaiság.
Joó Erzsébet

Röviden
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
kampányetikai alapelvek megtárgyalására és elfogadására
irányuló felhívásunkhoz egyet-
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polgármesterjelöltjérõl?
– Én nagyon örülök annak, hogy Hódmezõvásárhelyen Dr.
Kószó Péter a jelölt. Tizenöt éve ismerem õt, és a meghívását is
azért fogadtam el az elsõ szóra, mert Lakitelektõl kezdve, folyamatosan, az egész életútjával, gondolkodásával, a személyes
munkájának példaadásával is hiteles bizonyítéka annak, hogy az
az értékrend, amiben mi hiszünk, az nem egy írott szórólap-szöveg. Ez az értékrend köt össze minket, hiszen a nemzet iránti felelõsség, az a keresztyén konzervatív vallás és istentisztelet fontos számomra. Nekünk nem kellett a politikai marketing
felmérése ahhoz, hogy a politika „piacán” mi az az értékrend, ami
aktuálisan jobban eladható. A keresztyéni élet nemcsak a hitet jelenti, hanem a kulturáltságot, magatartást, igényességet is a másik emberrel szemben. És jelenti azt, amire Kószó Péter nekem
számtalan példát mutatott, hogy akinek a teremtõ többet adott –
gazdagságban, talentumban, egészségben, rátermettségben –, annak több a felelõssége és a szolgálata is az emberek felé. Én az elmúlt tizenöt évben végigkísérhettem az õ tevékenységét, valójában, mindamellett, hogy elvégzi a munkáját, hihetetlen sok energiát áldoz arra, hogy a teremtõ által adott többletbõl visszaszolgáltasson azoknak, akik rászorultak. Egyrészt ezért, másrészt
azért támogatom õt polgármesterjelöltként, mert egy olyan önkormányzati képviselõtestületre tett javaslatot, akiknek közel felét
személyesen is ismerem. Én bízom abban, hogy miután csapatmunkáról van szó, a polgármester hitelessége és a csapat rátermettsége együtt segít abban, hogy a polgári értékek iránt elkötelezett emberek jó szívvel tudják õt támogatni.
– Hódmezõvásárhelyen is létezõ igény a jobb oldali egység kérdése. Hogyan ítéli ezt meg?
– Én hiszek abban, hogy a polgári összefogás egy fontos kérdés, azonban ehhez minimum két szervezet kell. Ezek, felismerve
a helyi érdekeket, hol egymást erõsítve, hol egymás javára visszalépve indulnak az önkormányzati vagy az országgyûlési képviselõ választáson. Én azt hiszem, hogy az együttmûködõ partnerünk
érdekében a Magyar Demokrata Fórum az elmúlt években elég
sokszor vállalta a támogató szerepet. Amikor egy országgyûlési
választásról van szó, akkor ezt könnyebb megtenni, ám az önkormányzati választáson nem. Meggyõzõdésem, hogy Kószó Péter jelöltsége jó választás volt, és a jobb oldali összefogást – és én itt
mindig a mérsékelt jobb oldalt értem, mert számomra a jobb oldalnak a radikális része a jövõbeni együttmûködésben nem lehet
partner – akkor tudtuk volna tökéletesen megvalósítani, ha Kószó
Péter polgármester-jelöltségét és egy közös képviselõtestületi csoport felállítását a FIDESZ itt helyben támogatja. Hogy ezt nem tette, ennek a felelõssége legyen az övé. Rövid életû a „mindent
nekem ide” közéleti magatartás jövõje.
Több mint tizenkét éve vagyok országgyûlési képviselõ. A képviselõség mellett egy hónapig voltam ügyvéd, és aztán elõvettem
a tükrömet, belenéztem, és azt mondtam, ha a jóisten egyszer
megadta nekem azt a lehetõséget, hogy választott képviselõ lehessek egy negyvenegynehány éves diktatúra után, egy szeretett
választókerületben, akkor gyorsan döntsem el, hogy mit akarok.
És, bár nagyon nehéz volt megválni az ügyvédi szakmámtól, de
aki választott tisztséget vállal, az óriási felelõsséget is vesz a vállára, és az idõt, energiát, fáradságot nem kímélve teljes emberként
kell dolgoznunk – mondta befejezésül dr. Dávid Ibolya.
Joó Erzsébet
len párt, jelölõ szervezet sem
csatlakozott.
Ugyanakkor sajnálattal veszszük tudomásul és mélységesen elítéljük a választási kampány hangnemének eldurvulását.
Programunk teljes szövege a

www.tisztalap.vasarhely.hu
honlapunkról letölthetõ.
A lapunk elsõ számához mellékelt „Kérdõívek” kiértékelését
anyagtorlódás miatt a következõ lapszámunkban fogjuk közölni.

