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Tisztelt Alpolgármester Úr, Kedves István!

Nehéz szívvel írom e levelet, hiszen tisztellek, és kapcso-
latunk mindig szívélyes volt. Mégis szóvá kell tennem né-
hány rendkívül káros jelenséget, amelyek felszámolásában
szerintem azonnali tennivalód és felelõsséged van.

1. Aggasztó, hogy városunk jelenlegi országgyûlési kép-
viselõje pár hónapja olyan önkormányzati ügyekbe is bele-
avatkozik, melyekben semmi illetékessége, vagy felhatalma-
zása sincs. Tárgyal, nyilatkozik, egyeztet, eljár különbözõ
anyagi, sõt személyi ügyekben, – mintha õ vezetné a várost.
Pedig nem tagja sem a Testületnek, sem a Hivatalnak.

2. Felháborító, hogy az elmúlt hetekben önkormányza-
tunk erõforrásai kampánycélokat szolgálnak, pedig a köz-
pénzek ilyen felhasználása mélyen sérti a jogegyenlõség el-
vét, sõt a vonatkozó törvények betûjét is. Futószalagon zaj-
lanak a költséges rendezvények (fesztiválok, tûzijátékok,
show mûsorok), melyek egyetlen személy, illetve jelöltcsoport
számára szolgálnak ugródeszkaként. Hosszasan sorolhatók
az események, ahol mindig ugyanaz a közszereplõ szónokol,
megnyit, bezár, védnököl. Talán úgy gondolod, kizárólag õ ér-
demes arra, hogy közremûködjék különbözõ fontos és kevés-
bé fontos ünnepeinken? Vajon mibe kerül e sok fölösleges,
kampányt szolgáló rendezvény? Vajon hány családnak lehet-
ne e pénzbõl érdemi segítséget nyújtani?

3. Az önkormányzati sajtó elfogult, a kiegyensúlyozott és
pártatlan tájékoztatás legelemibb elveit lábbal tipró gyakor-
lata is kétségbeejtõ. A VTV-bõl és a Kurírból áradó egyoldalú
tájékoztatás általában is törvénytelen, és különösen az egy
választási idõszak kellõs közepén. Súlyosan sérti az esély-
egyenlõséget, és alapjaiban aláássa nehezen kivívott kin-
csünket, a demokráciát! Elfogadhatatlan az átlátszó „ma-
gyarázat”, miszerint azért nincs tudósítás más jelöltek ren-
dezvényeirõl, mert azokra nem érkezik meghívó! Hiszen a
törvény szerint közérdekû eseményekrõl a közszolgálati mé-
diának külön meghívás nélkül is be kell számolnia!

Az említett jelenségek nem csak e tûrhetetlen helyzet ked-
vezményezettjeit járatják le, hanem az eszméket is, amelyek-
re õk folyamatosan hivatkoznak! A jogkörök átlépésének, a
városi pénzek kampánycélú felhasználásának, a sajtósza-
badság lábbal tiprásának semmi köze sincs a nemzeti és ke-
resztény elkötelezettséghez, a tisztességes jobboldalisághoz!
Sõt, súlyosan árt annak! Mindezekre tekintettel a választá-
sok tisztasága érdekében határozottan kérlek az alábbiakra!

Azonnal lépj fel az önkormányzati függetlenséget sértõ
beavatkozásokkal szemben!

A választásokig állíts le minden „kampány ízû” városi
rendezvényt, és gondoskodj arról, hogy a feltétlenül szüksé-
ges eseményeken egyetlen jelölt se szerepeljen!

Haladéktalanul utasítsd a VTV és a Kurír vezetését a ki-
egyensúlyozott tájékoztatásra!

Tisztelt Alpolgármester Úr, Kedves István! A polgármes-
teri jogkör gyakorlójaként ezeket az intézkedéseket nem csak
jogod, de kötelességed is megtenni! A küszöbön álló válasz-
tás fõ tétje ugyanis nem az, hogy kikbõl lesznek vezetõk, ha-
nem az, hogy általa erõsödik, vagy gyengül a demokrácia, és
az abba vetett hit? Ha semmit sem teszel, akár gyõzhet is a
„kiváltságosok” csapata, de közben valami nagyon fontos el
is veszhet. Olyan mély seb keletkezhet a város testén, amit
begyógyítani hosszú évekbe telhet.

Tisztelettel: Dr. Kószó Péter

volt országgyûlési képviselõ, polgármester jelölt

TISZTA LAP  

– Túl vagyunk a kam-

pányidõszak felén, hogy ér-

zed magad, hogyan viseled a

kampány egyre durvább

hangnemét?

– Köszönöm jól. Aki ezt

nem bírja, az ne vállalkozzon

erre a feladatra. Ez olyan,

mint egy boxmeccs, és az

övön aluli ütéseket úgyis ki-

pontozzák. Azért ezt hoztam

fel példának, mert a mérkõ-

zés után az ellenfelek kezet

fognak egymással. Ezt azért

tartom nagyon fontosnak,

mert a választások után

akármilyen összetételû lesz a

közgyûlés, tudniuk kell egy-

mással a város érdekében ha-

tékonyan dolgozni. Sohasem

mehet el egy kampány odáig,

hogy maradandó sebeket ejt-

sen, mert annak a város isz-

sza meg a levét! Persze nehe-

zen viselem azt a mocskoló-

dást, ahogy egymás becsüle-

tébe gázolnak a jelölt társa-

im. Én ebbe a kelepcébe nem

fogok belesétálni.

– Ezért találtátok ki a
sportnapot?

– Igen, és kíváncsian vá-
rom a fejleményeket. Oldani
szeretném a jelölt csapatok-
ban a görcsös szembenállást,
még egy kísérletet teszünk a
politikai küzdelem kultúrál-
tabb mederbe terelésére. Eh-
hez talán egy oldottabb, „la-
zább” program, mint a sport-
nap és pörköltfõzõ verseny al-
kalmas lehet.

– Hogyan látod, kampá-
nyotok során sikerült-e eljut-
notok a vásárhelyiekhez?

– A polgárok segítségével
megalkottuk programunkat, 7
fejezetben 116 számon kérhe-
tõ pontban foglalkozunk vá-
rosunk jövõjével. Jelöltjeink
járják az utcákat, tanyákat,
több tucat lakossági fórumot
tartottunk. Nagy rendezvé-
nyünk kitûnõen sikerült, Dá-
vid Ibolyával közösen megtöl-
töttük a Fekete Sast. Tehát an-
nak ellenére, hogy a helyi saj-
tóból kirekesztettek, érezzük a
lakosok részérõl felénk irá-
nyuló szimpátiát és támoga-
tást, napról napra erõsödünk.

–  Mit emelnél ki progra-
motokból?

– Elsõsorban azt az
igényt, amelyet mindenki el-
vár az új városvezetéstõl, ne-
vezetesen az alvó városból
egy kulturálisan és fõleg gaz-
daságilag pezsgõ várost sze-
retnének. Ehhez elengedhe-
tetlen a bérversenyre ösztön-
zõ új munkahelyek létesítése,
a városi elkerülõ körgyûrû
megépítése és a teljes belterü-
leti úthálózat rekonstrukciója. 

