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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek 
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével 
szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak azzal, 
liogy bemutatjuk a Csongrád megyei hét választási 
körzetben induló képviselőjelölteket. Egyszersmind 
fórumot is kívánunk biztosítani a jelölteknek, hogy 
lapunk közreműködésével megismertethessék vá-
lasztási programjuk legfontosabb alaptételeit a sza-
vazókkal. Lapjaink, a Délmagyarország és a Délvi-
lág hasábjain a pártatlan tájékoztatás jegyében erre 
lehetőséget adunk, választókörönként mutatva be a 
jelölteket. Eiröl egyébként a pártokkal a kampány kez-
dete előtt megállapodtunk. 

A parlamentbe készülő politikusok egyenlő felté-

telek mellett, közel azonos terjedelemben, szabadon 
beszélhetnek saját célkitűzéseikről, és pártjuk prog-
ramjáról. természetesen csak azok kapnak megszó-
lalási lehetőséget, akik a törvényben megszabott 
határidőig, március 15-éig összegyűjtötték az indu-
láshoz szükséges legalább 750 ajánlószelvényt, és a 
választási bizottság nyilvántartásba vette őket mint 
egyéni képviselőjelölteket. 

A két választási forduló, április 7. és április 21. kö-
zött a versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyil-
vánosságot kapnak lapjainkban. 

Ma a Csongrád megye 3. számú választókörzeté-
ben induló nyolc jelöltet mutatjuk be. 

BARTHA LÁSZLÓ (Fidesz-Magyar Polgári Párt, MDF) 

- Szeged város 2008-ig tartó fej-
lesztési programjához 100 milliárd 
forintra van szükség, ebből 52 mil-
liárd már a város kasszájában van 
- emelte ki Bartha László a hon-
atyaként és polgármesterként is leg-
jelentősebbnek tartott sikerét. A Fi-
desz-MDF közös országgyűlési kép-
viselője kijelentette: legfontosabb 
feladatának tartja, hogy a követke-
ző ciklusban elkészüljenek azok a 
beruházások, amelyekhez a város 
támogatást nyert. - Nem szabad 
azonban csak városi szinten gondol-
kodni, az Európai Unió is a kistér-
ségek fejlesztését támogatja, aho-
gyan arra példa a szilárdhulladék-
kezelés reformjára és a csatorná-
zásra nyert 11 milliárd forint -
mondta előrevetítve a következő 
négy év irányát Bartha László. A 
képviselő kijelentette: a térség fej-
lődésének egyik kulcsát a hidak-
ban látja. - Világos, az M43-as au-

tópálya csak a Tiszán átívelő híddal 
érheti el a határt, ez a beruházás te-
hát mindenképpen megvalósul, hi-
szen a Fidesz választási programjá-
ban szerepel a sztrádák az ország-
határig építése - mondta a képvise-
lő-polgármester. 
Bartha legutóbbi, brüsszeli látoga-
tásán az új vasúti híd építésének tá-
mogatásáért lobbizott, a harmadik, 
közúti híd építését pedig azért tart-
ja szívügyének, mert az a követke-
ző félszáz évben meghatározza majd 
a város fejlődését. Az M5-ös autó-
pálya Szegedig építése a képviselő 
szerint kötelező feladat, amit csak 
a jogi kötöttségek miatt nem végez-
hetett el eddig a kormányzat. 

- Szeged 170 ezres városként 250 
ezer embert lát el szociális, egész-
ségügyi, oktatási infrastruktúrá-
jából. Azért is fontos a kistérségi 
együttműködés, hogy ez ne csak 
170 ezer adófizető pénzéből valósul-

NÉVJEGY 
Bartha László Szolnokon született, Szegeden szerzett orvosi dip-

lomát. 1998-ig az orvostudományi egyetem traumatológiai klini-
káján dolgozott, két gyermek édesapja. A Fideszbe 1994-ben lépett 
be, 1997 óta a párt városi elnöke. Az előző országgyűlési képvise-
lőválasztáson a 3-as körzetben jutott egyéni mandátumhoz, a par-
lament egészségügyi bizottságának tagja. Kettős tisztet tölt be, hi-
szen 1998 októberében Szeged polgármesterévé választották. 

jon meg. Közös pénzügyi alapokat 
kell teremteni, és így együtt fejlőd-
het a régióközpont és kistérsége -
vázolta elképzeléseit Bartha László. 

