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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével
szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak azzal,
hogy bemutatjuk a Csongrád megyei hét választisi
körzetében induló képviselőjelölteket. Egyszersmind
fórumot is kívánunk biztosítani a jelölteknek, hogy
lapunk közreműködésével megismertethessék választási programjuk legfontosabb alaptételeit a szavazókkal. Lapjaink, a Dclmagyarország és a Délvilág hasábjain a pártatlan tájékoztatás jegyében erre
lehetőséget adunk, választókörönként mutatva be a
jelölteket Erről egyébként a pártokkal a kampány kezdete előtt megállapodtunk.
A parlamentbe készülő politikusok egyenlő felté-

telek mellett, közel azonos terjedelemben, szabadon
beszélhetnek saját célkitűzéseikről, és pártjuk programjáról. természetesen csak azok kapnak megszólalási lehetőséget, akik a törvényben megszabott
határidőig, március 15-éig összegyűjtötték az induláshoz szükséges legalább 750 ajánlószelvényt, és a
választási bizottság nyilvántartásba vette őket mint
egyéni képviselőjelölteket.
A két választisi forduló, április 7. és április 21. között a versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyilvánosságot kapnak lapjainkban.
Ma a Csongrád megye 4. számú választókörzetében induló nyolc jelöltet mutatjuk be.

BERTALAN ZOLTÁN (független)
- Háziorvosként tevékenykedve
gyakran szembesülök olyan panaszokkal, amelyek hitterében szociális gondok rejlenek. Mivel a hivatásom alapelve a segítségnyújtás
- amely nem kizárólag orvosi, hanem nagyon sokszor emberi és szociális tevékenység - úgy döntöttem,
hogy indulok a 2002-es országgyűlési választáson országgyűlési képviselőjelöltként, és lehetőségemhez
mérten segítem választókerületem
lakosságát, hogy elégedettebben,
boldogabban éljen. Független országgyűlési képviselőként pártoktól
függetlenül támogatnék minden
olyan kezdeményezést, amely az
ország egyik mostohagyermekeként
kezelt Csongrád megye, ezen belül
választókörzetem életszínvonalát
és lehetőségeit felemeli az országos
átlaggal egy szintre.
Biztosítani kell a fiatalok minél

magasabb szintű ingyenes képzését,
és lehetőséget kell adni nekik, hogy
saját szakmájukban vállalhassanak
munkát. Az egészségromlásuk miatt kiesőket lehetőség szerint saját
munkahelyükön kell rehabilitálni,
ha nem lehetséges, kapjanak megfelelő alternatívát a munkavégzéshez!
Fontosnak tartom a nyugdíjak
reálértéken tartását. Nagyon sok
idós ember a minimális szükségletét is egyre nehezebben fedezi a
nyugdíjából! Legalább az alapvető
kiadásokra legyen pénze, ha már
nyaralni és színházba nem jár!
Pénzt kell áldozni az egészségünkre! Az egészségünk része az
egészséges ivóvíz és a szennyvízelvezetés megoldása. Nem lehet ennél sürgetőbb feladat a településeken a XXI. században! E nélkül
nem épülhet ipari park, amely mun-
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3 gyermeke van. Hobbim a természet, amelynek megőrzéséhez, szépítéséhez aktívan hozzájárul a Sándorfalva és Környéke természetvédő Egyesület elnökeként.

A Csongrád megyei, 4. számú választókerület (Baks, Balástya, Csanytelek,
Csengele, Csongrád, Dóc, Felgyő, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer,
Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz, Tömörkény) jelöltjei
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FÁBIÁN GYÖRGY (Magyar Szocialista Párt)

kahefyeket teremt és helyi adót biztosít. E nélkül még csak közeledni
sem tudunk Európához! Vissza kell
szorítani a korrupciót a politikában országos és helyi szinteken!
Szorgalmazom az M5-ös autópálya mielőbbi folytatását, mert jelentősen hozzájárulhat a megye
kapcsolatainak fejlődéséhez, ezáltal
bekapcsolja lakóhelyünket is az ország gazdasági vérkeringésébe. Támogatom a szociális bérlakások építését, melyekben a rászorulók, illetve a pályakezdők emberi körülmények között élhetnek, természetbarát szemlélettel méltó helyére emelném a szervezett falusi turizmust,
amely kulturált pihenést, igazi kikapcsolódást jelent!