Fodor Zoltán: „Célom, hogy Újváros kulcspozícióba kerüljön”

Cirkusz után, kenyeret kapjon a város!
Kulcspozícióba kerülhetne
Újváros, ha végre megépülne a
12 éve húzódó ipari park, ami
– országjáró tapasztalataim
szerint –, egyébként már minden nagyobb településen megvalósult. Bízom benne, hogy
az ezt támogató önkormányzati és állami ösztönzések, a
választások után is megmaradnak – emeli ki programja
lényegi gondolatait Fodor Zoltán, Újváros képviselõjelöltje.
Mondandóját azzal támasztja
alá: Újváros stratégiai fontosságával együtt a városnak is
elemi érdeke fûzõdne a körzet
infrastrukturális fejlesztéséhez, miután nem mindegy,
hogy a „kapun” belépve, milyennek látja Hódmezõvásárhelyt a hozzánk érkezõ idegen.
Fodor Zoltán egyúttal választópolgárai
figyelmébe
ajánlja azt a törekvését is, miszerint újra kellene gondolni
Vásárhely ominózus, vagyis
korábban indítványozott, majd
elvetett repülõterének létrehozását. Mint mondja, egy megvalósult teherrepülõtér, amel-

lett hogy lehetõvé tenné a vállalkozók számára a könnyebb,
gyorsabb, célszerûbb áruszállítást, több száz embernek is
munkát adna, ami Vásárhely
egyik lételeme. Feltehetõen
egy-egy világcég is szívesebben települne a városba, ha
biztosítékot látna arra, hogy
termékei rövid úton egy adott
helyszínre juttathatók.
A beruházásokról szólva vehemensen teszi föl a
kérdést: mire
várunk? Majd
példaként a
szomszédos
Romániát említi, mondván:
a már meglévõ
ipari parkokban mindenütt
ott vannak a
külföldi befektetõk, akik sajnos, túlléptek
rajtunk. Ezért
a város soros

vezetésének mindenekelõtt a
fejlesztésekkel együtt járó
munkahelyteremtést kell megoldania, a vészes lélekszámfogyás és az elvándorlás megszüntetése érdekében. Kizárólag így állítható a város egy
felfelé ívelõ pályára! – szögezi
le Fodor Zoltán vállalkozó.
J. E.
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TISZTA LAP
A Tiszta Lap Polgári Egyesület jelöltjei
2002. SZEPTEMBER 18.

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) 533-205 · (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.

Vigyázat! Torgyánosodunk?
Szeretem a szülõvárosom.
Csupán tanulni mentem hat
évig Budapestre. Susánhoz
köt a szüleim emléke, a gyerekkor, s itt élek ma is. Igyekeztem a gyermekeimet is ide
kötni. Felében sikerült. Sokfelé jártam a nagyvilágban, de
néhány hét után hazavágytam. 1956-ban sokan hívtak:
gyere, menjünk Amerikába!
Hazajöttem, mert csak itt tudtam elképzelni a jövõt.
Kószó Pétert gyermekkora
óta jól ismerem. Az Országgyûlésben lettünk barátok, mikor
ott hárman toltuk vállvetve –
Grezsa Feri, Péter és én – a város szekerét. Engem is meglepett a szerénység mögött meghúzódó talpraesett következetessége, kitartó céltudatossága, józan, tárgyilagos gondolkodása és jószándékú szelleme. Tizennégy éve küzd a jobbulásért, hol kormányzati, hol
ellenzéki pozícióban és közben
nem az ellenségei, hanem a barátai szaporodtak; igazolva,
hogy hosszú távon nem a másokat megsértõ és lenézõ cinizmus, nem a nagyképû kötözködés, hanem a közös utat keresõ magatartás az eredményes.
Városunk 1990–94-ig tartó

nagy ívû fejlõdése mára megrekedt. Az eddigi út tovább nem
járható!
Az elsõ Országgyûlés törvényei hatalmas vagyont juttattak a mi városunknak is,
ami mára eltûnt, elfogyott. Felélték vagy átalakult, amivel
egyszer szembe kell nézni. A
sok lehetõség – ami a kezdeti
népszerûségben özönlött a város felé – többnyire kihasználatlan maradt vagy a belsõ viszályokat megismerve támogatóink elfordultak a várostól.
Maradt az adókra egyre jobban
rászoruló város, a megnövekedett közterhek, a munkanélküliség, a fogyó és elöregedõ,
egyre szegényebb lakosság, és
az Európa-zászló. Ez a hagyaték; valamint a szellemi-erkölcsi megzavarodottság, a helyes
igazodási pont elvesztése.
Nem azon vitatkozunk,
melyik a jobb, a végrehajtható
program, hanem, ki a jó vagy
ki a rossz, esetleg ki hozza a
pillanatnyi nagyobb vagy most
nagyobbnak látszó hasznot.
Pedig a vezetõket elsõsorban a
programok alapján kell kiválasztani. A személyi kultusz
nem illeszthetõ a demokrácia
keretei közé. Ezért is nagyon