A képviselő a közeli jövő legfon-
tosabb városi beruházásai között 
említette az egyetemi könyvtári 
centrum és a városi konferencia-
központ építését, a Dugonics tér 
felújítását. Kistérségi jelentőségű, 
a környező települések létét is gyö-
keresen megváltoztató munka a 
szennyvízcsatorna kiépítése, a szi-
lárdhulladék-kezelés modernizálá-
sa, egy, a kistelepüléseket összekö-
tő kerékpárút-hálózat megvalósí-
tása, és az Algyő és Sándorfalva kö-
zött tehermentesítő léniaút megépí-
tése. 

A 3. számú Csongrád megyei választókörzet (Algyő, Bordány, Szeged, Üllés, 
Zsombó) jelöltjei 

Akikre szavazhatunk 
1. Dr. Bartha László (Fidesz-MPP, MDF) 
2. Dr. Botka László (Magyar Szocialista Párt) 
3. Csanádi Jánosné (Független Kisgazdapárt) 
4. Dr. Farády Éva (Magyar Igazság és Élet Pártja) 

4. Kecse-Nagy Sándor (SZDSZ) 
5. Kozma György (Magyar Vállalkozó Egységpárt) 
6. Nagyvári László (Munkáspárt) 
7. Dr. Pászti Ágnes (Centrum Párt) 

BOTKA LÁSZLÓ (Magyar Szocialista Párt) 

- Az elmúlt négy esztendő az el-
vesztegetett lehetőségek korszaka 
volt - véli a képviselőjelölt ^ a m i -
nek következtéből Csongrád me-
gyébe nem érkezett meg az ország-
ban 1997-ben elkezdődött gazda-
sági növekedés. Holott az ország 
fejlődése ezt lehetővé tett volna. A 
KSH adatai is igazolják, Szegeden 
jelenleg az a legnagyobb problé-
ma, hogy több ezer munkahely 
szűnt meg, helyükre pedig nem 
léptek újak. Nagy tömegeknek 
munkát adó ipari beruházások -
amelyek családokat tartanának el 
- nem valósultak meg a térség-
ben. Ebben a térségben ráadásul 
30-40 százalékkal alacsonyabbak 
a bérek, nemcsak Budapesthez, 
hanem a fejlettebb régiókhoz ké-
pest is. 

Botka László szerint a szocialis-
ta párt választási győzelme esetén 
javítana a jelenlegi helyzeten, ami-
hez az szükséges, hogy az 1998-
ban vállalt programok megvaló-
suljanak: megépüljön az M5-ös 
autópálya országhatárig érő sza-
kasza, a Szegedet elkerülő út, va-
lamint az új Tisza-híd. A képvise-
lőjelölt azt mondja, tarthatatlan, 
hogy Szegeden a leginkább kis- és 
közép vállalkozásokat sújtó helyi 
adók elérték a törvényben előírt 
maximumot, a 2 százalékot. 

- Fontos célnak tartom, hogy a 
városban tiszta legyen a közélet, hi-

szen ehhez hasonló mélyponton a 
közbizalom még sosem állt - fej-
tegeti az MSZP megyei elnöke. -
A szocialista párt vállalja, hogy az 
elmúlt években elkezdődött nega-
tív folyamatokat megfékezi, de eh-
hez minden jóakaratú, tisztességes 
ember összefogására is szükség 
van. 