Komolyan foglalkoztat a
panellakásokban élõk jövõje,

a belváros épített környezeté-
nek állapota, a tanyákon élõ
gazdálkodók elhagyatottsága.
Az átlagos vásárhelyi nyugdí-
jasnak sokszor keserû válasz-
tás, gyógyszert vagy élelmi-
szert vegyen, és ezt nem
hagyhatjuk így! Például eny-
híthetünk gondjaikon azzal,
hogy kiterjesztjük a méltá-
nyossági közgyógyellátás
rendszerét. Persze beszélhet-
nék az iskola-összevonások
feleslegességétõl az Ógimnáz-
ium jövõjének eldöntéséig
még sok mindenrõl.

– A tervek megvalósításá-
hoz kapcsolatok kellenek. Te
rendelkezel ezekkel?

– 1987 óta folyamatosan
ebben élek. Országgyûlési
képviselõként és a johannita
munka során számtalan hazai
és nemzetközi kapcsolat-rend-
szert építettem ki. Attól egyál-
talán nem tartok, hogy vala-
mit nem tudok megvalósítani
csak azért, mert nem sikerül
támogatókat szerezni terveink
megvalósításához. Legyen az
bal-, vagy éppen jobboldali be-
állítottságú politikus vagy üz-
letember.

– És a veszélyeshulladék-
lerakó?

– Szégyenteljes, ahogyan
le akarnak járatni ebben a kér-
désben. Mindenki (a lejáratni
akarók is!) tudják rólam: min-
dent el fogok követni, hogy ne
valósuljon meg a veszélyes-
hulladék-lerakó! Akár polgár-
mester leszek, akár nem.

– Nem vitatható, hogy sze-
reted városodat. Talán furcsa
a befejezõ kérdés, de mennyire
szeretnél polgármester lenni?

– Jó kérdést tettél föl. Na-
gyon szeretnék Polgármester
lenni, mert érzek magamban
és társaimban elegendõ erõt
és hitet a város felvirágoztatá-
sához. Magát a polgármesteri
tisztséget azonban olyan fel-
emelõ szolgálatnak tekintem,
amely elnyeréséhez képtelen
vagyok egy bizonyos szint alá
„süllyedni”. A választási siker
csak akkor szerez örömöt, ha
sikerül megõriznem magam-
ból lehetõség szerint mindent,
amely miatt most sokan bizto-
sítanak támogatásukról. Sze-
mélyiségembõl fakad, nem fo-
gok megváltozni, ha polgár-
mester leszek. Képtelen va-
gyok szélkakas módjára fo-
rogva egyik napról a másikra
váltogatni politikai nézetei-
met. Ott akarok maradni, ahol
voltam és ma is vagyok, mert
igaza van Wass Albertnak: „A
kõ marad, a víz szalad, a víz
szalad!” G. I.

A kõ marad, a víz szalad!

Interjú Kószó Péter polgármester-jelölttel

Kószó Péter ismerteti a Tiszta Lap programját a Csúcsban

Szerkesztõségünk tudo-

mására jutott, hogy nem

jogerõsen ítélet született a

dr. Kószó Péter és dr. Grezsa

István által indított sajtó

helyreigazítási perben, mel-

lyel kapcsolatban megkér-

deztük dr. Hegedûs Pétert,

az érintettek jogi képviselõjét.

– Mi volt ténylegesen a

tárgya ennek a pernek?

Dr. H. P.: A Vásárhelyi Ku-

rír cikket írt az Erzsébet

Kórház-Rendelõintézet Ka-

kasszéki Gyógyintézet fõépü-

let és konyhaépület rekonst-

rukciós munkálatainak elvég-

zésére kiírt közbeszerzési el-

járásról, és ennek lebonyolítá-

sára és értékelésére létreho-

zott ad-hoc bizottságról. A

cikk az ad-hoc bizottság mun-

káját értékelve, dr. Kószó Pé-

ter és dr. Grezsa István szemé-

lyét összefüggésbe hozta a bi-

zottság törvénysértõ döntésé-

vel, amely alapján a közbe-

szerzési tanács döntõbizott-

sága 5.000.000 Ft-ra büntette

az önkormányzatot. A cikk

egésze azt sugallta, hogy

mind Kószó, mind Grezsa

képviselõ uraknak köze volt a

törvénysértéshez.

Mindezek alapján éltek

jogorvoslattal, és kérték elõ-

ször közvetlenül a Kurír Szer-

kesztõségét a sajtóhelyre-

igazításra, majd annak eluta-

sítása után a Városi Bíróság-

hoz fordultak a jogsértés

megállapítása és annak érde-

kében, hogy kötelezze a Bíró-

ság a Vásárhelyi Kurírt

sajtóhelyreigazítás megtételére.

– Mit állapított meg a Bí-

róság?

Dr. H. P.: Megállapította,

hogy a Vásárhelyi Kurír a va-

ló tények hamis színben való

feltüntetésével sértette meg

dr. Kószó Péter és dr. Grezsa

István személyiségi jogait.

Megállapította továbbá, hogy

megnyugtatóan megállapít-

ható volt, hogy az alperes

(Kurír) a felperesek (dr. K. P.

és dr. G. I.) sérelmére elkövet-

te a jogsértést, ezért a kerese-

ti kérelem megalapozott.

– A jogsértés megállapítá-

sán túl kötelezte-e még vala-

mire a Bíróság a Vásárhelyi

Kurírt?

Dr. H. P.: Igen, kötelezte az

általunk kért és megfogalma-

zott közleménynek az ítélet

kézhezvételét követõen meg-

jelenõ elsõ lapszámának cím-

lapján, vékony vonallal beke-

retezve történõ közzétételre.

– Mikorra várhatjuk a

helyreigazítást, és ezáltal azt,

hogy megtörténik a Vásárhe-

lyi lakosok pontos tájékozta-

tása ez ügyben?

Dr. H. P.: Erre még várni

kell, mert minden bizonnyal a

Vásárhelyi Kurír fellebbezést

fog benyújtani az ítélettel

szemben, és így a Csongrád

Megyei Bíróság fogja meghoz-

ni soron kívüli eljárásban a

végsõ döntést.

A. P.

Elsõfokú ítélet dr. Kószó és dr. Grezsa sajtóhelyreigazítási perében

Személyiségi jogot sértett a Kurír!

Kossuthra emlékeztünk Monokon

Balázs Antal székely fafaragó, Dr. Berényi Károly

és Fodor Zoltán társaságában

A Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület a

megemlékezés koszorúját vitte el Kossuth Lajos szülõfalujába,

Monokra a nagy államférfi születésének

kétszázadik évfordulóján rendezett ünnepségre.

Tájékoztatjuk ol-

vasóinkat, hogy a

„Jövõkép” legu-

tóbbi számában

megjelent, dr. Dá-

vid Ibolyát és dr.

Lázár Jánost áb-

rázoló fénykép

2001. augusztus

30-án készült.