fontos a hatalmi ágak megosztása. Az Országgyûlés törvényt
hoz és ellenõriz, az államigazgatás és az önkormányzat végrehajtja ezeket a törvényeket,
ezért korábban törvény tiltotta,
hogy valaki egy személyben a
külön-külön is teljes embert kívánó pozíciókat töltsön be. A
Horn-kormány idején SZDSZ
nyomásra változtatták meg ezt
a törvényt, átlépve a demokrácia egyik fontos alapelvén és
garanciáján. Sajnálatosnak
tartom, hogy a magukat polgárinak és demokratikusnak
mondó pártok is megtagadják
korábbi álláspontjukat a vélt,
és nagyon kétes értékû pillanatnyi haszon reményében. Az
ilyesmi nem erõsíti a pártokba
vetett bizalmat!
A személyi kultusz romboló hatásának szomorú példája
Torgyán és a Kisgazdapárt. Ha
a társadalmi viták nem a programokról, hanem személyekrõl
szólnak, ha az emberek nem a
programokhoz és az elvekhez
ragaszkodnak, hanem személyekhez ragaszkodnak, személyeket bálványoznak, akkor a
közösség, legyen az párt vagy
város elõbb-utóbb a Kisgazdapárt sorsára jut. A vezér mindig csodás jövõt ígér, és a vége
mindig ugyanaz: a vezér meggazdagodik, a nép megnyomo-

rodik. Az ígéretek és a terhek
egyre nõnek, a csoda beteljesülése pedig egyre messzebbre
kerül.
A Tiszta Lap Egyesület pártoktól független, szakemberek
által kidolgozott városépítõ
programot és a megvalósítást
vezetni képes és alkalmas személyeket ajánl. De elõször is
BÉKÉT AKAR! Megállítani a
romlást és csökkenteni a terheket. Szerzõdést ajánl a lakosságnak. Nem azt mondja, hogy
kövessetek, vagy fogjuk meg és
vigyék, hanem azt, hogy menjünk együtt, vagy fogjuk meg
és vigyük. Mert a program akár
milyen jó, a vezetõ akár milyen
okos és ügyes, a megvalósítás
csak a lakossággal együtt lehetséges. Mielõtt bárki dönt,
érezze ennek a felelõsségét,
mert a terhek elõbb-utóbb reá
is hárulnak
Tíz évvel ezelõtt sokan
megköveztek Torgyán miatt.
Sajnos igazam lett. Most ismét
szólok! A túlzott személyi hatalom nagy kísértés, a személyi kultusz, a torgyánizmius
melegágya.
Sokan szeretjük ezt a várost. Vigyázzunk, nehogy a
Kisgazdapárt sorsára jusson!
Dr. Szabó Lajos
8. vk. – Susán

Olvasói levél
A Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület nem párt, tehát nem
kötik azok az elkötelezettségek, melyek egy párton
belül mindig megvannak.
Ezért tudja programjában
megvalósítani a jobboldali
pártok azon értékeit, amelyek az egyén szabad önmegvalósítását és saját
akaratának érvényesülését segítik, de alkalmas
arra is, hogy a baloldal
szociális érzékenységével
segítse mindazokat, akik
helyzetük vagy körülményeik miatt nem képesek
arra, hogy saját sorsukon
segítsenek.
Mindez teszi alkalmassá
arra is, hogy bármilyen
kormánnyal együttmûködjön a város céljainak
megvalósítása érdekében.
Ezek a látszólagos ellentmondások egy országos
programban valószínûleg
nem oldhatók fel, de egy
ekkora város, mint Hódmezõvásárhely, csak akkor mûködhet eredményesen, ha nem pártok útján,
hanem ilyen úton halad.
Ennyiben Rapcsák András
szellemi örökösének is te-

kinthetik magukat, hiszen
a városi politikában õ is
elvetette a pártoskodást.
Ugyanakkor módszereiben
nem követik a rapcsáki
utat, mert rájöttek, hogy õ
maga is felismerte, itt az
ideje az új politikának –
váltani kell. Az új stratégia kidolgozása és a városvezetés emésztõ napi
gondjai felõrölték egészségét, a halál elvette tõlünk
Hódmezõvásárhely újkori
történelmének egyik jelentõs alakját. A rapcsáki út
pedig Rapcsák András nélkül nem folytatható. Aki
rá hivatkozva azt hirdeti,
hogy képes Rapcsák András helyébe lépni, az túl
naiv, esetleg kalandor.
A Tiszta Lap Egyesület a
kollektív bölcsesség elvét
alkalmazva garantálja a
szakértelmet, míg polgármester-jelöltjük közismert
szociális érzékenysége a
biztosítéka annak, hogy
az önkormányzat döntéseiben a szakértõ ésszerûség
és a közgazdasági kérlelhetetlenség mellett mindig
megjelenjenek a kevésbé
tehetõsek és a rászorultak
érdekei.
Név és cím a szerkesztõségben
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