Programjában kiemelt helyen 
szerepel a családok azon túlnyomó 
többségének támogatása, amelyek 
alacsony jövedelmük miatt nem 
tudják igénybe venni az adókedvez-
ményeket: számukra tehát min-
denképpen különféle kompenzáci-
ók bevezetése szükséges. Éppen 
ezért mindent elkövet majd a kép-
viselőjelölt, hogy ingyenes bölcső-
dei, óvodai ellátás és általános is-
kolai tankönyvek jussanak a gye-
rekeknek, s jelentősen megemeljék 
a családi pótlékot. Szerinte tart-
hatatlan az az állapot, ahogy a je-
lenlegi kormánypolitika különb-
séget tesz gyermek és gyermek kö-
zött. 

- Az elmúlt nyolc év során 
megismertem választókörzete-
met, az ott élők gondjait, s a te-
lepülések fejlesztési elképzelése-
it. 

A jövőben azon leszek, hogy 
tisztességesen szolgáljam válasz-
tóimat. 

Köszönöm azt a bizalmat és tá-
mogatást, amelyet az elmúlt he-
tekben tőlük kaptam. 

NEVJEGY 
Tiszaföldváron született 1973-ban, nős, egy gyermek édesapja. A 

Szegedi teidományegyetem jogi karán végzett 1997-ben, 2000-ben 
jogászszakvizsgát tett. 1994-98 között országgyűlési képviselő a Ma-
gyar Szocialista Párt (MSZP) színeiben. 1998-tól a Csongrád Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, az MSZP megyei elnöke. 
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CSANÁDI JÁNOSNÉ (Független Kisgazdapárt) 

Csanádi Jánosné arról, hogy miért 
határozott az országgyűlési képvi-
selőjelölti megmérettetésről, azt vá-
laszolja: úgy érzi, most ért olyan 
szintre, miszerint meri vállalni ezt 
a kihívást. Immáron 11 éve foglal-
kozik politikával, és a különböző 
funkciók betöltése által kellő ta-
pasztalatra tett szert, megismerte 
Szeded és a környék gondjai, baja-
it. Úgy vélekedik, fel tudja vállalni 
az itt élők problémáinak érdekkép-
viseletét az országgyűlésben. 
A 3-as választókerület az egyik 

„leghosszabb" ilyen terület, iüszen 
a Makkosházával és a rókusi lakó-
teleppel kezdődik, de ide tartozik 
Baktó, Petőfitelep, Zsombó, Bor-
dány és Üllés is. Arról nem is be-
szélve, hogy a települések környé-
kén igen sűrű a tanyavilág, s ezek 
gondjait, problémáit is jegyeznie 
kell annak, aki képviselni kívánja a 
vidéket a T Házban. 

Kopogtatócéduláim 70 százalé-
kát magam gyűjtöttem össze, mert 
kíváncsi voltam a választópolgárok 
véleményére. Körbejártam a várost, 
a településeket, de a tanyavilágot is. 
Ez utóbbiból kaptam a legtöbb ko-

NEVJEGY 
Csanádi Jánosné Budapes-

ten született, nagy családban 
nevelkedett, nehéz körülmé-
nyek között. A fővárosban köz-
gazdasági technikumban érett-
ségizett, majd bérelszámoló-
ként, pénzügyi előadóként, 
könyvelőként dolgozott. A 
Független Kisgazdapártba 
1991-ben lépett be, 1994 óta 
a Csongrád megyei szervezet 
fótitkára. A Csongrád megyei 
közgyűlés képviselője, ahol ag-
rárügyi tanácsnokként is te-
vékenykedik. Szegeden él, egy 
leánygyermek édesanyja. 

pogtatócédulát. Egyik Bordány kör-
nyéki tanyán például egy hét gyer-
mekes család él, ki is mentem hoz-
zájuk, s megütköztem az ott ta-
pasztaltakon: villany nincs, pedig öt 
kisgyermek jár iskolába és petróle-
umlámpa mellett tanulnak. Két ki-
lométert gyalogobiak mindennap, 
hogy eljussanak az iskolába. Ezért 
nemcsak a város problémáit kell a 
képviselőnek felvállalnia, hanem 
azokat is, amelyek a településektől 
távol eső emberek életében adód-
nak, mondja a képviselőjelölt 
asszony. 