Idézet Dávid Ibolya 2002. szeptember 12-ei

beszédébõl: „Dr. Kószó Péter a legal-

kalmasabb polgármester jelölt”.
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Két ember, két stílus
Egykori Fekete Sas-béli kijelentése után („ha Rapcsák

Andrásra szavaznak, lesz négysávos út Szeged és Vásárhely
között”) bizonyos volt, hogy  Orbán Viktor a kampány során
ellátogat városunkba. Különösen annak fényében, hogy az
MSzP pénzt és paripát nem kímélve akarja Vásárhelyt
„megszerezni”. Ráadásul nemcsak Medgyessy Péter, de Dávid
Ibolya is megtöltötte polgárokkal a Sas nagytermét és hitet
tett Kószó Péter Polgármester jelölt mellett, akit az Elnök
asszony a legalkalmasabbnak talált a város vezetésére.
Ehhez képest a késéssel kezdõdõ stúdióbeszélgetésben Orbán
Viktor feltûnõen visszafogott volt. Szegeden és Szentesen
több ezres nagygyûlésen kötelezte el magát érzelmileg is a
polgári oldal ottani jelöltjei mellett, nálunk pedig a „közszol-
gálati” VTV-ben meglehetõs távolságtartással támogatta a
FIDESZ polgármester jelöltjét.

Volt miniszterelnökünk helyesen vetette föl az alap-
kérdést, nevezetesen az önkormányzati választások tétje:
„egyetértés, összefogás lesz-e Vásárhelyen?” Ha a Jövõkép
kampány újság, vagy az „ingyenes önkormányzati tájékoz-
tató” Kurír egyetlen számát is átfuthatta volna, bizonyára
számára is kiderül, hogy a FIDESZ nevében fellépõ, job-
boldali gyökereit illetõen erõsen kétséges csapat aligha
garanciája az együttmûködésnek, a békességnek. Orbán
Viktor a jobboldali egységrõl is világosan és kultúráltan nyi-
latkozott: „akik nem állnak most föl a gyõzelemre esélyes job-
boldali jelölt mögé, azok a baloldal malmára hajtják a vizet.”
E szavakból akár az is következhetett volna, hogy a parla-
menti munkával amúgy is leterhelt Lázár János azon
melegében bejelenti visszalépését Kószó Péter javára.
Ehelyett lekicsinylõ stílusban jelezte, hogy õ még hajlandó a
tárgyalásokra, tehát lehet még hozzá alkalmazkodni. Ha
egyáltalán indokolt Vásárhely esetében „oldalakban”
gondolkozni, a jobboldali egység kérdésében öntsünk tiszta
vizet a pohárba! Együttmûködés csak egymást tiszteletben
tartó, kölcsönösen alkalmazkodni tudó felek között lehet-
séges. A kezében kést szorongató böllér sem békejobbot nyújt
áldozatának…

Szóval csak nézünk, mint a moziban. Két politikus egy
mûsorban, de micsoda különbség! Orbán Viktorral lehet
egyet nem érteni, mondandóját lehet vitatni, de kétségtelen,
hogy nagy formátumú politikus. A mellette ülõ másik poli-
tikus pedig ezúttal sem tudott kilépni önnön bûvkörébõl.

dr. Grezsa István

Az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány hivatalos kiadványában
ez áll: az alapítvány 1995-ben kezdte meg tevékenységét, Gáspár
Gyõzõ adományozó személyében. A Fõvárosi Bíróság 1997-ben
jegyezte be mint a gyermekélelmezési gondok enyhítésére szolgá-
ló társadalmi szervezetet, amely két év múltán megkapta a köz-
hasznúsági fokozatot. Az alapítvány – eddigi mûködése alatt –
mintegy 27 millió forint értékû pénz és tárgyi adományt juttatott
el a rászorulóknak. Magyarország területén közel 40 településen
rendezett jótékonysági akciókat etnikai, vallási hovatartozás
megkülönböztetése nélkül, minden rászorulónak egyformán jut-
tatva el a szükséges élelmiszereket, játékokat, ruhanemûket,
egyéb használati eszközöket. Az alapítvány munkatársai – az
1999-tõl megkezdett óvoda-segélyezési program keretében – ját-
szóterek építését, a meglévõk felújítását, karbantartását végzik. 

Az Éhezõ Gyermekekért Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke Gás-
pár Gyõzõ, salgótarjáni vállalko-
zó, aki dr. Kószó Péter, a Tiszta
Lap Egyesület polgármesterje-
löltje meghívására, nemrégiben
ismét Vásárhelyen járt. Ebbõl az
alkalomból beszélgettünk. 
– Mióta ismeri dr. Kószó Pétert, a
Tiszta Lap Egyesület polgármes-
terjelöltjét, volt országgyûlési
képviselõt? – fordultam a kérdés-
sel Gáspár Gyõzõhöz, az Éhezõ
Gyermekekért Alapítvány kura-
tóriumi elnökéhez.
– Körülbelül hat-hét éve. Makón ta-
lálkoztam vele elõször, egy közös
jótékonysági rendezvényen, ahol –
színvonalas mûsor keretében –
ajándékokat osztottunk szét a rászoruló magyar és cigány gyerme-
kek között. Ugyanezt tettük Hódmezõvásárhelyen is – válaszolta.
– Mi volt az elsõ benyomása Kószó doktorról? 
– Az emberségét nehéz mondatokba foglalni, de kevés olyan
ember van, mint õ. Azért is tartjuk a kapcsolatot. Olyanok va-
gyunk, mint a testvérek. Évente általában kétszer találkozunk,
és ez nagyon fontos.
– Miért jelentõs ez ennyire az Ön számára?
– Sok közös jótékonysági akciónk volt már, ismerjük egymást.
Egyebek között mi érkeztünk elsõként az ukrajnai árvízkárosultak
megsegítésére egy-egy kamionnyi élelmiszer- és ruhaszállítmány-
nyal. Azért is fontos számomra ez a kapcsolat, mert én a kisebb-
séghez tartozom, és kevés olyan ember van, mint Kószó Péter, aki
soha nem tett különbséget magyar és cigány ember között. Az em-

berek többnyire távolodnak egymástól, így a cigányságtól is.  
– Gyakran találkozott élete során a megkülönböztetõ magatartással?
– Hódmezõvásárhelyen és Makón soha, Budapesten annál több-
ször. Láthatja a médiákban is, micsoda rasszizmus nyilvánul
meg. Kószó Péternél és baráti körében ezt soha nem tapasztal-
tam. Ezért szeretek eljárni a két Csongrád megyei városba. 
– Úgy hírlik, számíthatunk erre a közeljövõben is.
– Igen, hamarosan Vásárhelyre viszem a Romantic Együttest.
Október 16-án, szerdán ingyenes koncertet adunk, amelyen a fi-
ammal és zenész társaival együtt én is ott leszek, és elvárom a
rendezvényre a cigányságot. Meg szeretném szólítani a népet,
és kérni õket, hogy segítsék dr. Kószó Péter polgármesterjelölt
választási kampányát. Õ mindig támogatott bennünket, nekünk
is kötelességünk viszonozni azt.  