- A közügyekért tenni - ez mindig is életem volt. Jobbítani, felemelni, kritizálni, bírálni, emberek véleményét szintetizálni és
továbbvinni - mindezt évek óta teszem. Nem titkolt álmom a kulturált közélet. Mindig is szerettem
részt vállalni a klasszikus értelemben vett demokrácia megteremtésében, ahol nézetek, álláspontok ütközésében nem a gyűlölködés, a másik letaposása kerül előtérbe. Az utóbbi évek pökhendiségét, arroganciáját nem tudom elfogadni, mert ízléstelen,
és ez a rossz példa a hétköznapi
életünkre is átszűrődött.
A térség legégetőbb gondja a
munkalehetőségek hiánya. A sikerpropagandával ellentétben, az
utóbbi időben nem munkahelyteremtés, hanem jelentős mértékű
leépítés folyt, például a kisteleki
kábelgyárban, a csongrádi Panol
Rt.-nél és a Tisza Bútoripari Rt.nél, de a szegedi létszámleépítések is kisugárzó hatással voltak a
körzetre. Támogatom a helyi kisés középvállalkozók fejlesztési elképzeléseit, munkahelyteremtő
beruházások e körzetbe vonzását
szorgalmazom. E hangsúlyozottan
lényeges kérdés a mezőgazdaság
kiszámítható és jövedelmező működésének biztonsága. Erre az

MSZP szakmai programja megalapozott garanciákat nyújt.
Fontosnak tartom, hogy a választókörzet idegenforgalmi értékei nagyobb turistaforgalmat
vonzzanak, hogy egyre többen
tudjanak egzisztenciát alapozni
erre a szolgáltatásra. Sürgetően
lépni kell, hogy megvalósuljanak
azok az infrastrukturális beruházások, amelyek megmentenek
minket attól, hogy ellepjen bennünket a hulladék és a szenny.
Meg kell építeni az M5-ös autópályát, a települések közti még
hiányzó útszakaszokat (Sándorfalva-Algyő, Pusztaszer-Ópusztaszer, Pusztaszer-Tömörkény,
Tömörkény-Felgyő) Csongrád
45l-es elkerülő útját, és közben
több út felújítására is sort kell keríteni.
Szakmámból eredóen a neve-

lésnek, oktatásnak nagy jelentőséget tulajdonítok, ám a felnövekvő generáció felkészítésében,
szocializálásában nemcsak az intézmények, hanem a család és az
egész társadalom felelősségét is
hangoztatom.
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- A MIÉP megalakulása óta radikális, alapvető változásokért küzd,
a magyar élet igazságosabbá, kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. A nemzetépítő állam program kulcsfogalma az esélyegyenlőség: mindenki számára legyen meg
a lehetőség, hogy tisztességes, becsületes munkával tudjon gyarapodni, előrejutni. Ehhez természetesen elsősorban a munka lehetőségét kell megteremteni: a körzetben munkahelyteremtő beruházások telepítésérc van szükség.
Olyan beruházók szükségesek,
akik valóban hosszú távra biztosítják e téren a fejlődést. A sikertelen
privatizációkat, a tönkretett vállalatok helyzetét felül kell vizsgálni, és el kell érni, hogy akik felelősek a nemzeti vagyon elherdálásáért, azok ne milliős végkielégítést
kapjanak, hanem méltó büntetést.
A lakosság életszínvonalának emeléséhez fejleszteni kell az infrastruktúrát is. Csongrádot, illetve
környékét be kell kapcsolni a régió,
az országrész vérkeringésébe, új

- Az elmúlt pégy év, de különösen
az elmúlt két-három hónap közéleti történései megrengettek. Nem
ilyennek képzeltem el a mindennapokat a választási kampány finisében, pedig felkészültem, sőt
felkészítettek a politizálásra. Sajnos
engem és képviselőjelölt társaimat
is sok igaztalan támadás ér. A politizálásban nem érvek, hanem az
indulatok vették át a főszerepet.
Szeretném szakmai, emberi kapcsolataimat a körzet gazdaságának fellendítésére használni. A
magyar gazdaság az elmúlt 4 évben
vitathatatlanul fejlődött, de sajnos
Csongrád megyében ez nem érezhető. Körzetünk jelentősen visszaesett a beruházások területén.
Munkahelyek ezrei szűntek meg.
Az egészségügy, a mezőgazdaság
és az ott dolgozók helyzete romlott.
A kormányzati sikerpropaganda
ellenére a körzetben élők életszínvonala jelentősen visszaesett. Az
SZDSZ két éve elkészítette a Korszakváltás Programját. Ez a program megfelelő alap a mai politizálásához is, hiszen a társadalmat
érintő legfontosabb kérdésekre ad
választ. Következetesen kell küzdeni a korrupció ellen, ígéretek helyett szakmai programokkal kell
kimozdítani jelenlegi helyzetükből a válságos helyzetben lévő
ágazatokat.
Számunkra az egyik legfontosabb tét az, hogy az SZDSZ jelölt-