Csanádi Jánosné azt vallja: alap-
vető célkitűzése, hogy mindazokat 
az anomáliákat, fogyatékosságokat, 
amelyeket tapasztalt eddigi politi-
kai pályafutása során - de különös-
képpen most, amikor a kampány-
körútjait teszi a 3-as választókerü-
letben -, a parlamentbe való beju-
tása után igyekezzen kijavítani, 
megoldani. O is gazdálkodó, fel tud-
ja mérni azokat a problémákat, 
visszás helyzeteket, amelyekbe a 
termelők kerülhetnek. Meg azokat 
a gondokat is, amelyek folyamato-
san sújtják a vidéken élőket. S eb-
be a kategóriába nemcsak a mező-
gazdasági vonatkozású problémák 
tartoznak, hanem például az okta-
tás, az egészségügy. 

FARÁDY ÉVA (Magyar Igazság és Élet Pártja) 

Az 1994-es választások utáni idő-
szak eseményei, a privatizáció, a 
Bokros-csomag következményei 
okozta csalódás és feszültség ér-
zése ösztönzött arra, hogy eleget te-
gyek a felkérésnek, s belépjek a 
MIÉP-be - idézte vissza pohtikai 
pályafutása kezdetét Farády Éva. A 
másodszori megmérettetésre azért 
vállalkozik, mert erősíteni kíván-
ja pártja esélyeit. Ez az a párt, ame-
lyik kiáll a magyarság érdekei mel-
lett, s vallja, hogy a magyar múlt 
az az érték, amire bizton lehet épí-
teni - mondja. A képviselőjelölt 
asszony pártja valamennyi célkitű-
zését magáénak vallja, de elsősor-
ban orvosi munkája során szer-
zett keserű tapasztalatai okán az 
egészségügy helyzetének javításá-
ért, a szociális egyenlőtlenségek 
megszüntetéséért igyekezne ten-
ni megválasztása esetén a parla-
mentben. 
Gyermekpszichiáterként naponta 
találkozik olyan gyerekekkel, akik 
a munkanélküliségből, a szegény-
ségből fakadó családi gondok, fe-
szültségek miatt lettek lelki bete-
gek. A gyerekek sorsán át látja a 
családok megannyi olyan problé-
máját, amelyek az ország jelenle-
gi helyzetéből fakadnak. Farády 
Éva e bajok orvoslását korántsem 
az egészségügy feladatának tekin-
ti, azt hangsúlyozza, hogy nem se-
gélyekre, hanem munkalehetőség-
re, s megélhetést biztosító fizeté-

sekre van szükség ahhoz, hogy az 
emberek ne betegedjenek bele a 
kilátástalanságba. A pénzforrások 
megteremtéséért - pártjának célki-
tűzéseivel összhangban - a többi 
között azért fog harcolni, hogy a 
reprivatizációval, a multicégek adó-
mentességének eltörlésével, a vé-
dővámok bevezetésével, a kis ke-
resetűeknek biztosított adóked-
vezménnyel oldják meg a szociál-
is problémákat. A képviselőjelölt 
asszony megválasztása esetén 
amellett fog kardoskodni, hogy a 
GDP-ből a jelenlegi 4,8 százalék 
helyett 9-10 százalékkal részesül-
jön az egészségügy, legyen több 
egészségbiztosító, emeljék radiká-
hsan az egészségügyi dolgozók bé-
rét, s javuljon a betegellátás szín-
vonala. 