– Nagy népszerûségnek örvend a
közelmúltban feltûnt Romantic
Együttes, amelyben az Ön fia a
frontember. Mit jelent a siker a
szülõk számára?   
– Boldogságot. Nagyszerû érzés
az egy anya és apa számára, ha
a fiuk a rádióban, televízióban a
színpadon szerepel. Különösen
igaz ez, ha cigány emberek gye-
rekérõl van szó. 
– Két fia és öt unokája van. Len-
ne kikre költenie a pénzét. Miért
jótékonykodik?
– Azért, mert én nagyon szegény
emberbõl lettem nagyon gazdag
ember, de nem felejtettem el,
hogy honnan jöttem. Ezt ma ná-

lunk sokan elfelejtik, magyarok
és cigányok egyaránt. Bár gyerekkoromban ennivalónk is alig
volt, de ma már vállalkozásommal autópályákat, bevásárlóköz-
pontokat építünk, sertéstelepet mûködtetek, sõt, most már a ze-
nével is foglalkozunk. Talán hihetetlen, de gyári segéd-
munkásként a fabútorkészítés forradalmasításával alapoztam
meg családi vállalkozásunk jövõjét.
– A jövõben politizálni is akarnak?
– Nem politizálni akarunk, hanem dolgozni. Nem segélyt kérünk,
hanem munkát. Most dolgozok ki egy olyan programot, amely –
képzettségtõl függõen – munkát és megélhetést biztosít Hódme-
zõvásárhelyen is a cigányságnak. Ebben, én Gáspár Gyõzõ példa-
adással és szaktanácsadással is segíteném dr. Kószó Péter pol-
gármesterjelölt urat, hogy viszonozni tudjam az õ önzetlenségét,
amellyel megannyiszor támogatta a cigányságot.

Joó Erzsébet 

Romantic(-os) ajándék Dr. Kószó Péternek és Hódmezõvásárhelynek

Gáspár Gyõzõnek garancia a Tiszta Lap polgármesterjelöltje

A Szociálisan Rászoruló Családok Érdekvé-
delmi Egyesülete kéri a vállalkozókat, lakos-
ságot, hogy akinek felesleges ruhanemûje, ci-
põje van, az hozza be szervezetünkhöz. Átve-
szünk élelmiszert és pénzadományt is, elfoga-
dunk bútort, ágynemût, háztartási gépeket.

Az adományokat a nagycsaládosok, gyer-
meküket egyedül nevelõk, rászoruló nyugdíja-

sok, mozgássérültek és fogyatékosok között
osztjuk szét kizárólag Vásárhelyen és körzeté-
ben.

Elérhetõségeink: � 241-470, � (30)
321-7948, vagy személyesen 14–17 óráig a
Nyárfa u. 9.  alatt.

A d ó s z á m u n k : 1 8 4 6 9 2 9 5 - 1 - 0 6 ,
bankszámlaszámunk: 11300270-03172678.

Támogatásaikat elõre is köszönjük.  

Gáspár Gyõzõ és dr. Kószó Péter

2002. szeptember 27-én

nagy érdeklõdés mellett tar-

tott lakossági fórumot a Fán-

csy és Józsa utcák sarkán dr.

Kószó Péter polgármester je-

lölt és Fodor Zoltán a Tiszta

Lap újvárosi képviselõ-jelölt-

je. A fórum fõ témája a

„tehermentesítõ” úttal kap-

csolatos lakossági vélemé-

nyek meghallgatása és a

Tiszta Lap ezzel kapcsolatos

álláspontjának ismertetése

volt. Mindezek mellett szó

volt a szegényedõ és fogyó

városról, valamint a már fo-

lyó vagy most elinduló beru-

házásokról is. A közel két

órás, nagy sikerû fórum után

beszélgettünk az újvárosi je-

lölttel, Fodor Zoltánnal.

– Önnek milyen elképzelései

vannak a városrész fejlõdésével,

fejlesztésével kapcsolatban?

– A legfontosabbnak a mû-

ködõ ipar betelepítését, beho-

zatalát tartom, mert ez javít-

hatja a város bevételeit, ami-

bõl a közintézményeit finan-

szírozza, a béreket  fizeti a

közalkalmazottaknak és segíti

a rászorulókat. Mivel  azonban

ez munkahelyeket is létesít,

így a segélyezettek száma is

csökken. Újváros csak profitál-

ni fog ebbõl, mert városré-

szünk határában lesz az ipari

park, ami miatt az itteni ingat-

lanok legalább 50%-kal fel fog-

nak értékelõdni.

– Mit kíván tenni a várha-

tóan megnövekedõ forgalom-

mal?

– Nem lesz nagyobb a for-

galom, mert a várost ténylege-

sen elkerülõ út megépítését

gõzerõvel el kell kezdeni, hogy

mire az elsõ befektetõ jön, ké-

szen legyen. Nagyon fontos to-

vábbá, hogy a város és a vá-

rosrész érintése nélkül rá le-

hessen jutni az országos úthá-

lózatra.

– Ezek szerint Ön sosem

támogatta a „tehermentesítõ”

utat?

– Szerintem ez eleve értel-

metlen volt, mert a várost át-

szelõ „tehermentesítõ” út

ugyanúgy lakóházakat érintve

menne, mint eddig, csak nem

a 47-es út nyomvonalán, ha-

nem máshol. Nem is beszélve

arról, hogy ez egy olyan beru-

házás lenne, ami emberek szá-

zainak, ezreinek egészségét,

vagyonbiztonságát és életmi-

nõségét változtatná meg, ne-

gatív irányban. Ilyet soha,

semmilyen körülmények kö-

zött nem támogatok, és a Tisz-

ta Lap Egyesület sem.

– Akkor ki támogatja?

– Örömmel tölt el, hogy a

„tehermentesítõ” út fõ védnö-

ke, fiatal országgyûlési képvi-

selõnk, aki többször is egyér-

telmûen kiállt a terv mellett,

mára belátta tévedését, és az

általunk végig képviselt elkép-

zelés mellé állt! E szerint soha

nem szabad egy ilyen értel-

metlen beruházást megvalósí-

tani. Ezt a „pálfordulását” mi

sem bizonyítja jobban, mint

hogy tegnap, csütörtökön az õ

aláírásával fémjelzett íveken

kezdték a gyûjtést a

„tehermentesítõ” út ellen.

A.P.

Újvárosi „tehermentesítõ”?

FELHÍVÁS

Vértanúkra emlékezünk!
A Tiszta Lap Egyesület szeretettel meghívja

Önt és kedves Családját

2002. október 5-én (szombaton) este 6 órára a Székelykapuhoz

Közösen emlékezünk az aradi hõsökre. Ünnepi beszédet mond

dr. Kószó Péter polgármester jelölt

Mindenki hozzon magával egy szál gyergyát!

Az összefogás csodát te-

remthet! Bizonyítja ezt a Kisho-

moki Kerttulajdonosok Egyesü-

letének munkája is, melynek

nyomán immár oda is eljutott a

villany, a gáz és a vízvezeték.

(Több aszfaltút is lenne, ha a

város idei költségvetésében er-

re biztosított pénzét az önkor-

mányzat nem költötte volna

másra!) Megoldandó probléma

persze akad még bõven! Noha a

közgyûlés 1998-ban – igen böl-

csen – Új Kishomokot belterü-

letté nyilvánította, de a mezõ-

gazdasági mûvelési területként

nyilvántartott körzetet „elfelej-

tette” kiváltani a magyar ál-

lamtól. Így az ott építkezõket,

illetve ingatlant vásárlókat

többletterhek sújtják. Fizetniük

kell ugyanis a mezõgazdasági

mûvelésbõl való kivonás költ-

ségeit, például a földmérés, a

földhivatal, a környezetvédelmi

hatóság díját, az emelt összegû

illetéket stb. A költségek most

minden egyes beépítendõ, illet-

ve megvásárlandó négyzetmé-

terre ráterhelõdnek, így az in-

gatlanok piaci értékét is le-

nyomják. Az „elfelejtett” kivál-

tás költsége az egész területre

vetítve mintegy 100 millió fo-

rintra rúg. A Tiszta Lap rendez-

ni fogja e problémát, s meg-

szünteti az érintettek hátrá-

nyos megkülönböztetését. A te-

rület kiváltásának költségeit az

önkormányzatnak vállalnia

kell, hiszen ez a belterületté

nyilvánítás miatt kötelessége.

Persze ebbõl, amit csak lehet,

az állammal célszerû megfizet-

tetni. Az európai csatlakozás

miatt országosan 1 millió hek-

tárt kell kivonni a szántóföldi

mûvelés alól, melynek végre-

hajtását az állam anyagilag is

támogatni fogja. E programba

Kishomokot is becsatlakoztat-

juk, ha pedig ez nem lehetsé-

ges, akkor megállapodunk

majd az érintett minisztérium-

mal, hogy az esedékes összeget

az önkormányzat elnyújtva,

akár 20–30 év alatt fizethesse

ki. Ezzel párhuzamosan pedig

vissza kívánjuk téríteni az épít-

kezésüket már megkezdett tu-

lajdonosok önkormányzati „fe-

ledékenységébõl” adódó plusz

költségeit.

Kishomok másik égetõ

problémája a belterületi határ

jelenlegi megállapításából adó-

dik. A Bordás dûlõ egyik oldala

belterület, a másik oldala pedig

nem, ezért az ottani tanyák la-

kói nem élhetnek a lakásépítés-

re nyújtott szociális támogatá-

sok lehetõségével. A Tiszta Lap

szándéka, hogy a belterület je-

lenlegi határa, és a tervezett el-

kerülõ út nyomvonala kerüljön

pár száz méterrel nyugatabbra.

Ezzel segítjük az érintett ta-

nyákban élõket, sõt az új

nyomvonal miatt az önkor-

mányzatot is kevesebb kisajátí-

tási költség fogja terhelni.

Kishomok egész Vásárhely

kincse. Terveink végrehajtása

olcsóbbá teszi majd az ottani

építkezéseket, így belátható

idõn belül e terület városunk

új, vonzó és szép kerületévé vá-

lik.

Horváth Tibor képviselõjelölt

14. választókerület

Kishomok Tiszta Lapja

Mária és a közszolgálat
Kedves Csorba Mária!
Engedje meg, hogy „gratuláljak”

Önnek, valamint Tóth Andreának és Vas-
vári G. Pálnak is, akikkel együtt sikerült
Vásárhely sajtóját olyan mélypontra jut-
tatniuk, amilyen mélyen még nem volt.
Ami ugyanis a Jövõkép és a Kurír hasáb-
jain, valamint a VTV képernyõjén törté-
nik az nem más, mint szimpla „megél-
hetési újságírás”. Az elnevezés tükröz
némi elnézõ jóindulatot is, hiszen meg-
értem én: akinek az egzisztenciája függ
attól, hogy egyes személyeket égi magas-
ságokba emeljen, másokat pokoli sötét
bugyrokba taszítson, annak bizony nem
könnyû az élete.

Ön, egyik legutóbbi rövidke cikké-
ben háromszor nevezi közszolgálatinak a
VTV-t, amely az országos televíziók sike-
reit megirigyelve (no és azokhoz hasonló
igénytelenséggel) sugározza a maga „Big
Brother Show”-ját.  A szépre éhezõ vá-
sárhelyi tévénézõ minden este láthatja
hát, amint a szereplõ kiállítást nyit, utca-
gyûlést tart, nyilatkozik errõl-arról, foga-
dást ad, nyárbúcsúztatót nyit meg, tûzijá-
tékot rendez, fõtámogat, fõvédnököl, stb.

Ez a kissé felbillent egyensúly Önt,
Önöket, mint a média kizárólagos letéte-
ményeseit nem zavarja. Zavartatás nél-
kül pocskondiázzák hát a „harmatgyön-
ge”, „pályaelhagyó”, „karrier- és  hata-
lomvágyó” ellenfeleket, hisz ez most jól
fizet. A következõ kijelentésemen biztos

meg fog lepõdni: Rapcsák Andrást – Ön-
höz hasonlóan – én is nagyra becsültem,
tehát nem „helybõl ellenzékiként” táma-
dok. Egy alapvetõ különbség azért van
köztünk, kedves Mária. Hajlott korom
dacára meg kell állapítanom: a látása
sokkal rosszabb, mint az enyém. Ön a
képviselõ urat egyszerûen átemelte a
„támogatandó” helyre polgármesterünk
halála után. Holott csak a vak nem látja:
óriási különbség van aközött, hogy valaki
maga zseniális politikus, vagy csupán egy
zseniális politikus titkára. Nem emlék-
szem a mûvelõdéstörténetbõl olyan ese-
tekre – javítson ki, ha tévednék – ami-
kor például Liszt Ferenc kottalapozójá-
ból Liszthez fogható zongoramûvész, ze-
neszerzõ lett volna. Olyanról sem hallot-
tunk, hogy azok közül a nyomdászok kö-
zül, akik Ady köteteit nyomtatták, egy is
Adyhoz mérhetõ léptékû, mértékû költõ-
vé avanzsált volna...

Szóval, kedves Mária, „közszolgála-
ti” címszó alatt is jól meg kell nézni,
hogy kit támogat az ember. Nehogy aztán
csalódás érje...

Végül még egyetlen gondolat: Ön –
rendkívül helyesen – azt írja egyik cikké-
ben az orvosi hivatásról: „...gyönyörû hi-
vatás az orvosé, hiszen tudásával az em-
bernek az életbe, s gyakran önmagába
vetett hitét képes visszaadni...”

Kedves Mária! A város beteg. Súlyos
beteg! Orvosra van szüksége. Egy egész
csapatra!

Név és cím a szerkesztõségben
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T i s z t a  l a p  –  Í r j u k  E g y ü t t  a  J ö v õ t !

Pár hete újságunk mellékleteként kérdõívet juttattunk el

minden háztartásba és megkérdeztük a polgárokat, mi a véle-

ményük városunk helyzetérõl? Folyamatosan kapjuk vissza a

kérdõíveket, most az elsõ 300 válasz összesített eredményeit

közöljük.  Mivel a kérdõívet a háztartások kapták, a válaszok

bizonyára a családok véleményét is tükrözik.