NEVJEGY 
Farády Éva 1952-ben született Szolnokon, keresztény értelmiségi 
családban. Az orvosegyetemet Budapesten végezte, 1976-ban szer-
zett diplomát. Férjével három fiúgyermeket nevel. Szegeden 13 
éve él, gyermekei már itt nőttek fel. Jelenleg a Szegedi Tüdomány-
egyetem gyermekpszichiátriai klinikáján dolgozik, gyermekgyó-
gyász és gyermekpszichiáter szakvizsgája van. A MIÉP-nek 1998 
óta tagja. Másodszor indul képviselőjelöltként az országgyűlési vá-
lasztásokon. 

KECSE-NAGY SÁNDOR (SZDSZ) 

- Feleségem pedagógus, a gyerme-
keim tanulnak, nagyszüleik nyug-
díjasok. így családomon keresztül 
érzékelhetem a mai magyar tár-
sadalmat érintő legégetőbb problé-
mákat: az oktatás bizonytalansá-
gát, az egészségügy válságát, az 
adóterhek súlyát - ad számot dön-
téséről, amely a politika felé vezet-
te, Kecse-Nagy Sándor. 

- A Szabad Demokraták Szövet-
sége kormányváltó programjával 
egyetértek. Liberális gondolkodású 
emberként az SZDSZ kínálta lehe-
tőséget látom egyetlen esélynek 
arra, hogy megtisztítsuk az ország 
politikai közéletét - hangsúlyozta 
Kecse-Nagy. 

A szabad demokrata színekben 
induló képviselőjelölt jövőbeni po-
litizálásának egyik alapköveként 
említette lokálpatriotizmusát. 
Mint mondta, a parlamentben a 
pártfüggetlen párbeszédek kiala-
kításáért küzd majd, hogy a régió 
képviselői együtt lobbizzanak a 
térség fejlődéséért. 

- A gazdaságban a szabad, poli-
tikától mentes, tiszta verseny hí-
ve vagyok. El kell érnünk, hogy 
régiónk jó befogadója legyen az ide 
irányuló befektetői tőkének - mu-
tatott rá egyik legfontosabb gaz-
daságfejlesztési célkitűzésére a kép-
viselőjelölt. Programja alaptétele-
inek Kecse-Nagy Sándor a szemé-
lyi jövedelemadó és a társadalom-
biztosítási járulék csökkentését, a 
minimálnyugdíj emelését, a ma-
gánnyugdíjpénztárak tagdíjrésze-
sedésének növelését, a kormány-
zati korrupció felszámolását, a kö-
telező sorkatonai szolgálat eltörlé-
sét nevezte. 

Az egészségügyi ellátórendszer 
újragondolása megkerülhetetlen, 
a legfontosabb, hogy ne csak a fi-
nanszírozás mértéke növekedjen, 
hanem a pénzek elköltését is éssze-
rűsíteni kell. Kecse-Nagy Sándor 
szerint fontos, hogy a polgárok egy 

több pilléren alapuló, megbízható 
egészség- és nyugdíjbiztosítási 
rendszert tudhassanak maguké-
nak. 

- A világon mindenütt tíz száza-
lék fölötti a liberális eszmerendszer 
támogatottsága. A Szabad Demok-
raták Szövetsége biztos abban, hogy 
ez Magyarországon sincs másként, 
és ez a választásokon be is bizonyo-
sodik majd. Ahogyan a párt, úgy 
magam is jó választási szereplés-
re számítok. A rám adott szavaza-
tok a tiszta politikai közéletért, az 
átlátható gazdaságért küzdő szabad 
demokratákat erősítik majd. Egyet-
len, az SZDSZ-re és jelöltjeire adott 
voks sem fog kárba veszni - szö-
gezte le Kecse-Nagy Sándor. . 

NEVJEGY 
Kecse-Nagy Sándor Szegeden 
született. Gépészmérnöki dip-
lomát szerzett, több mint ti-
zenöt esztendeje a közszolgál-
tatásban dolgozik. FeleSége pe-
dagógus, két gyermekük szü-
letett. Nem tagja a Szabad De-
mokraták Szövetségének, de 
a párt színeiben indul az ápri-
hsi választásokon. 