Az adatokból kitûnik, hogy városunkban szertefoszlott a

„nagy fejlõdés" mítosza. A válaszolók közel fele szerint az el-

múlt 12 évben Vásárhely más nagyvárosokhoz képest lemaradt

a fejlõdésben. Csupán minden ötödik válaszoló gondolja, hogy

jobban fejlõdtünk, mint más hasonló méretû települések.

Az eltelt 12 évben más hasonló méretû városokhoz képest

hogy alakult Hódmezõvásárhely helyzete?

A válaszolók többsége elégedetlen a közszolgáltatások szín-

vonalával. Az iskolai osztályzatok mintájára 1-tõl 5-ig értékel-

tettünk huszonkét szolgáltatást, melyek közül egy sem akadt,

amelyek átlagos pontértéke a „jó" minõsítést kiérdemelte volna! 

Különbözõ szolgáltatásokkal való elégedettség átlaga

(1=elégtelen, 2=elégséges, 3=közepes, 4=jó, 5=kiváló)

Különösen erõs a helybeli munkalehetõségek, munkaalkal-

mak iránti elégedetlenség. Kétségtelen, hogy ma ez városunk

egyik legégetõbb problémája. (Éppen ezért állítottuk e kérdést

Városépítõ programunk gyújtópontjába.)

A helybeli munkalehetõségek, munkaalkalmak megítélése

A helyi úthálózatról is lesújtó véleményeket kaptunk. (A

Tiszta Lap e problémát elkülönített Önkormányzati Útalap léte-

sítésével kívánja orvosolni.)

A helyi úthálózat megítélése

Talán meglepõ, de a válaszolók igen kritikusan ítélték meg

a természet és környezetvédelem helyi színvonalát. Ez is mutat-

ja, hogy a lakosság fontosnak tekinti e kérdést, és nagy elvárá-

sai vannak környezetünk megóvása iránt. Úgy tûnik tehát,

hogy a vásárhelyiek nyitottak az európai szintû környezeti kul-

túra elsajátítására.   

A helybeli természet- és környezetvédelem megítélése

Megragadva az alkalmat, azt is megkérdeztük, hogy néhány

megadott szempont alapján a vásárhelyiek milyennek képzelik

az ideális polgármestert? Az adatokból kiemeljük, hogy a vá-

laszolók elsöprõ többsége szerint a polgármester ideális életko-

ra 35–50 év között van, tehát e poszt betöltéséhez nagyon fon-

tos a kellõ élettapasztalat. (Tájékoztatásul közöljük a polgár-

mester jelöltek életkorát: dr. Kószó Péter 46, dr. Lázár János 27,

dr. Hernádi Gyula 51, dr. Kovács László pedig 56 éves.)

Ön szerint milyen életkorú az ideális polgármester?

Rákérdeztünk polgármester jelöltünk, dr. Kószó Péter is-

mertségére is. Bár iránta mi nyilván elfogultak vagyunk, még

minket is meglepett a kapott eredmény. Ugyanis a válaszolók

48 százaléka személyesen is ismeri dr. Kószó Pétert, másik 48

százalék pedig, bár személyesen nem ismeri, de már hallott ró-

la. Ezen adatok alapján megkockáztatjuk, hogy a polgármester

jelöltek közül ilyen kimagasló ismertségi aránnyal egyedül õ

büszkélkedhet.

Ismeri-e Ön dr. Kószó Pétert? 

A válaszok százalékos megoszlása

Összefoglalónk végén szívbõl köszönjük a kérdõívet kitöl-

tõknek, hogy segítették program-alkotó munkánkat. Meggyõzõ-

désünk, hogy Vásárhely jövõjét nem feltételezésekre, hanem a

lakosság tényleges véleményére kell alapozni.

Megkérdeztük a vásárhelyieket …

Tisztelt Szerkesztõség!
Az Önök lapját megjelené-

se óta örömmel olvasom, mert

egy korrekt, hiteles újságnak

tartom.

Dr. Kószó Péterben és Dr.

Berényi Károlyban remek em-

bereket ismertem meg. Nagy-

ra becsülöm a gyermekgyó-

gyításban nyújtott önzetlen

segítségüket. Hatalmas szív-

vel rendelkeznek, Õk tényleg

odamennek, ahol segíteni

tudnak (Johannita segítõszol-

gálat, kisperegi ikrek és még

sorolhatnám).

Hát nem ilyen emberekre

van szüksége városunknak?

Barátságok mentek tönk-

re, ellentétek születtek a poli-

tika miatt, két táborra sza-

kadt a város. Ez a mai napig

így van, ezen kellene változ-

tatni.

Induljon egy új csapat a

város élén, hisz õk már bizo-

nyították, hogy nem a saját ér-

dekeiket tartják szem elõtt, ha-

nem az elesettekét, a rászoru-

lókét, vagyis mindannyiónkét.

Szüksége van a városnak

egy ilyen csapatra, ezért tisz-

ta szívbõl kívánok Önöknek

sok sikert az októberi helyha-

tósági választáson, és nem

utolsó sorban türelmet és ki-

tartást. Hatalmas szükségük

lesz rá!

Kérem nevemet és címe-

met ne jelentessék meg.

Köszönettel és tisztelettel.

Hódmezõvásárhely

2002. szeptember 05.  

Dr. Kószó Péter

polgármester-jelölt

szeretettel meghívja

Önt és kedves Családját

2002. október 16-án

(szerdán) 16 órára

a Hódtói Sportcsarnokba.

A ROMANTIC
együttes

INGYENES

koncertet ad!

Hódmezõvásárhely Me-

gyei jogú Város Jegyzõje 2002.

szeptember 19-én közzétette

az önkormányzat pénzügyi

helyzetérõl és a választási cik-

lusban keletkezett, a késõbbi

éveket terhelõ pénzügyi köte-

lezettségekrõl szóló jelentését.

A jelentésbõl kitûnik, hogy

2002. augusztus 31-én a vá-

ros szállítói tartozásállomá-

nya 720 millió forintot tett ki,

ez az összeg azonban nem tar-

talmazza az önkormányzat ál-

tal folyósítandó esedékes vagy

elmaradt támogatások össze-

gét (pl. sporttámogatások),

amelyek további több, mint

130 millió forintot jelentenek.

Nem tartalmazza továbbá az

Erzsébet Kórház 100 millió

forintot meghaladó szállítói

tartozását (ezzel kapcsolatban

az önkormányzat könyvvizs-

gálója már 2001. novemberé-

ben felhívta a figyelmet a kór-

ház eladósodási folyamatá-

ra!), valamint nem tartalmaz-

za a béradatokat, amelyek (já-

rulékok nélkül!) havi 400 mil-

liós terhet rónak az önkor-

mányzatra.

Feketén-fehéren tartal-

mazza a jelentés azt is, hogy

az elmúlt 1 év alatt 600 millió

forint mûködési hitelt vett

fel a város, ebbõl 500 millió

forint visszafizetése a jövõ

évben esedékes. A fejleszté-

si hitelek várható összege pe-

dig a jövõ év január elsején

több, mint 1 milliárd forintot

fognak kitenni.

A fentiek mellet tartal-

mazza a beszámoló a fedett

uszoda építéséhez az önkor-

mányzat 545 millió forintos

kezességvállalását, nem tar-

talmazza azonban a HÓD-

STRAND Kft. által felvett to-

vábbi 400 millió forintos hi-

telt, valamint a Vagyonkezelõ

Rt. visszafizetni nem tudott,

ezért a jövõ évre átütemezett

150 millió forintos hitelét.

Utalás sincs viszont a jegyzõi

jelentésben arról, hogyan fi-

zeti vissza az önkormányzat a

2002. szeptember 30-án lejárt

100 millió forintos mûködési

célú hitelét!

Az önkormányzat könyv-

vizsgálója, valamint a Pénz-

ügyi Bizottság elnöke is elis-

merte, hogy az uszodához

kapcsolódó kezességvállalás

az utolsó csepp volt a pohár-

ban, az önkormányzat ettõl

kezdve már nem hitelképes,

hiszen mára minden vagyona

a hitelek fedezetéül szolgál.

Hitelképtelen önkormányzat – hiteltelen képviselõk

A jövõ felélése?!

KKiihhíívvjjuukk  eelllleennffeelleeiinnkkeett!!
A Tiszta Lap Egyesület jelöltjei nemes

sportversenyre hívják ki az
önkormányzati választásokon

induló jelölt gárdákat

labdarúgás és kosárlabda 
sportágakban

Idõpont:
2002. október 12. (szombat)

délelõtt 9 órától.
Helyszín:

Kertvárosi Iskola pályája.
Játékvezetõ(k):

Gyarmati Dezsõ és 
Jeney Pierre olimpiai bajnokok.

KKii--mmiitt  ffõõzz??
Dr. Kószó Péter 

polgármester jelölt 

pörköltfõzõ-versenyre 
hívja ki 

vetélytársait.

Az alapanyagot és kiegészítõket a

Tiszta Lap Egyesület biztosítja.

Helyszín és idõpont: 
a sportnaphoz kapcsolódik.

Várjuk Lázár János, 
Hernádi Gyula és 

Kovács László 
jelentkezését!

Miért nem akarunk veszélyeshulladék-lerakót?
• mert az ország egyik legmélyebb területére tervezték,

• mert hosszú távon aláássa városunk jövõjét,

• mert ellehetetleníti a mezõgazdasági termékek

piacképességét,

• mert megakadályozza a gyúgyturizmus kiépítését,

• mert felgyorsítja a lakosság elvándorlását,

• mert ivóvízbázisunk veszélybe kerülhet,

• végül a legfontosabb:

Vásárhely népe velünk együtt elutasítja!

Akik mást terjesztenek, azok rágalmaznak!
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DR. HEGEDÛS PÉTER (36)
jogász

1. vk. – Belváros
� (62) 533-205 · (30) 967-3814

Oldalkosár u. 2/A

DR. BÁLINT PÉTER (47)
orvos, közgazdász

6. vk. – Csúcs
� (62) 534-445 · (30) 915-0524

Szántó Kovács János u. 72.

DR. GREZSA ISTVÁN (40)
háziorvos, belgyógyász

7. vk. – Béke-telep
� (62) 249-925 · (20) 949-4870

Orvosi rendelõk, Jókai u. 45.

DR. BERÉNYI KÁROLY (48)
gyermekgyógyász

9. vk. – Susán
� (30) 953-3082

Mátyás u. 28.

DR. SZABÓ LAJOS (68)
nyug. állatorvos
8. vk. – Susán

� (62) 222-879 · (30) 978-2653
Klauzál u. 15.

DR. GREZSA FERENC (45)
pszichiáter, szervezetfejlesztõ

2. vk. – Belváros
� (62) 242-684 · (20) 938-4308

Hóvirág u. 14.

DR. KULIK JENÕ ERVIN (31)
jogász

3. vk. – Tarján
� (62) 230-295 · (20) 975-3844

Medgyesi u. 8/A

MARTONNÉ TOMPAI LILLA (28)
fodrász

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

DR. KIS ANDRÁS (28)
jogász

5. vk. – Tabán–Kincses-telep
� (62) 246-283 · (20) 919-3432

Báthori u. 10/A

FODOR ZOLTÁN (35)
vállalkozó

10. vk. – Újváros
� (20) 977-5134

Kölcsey u. 6.

DR. BOLEMAN ISTVÁN (45)
szülész-nõgyõgyász

11. vk. – Hódtó
� (62) 242-304 · (30) 985-7545

Liszt Ferenc u. 10.

RÁCZ NORBERT (34)
vállalkozó

12. vk. – Kertváros
� (62) 242-468 · (30) 228-9826

Móricz Zsigmond u. 6/A

DR. KÓSZÓ PÉTER (46)
gyermekgyógyász
13. vk. – Kertváros

� (62) 246-718 · (30) 205-8562
Malom u. 30.

HORVÁTH TIBOR (38)
mezõgazdasági mérnök, közgazdász

14. vk. – Külterület
� (62) 230-376 · (20) 962-5072

Szög u. 11–13.
DR. KÓSZÓ PÉTER
polgármester-jelölt

A Tiszta Lap Polgári Egyesület jelöltjei

Elérhetõségeink: a Tiszta Lap székhelyén (Hódmezõvásárhely, Móricz Zsigmond u. 72.),
vagy postai úton (6801 Hódmezõvásárhely, Pf.: 214.). További információ:

www.tisztalap.vasarhely.hu honlapon, illetve a tisztalap@vasarhely.hu e-mail címen és telefonon: (30) 953-3082.

Múlt hét szerdán részt vet-
tem a FIDESZ egyik választási
gyûlésén. Végre nem nekem kel-
lett beszélnem, jóízût hallgathat-
tam. Azért mentem, mert komo-
lyan gondolom, hogy nem ellen-
ségei, hanem ellenfelei vagyunk
egymásnak. Jelenlétemmel is
meg szerettem volna tehát tisz-
telni Csorba Mihály urat, aki el-
lenfelem a 2. választó kerület-
ben. Ezt pár mondatban el is
mondtam, és javasoltam, hogy
tartsunk közös rendezvényt,
ahol a választók jobb tájékozta-
tása érdekében megvitathatjuk
programjainkat. Sajnos, alpol-
gármester úr elutasította ajánla-
tomat. Mégis örülök hogy ott
voltam, mert megtudhattam,
hogy a jelenlegi képviselõk mit
tettek és mit terveznek városunk
érdekében. Némi hiányérzetem is
maradt, mivel a város legégetõbb
problémáival kapcsolatban szin-
te semmilyen elképzelést sem
hallottam. (Pl. a fiatalok elván-
dorlása, új munkahelyek terem-
tése, a jövedelemtermelõ képes-
ség fokozása stb.) Számomra a
legnagyobb élményt Erdélyi Mik-
lós úr retorikailag remekbe sza-
bott felszólalása jelentette. Egye-
bek mellett azt fejtegette, hogy
szerinte dr. Kószó Péter miért
nem alkalmas polgármesternek.
(Másik témája mulatságos volt
számomra, mivel a közismerten
baloldali elkötelezettségû ügy-
véd úr látványosan aggódott a

jobboldal egységéért.) Felszólalá-
sa sok megállapításával nem ér-
tettem egyet, de hallgattam, nem
akartam megzavarni mások ren-
dezvényét. Késõbb elgondolkoz-
tam azon, hogy a „miért nem al-
kalmas Kószó Péter polgármes-
ternek” címû fejtegetés mégsem
maradhat válasz nélkül, hiszen
nap, mint nap traktálják ezzel a
polgárokat. De milyen választ
adjak? Vágjak vissza azzal, hogy
az ellenfelek miért nem alkalma-
sak polgármesternek? Ezt nem
teszem, mert szerintem mind a
négy jelölt alkalmas a polgár-
mesteri szék betöltésére. Más-
részt ez a stílus méltatlan lenne
a Tiszta Laphoz. Tehát nem ezt
az utat járom, inkább röviden vá-
zolom, hogy Kószó Pétert miért
tartom alkalmas, sõt a legalkal-
masabb polgármester jelöltnek.
Elõre bocsátom, hogy ezt nem
„mûkedvelõként” állítom. Az el-
múlt években sokat foglalkoz-
tam a vezetés elméleti és gyakor-
lati kérdéseivel, sikerült kissé el-
mélyednem ebben a témában.
Ennek köszönhetõen két évig az
ország egyik legfontosabb válla-
lata elnökének lehettem kizáró-
lagos, személyes vezetési tanács-
adója. (A cég éves költségvetése
Vásárhelyét sokszorosan megha-
ladja.) Irányíthattam egy orszá-
gos fõhatóság teljes intézmény-
rendszerének átvilágítását,
melynek során több ezer fõ véle-
ményébõl vontunk le következte-

téseket – egyebek mellett – a ve-
zetés hatékonyságáról. Nagyon
kérem, ne vegyék kérkedésnek,
hogy ez irányú munkáim közül
néhányat szóba hoztam. Egysze-
rûen csak érzékeltetni szerettem
volna, hogy van némi szakmai
alapom ahhoz, hogy nyilatkoz-
hassam a vezetõi alkalmasság
kérdésérõl.

Visszatérve dr. Kószó Péterre,
elsõsorban azért tartom a legal-
kalmasabbnak a jelöltek közül,
mert magas fokon rendelkezik
három olyan személyes tulajdon-
sággal, amely a vezetõi haté-
konyság szempontjából megha-
tározó. Az egyik a megbízható-
ság, a másik a (közéleti) tapasz-
talat, a harmadik pedig a jó csa-
patépítõ készség. Ez utóbbi alap-
ját elsõsorban empátiás, azaz be-
leérzõ készsége, közvetlensége,
jó kommunikációs és kapcsolat-
teremtõ képessége adja. És még
valami, ami nagyon fontos!
Kószó Péter pontosan tisztában
van azzal, hogy mihez nem ért,
és nem is akar olyan látszatot
kelteni, mintha mindenhez érte-
ne. Ez kellõ önismeretére és mér-
téktartására utal. Ezért képes ar-
ra, hogy a feladatokat megossza
másokkal, azokat a leginkább
hozzáértõknek delegálja.

Az igazsághoz hozzá tarto-
zik, hogy az említett jó szemé-
lyes tulajdonságok csak egy bi-
zonyos vezetõi szerepre teszik õt
alkalmassá. Belõle biztosan nem
lenne jó tekintélyelvû, egyszemé-
lyi vezetõ, aki szinte minden kér-
désben egyedül dönt, aki minden

fölött teljes kontrollt gyakorol.
Bizonyos területeken ez az ideá-
lis vezetési modell. Például a
rendvédelmi erõknél, félkatonai
szervezeteknél, katasztrófa szol-
gálatoknál. Illetve katasztrófa
helyzetekben, amikor nincs idõ a
közös bölcsesség elvének a gya-
korlására. (Talán ügyvéd úr az
önkormányzatot katasztrófa
szolgálatnak tekinti és ezért tart-
ja alkalmatlannak Kószó Pétert?)

Természetesen egy önkor-
mányzat, a Polgármesteri Hiva-
tal tipikusan olyan hely, ahol a
demokratikus vezetési stílus a
leghatékonyabb. Ahol a fõ fel-
adat a legkülönbözõbb érdekek
és vélemények felszínre segítése,
azok lehetõség szerinti egyezte-
tése, és a megszületõ döntések
minél szélesebb körû elfogadta-
tása. (Ami nem történhet „pa-
rancsszóra”.) E munkát igazán
jól csak csoportban lehet elvé-
gezni. Amelynek toborzása és
irányítása éppen azokat a kész-
ségeket és képességeket igényli,
amelyek Kószó Péter személyes
erõsségei. Biztos vagyok abban,
hogy az általa vezetett város
nem „hidegen” és „gépiesen” mû-
ködne, hanem olyan emberi kö-
zösségként, ahol a döntések
meghozatalakor és végrehajtása-
kor a lelki tényezõkre is fokozott
figyelem jutna. Ami azért fontos,
mert egy közösség hosszú távú
jövõje a lelki tényezõkön nyug-
szik. Röviden ennyit a polgár-
mesteri alkalmasságról.

Dr. Grezsa Ferenc  

A polgármesteri alkalmasság

Közéleti totó
1. Mi Kószó Péter legkedve-

sebb étele?
1. Német tartós kenyér
X. Biosorb gyógytápszer
2. Minden, ami vízzel fõtt
2. Mi Lázár János legkedvesebb

(gyermekkori) játékszere?
1. Tükör
X. Ugródeszka
2. Televízió
3. Melyik a legfontosabb al-

katrésze Hernádi Gyula
autójának?

1. Kormányzár
X. Távirányító
2. Pumpa
4. A „Miért nem alkalmas dr.

Kószó Péter polgármester-
nek?” témakörben végzett
tudományos munkásságá-
ért ki kapta az idei társada-
lomtudományi Nobel díjat?

1. Erdélyi Miklós
X. Lázár János
2. Erdélyi Miklós és Lázár Já-

nos megosztva
5. Mi dr. Kovács László MIÉP
elnök kedvenc itala?

1. Puszta koktél
X. Gorbacsov vodka
2. Kumisz
6. Mit raknak az asztalra a bal-

oldali jelöltek összejövetelein?
1. Vegyes vágottat
X. Vöröskáposztát
2. Rizsfelfújtat
7. Ki írta „Az orvos gyógyít-

son” címû kandidátusi ér-
tekezést?

1. dr. Hamvas Ödön
X. dr. Havasi Katalin
2. dr. Radics Sándor
8. Hány Fidesz tag van a

párt helyi jelöltjei között?
1. Egy sem
X. Mínusz egy fõ
2. Mínusz kettõ fõ
9. Ki Vásárhely legtehetsége-

sebb és legokosabb embere?
1. Lázár János
X. Lázár János
2. Lázár János
10. Ki lesz október 20. után

Vásárhely polgármestere?
1. Medgyessy Péter
X. Kovács László
2. Lamperth Mónika

PANELFÓRUM!
A Tiszta Lap Egyesület fórumot szervez

Hogyan tehetjük olcsóbbá és

kényelmesebbé a panel lakásokat? címmel.

Helyszín: Piros Presszó kerthelyisége

Idõpont 2002. október 3-a (csütörtök) este 6 óra