- Nem könnyű egy olyan párt soraiból politizálni, melyet éveken
keresztül minden eszközzel támadott a koalíciós partnere és a sajtó. természetesen nem érzem magunkat hibátlannak, sót tanulnunk
kell a problémáinkból. Ha a párt sikeres akar lenni, alapjaiban kell
megváltoztatni és újjászervezni sorainkat.
A pártok félreértelmezik szerepüket, hiszen nem egy másik párt
kritikája a feladatunk elsősorban,
hanem az ország sorsának előbbrevitele. Több toleranciára, megértésre van szükség, és nem szabad
elfelejteni azt, hogy végsó soron
mind ugyanazért a célért küzdünk.
Még ehhez hasonló gondolkodás
mellett is éppen elég vita adódhat.
Nem értek egyet azon törekvésekkel, akik alanyi jogon juttatnak
támogatásokat minden családnak.
Tiltakozom az egyes - kisebbségben lévő - társadalmi rétegek kiemelt finanszírozása ellen. Ezzel
szemben: az államnak meg kell
teremteni minden ember számára a megélhetést biztosító munkahelyeket, majd ezenfelül csak

valóban tagok leszünk, akkor Magyarországnak is ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie külföldön, mint az uniós országoknak.
A spártai szigorú adórendszerünkön is el kellene gondolkodni,
melynek csúcsa a „téglatörvény"
bevezetése. A polgárokat olyan
helyzetbe kell hozni, amely nem
kényszeríti őket a jövedelmük eltitkolására, kisebb-nagyobb csalásokra, hazugságokra. Az állam érdekének szem előtt tartása mellett

a z o k s z á m á r a b i z t o s í t a n é k adó-

olyan adórendszerre v a n szükség,

kedvezményeket, többletjövedelmet, akik több terhet vállalnak.
Az állami segítségnek legyen legelső feltétele a támogatást kérő
aktív hozzáállása. Az a személy, aki
nem tesz meg mindent a boldogulásáért, nem érdemli meg a feltétlen segítséget, illetve e nélkül elértéktelenedik a teljesítő személy
erénye.
A mezőgazdaság felkészítése az
európai uniós csatlakozásra - mint
maga a csatlakozás is - elengedhetetlen. Az export megszervezése
évtizedekkel hozná közelebb hazánkat a fejlett nyugati országokhoz. A csatlakozással kapcsolatban viszont nem engedhető az
meg, hogy ne egyenrangú félként
kezeljenek minket. Ha 2004-től

ahol az adózó ésszerűbb terheket
visel.
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Csongrádon él. 1997 és 2000
között elvégezte a debreceni
Kossuth Lajos Tbdományegyetem magyar szakát. Jelenleg a Sághy Mihály szakközépiskolában tanít. Nős, egy
gyermek édesapja.

utak kiépítésével, a régiek fejlesztésével, és akár egy csongrádi híd
megépítésével.
Támogatni kell az idegenforgalom területén vállalkozni kívánókat, akár adókedvezmény biztosításával is. A mezőgazdaság területén - csakúgy, mint a nemzetépítő állam m i s területein is - a MIÉP a családok helyzetének megszilárdítását tartja fő feladatának.
Nemcsak a több száz hektárt művelő családi gazdaságokat, hanem
a valóban családi, néhány holdas
gazdaságokat is segíteni kell. Ha
egy országban 300 milliárd forint
van egy bank talpra állítására, akkor kell lennie legalább ugyanennyinek a mezőgazdaság konszolidálására is. A magyar föld maradjon mindig magyar kézben, ne legyen üzleti manipulációk tárgya,
mert Magyarországnak a föld létalap, létkérdés. Ahhoz, hogy egy
nemzet felemelkedjen, természetesen nemcsak pénzre van szükség,
hanem értelmes, kiművelt, a nemzet iránt elkötelezett eljövendő generációkra is. Az oktatásban is változtatásokra van szükség. Arányosabbá kell tenni a tananyag elosztását, hogy ne az általános iskolában akarjanak minden tudományt
a gyermekeink fejébe erőltetni.

je is ott legyen a parlamentben és
képviselje Csongrád megyét. Magyarországnak a többpártrendszer
és a parlamenti demokrácia nyugati mintái szerint kell működnie.
Bebizonyosodott, hogy van mit tanulnunk. Most az az érdekes helyzet állt elő, hogy amit egyetlen
honfitársunk sem túr el a magánéletben, azt milliók tűrik el a közéletben.
Személy szerint szeretném, ha
környezetünk természeti értékei
még sok időn át szolgálnák gyermekeink és unokáink érdekeit is.
Nagyon fontosnak tartom a környezet- és természetvédelmet.
Közel egymillió családi gazdaság
vár segítséget a kormánytól, mert
négy évig semmit sem kaptak az
ígéreteken kívül.
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Győri Zoltán 1954-ben született Csongrádon, állattenyésztői, majd
halászati szaküzemmérnöki diplomát szerzett. Hivatását 15 éven
át gyakorolta a megye halászati üzemeiben. Pénzügyi és számviteli végzettségét ma befektetési tanácsadóként kamatoztatja. Felsége gyermekorvos, két leánygyermekük van, nagyobbik gyermeke válogatott vízilabdázó, és az Amerikai Egyesület Államokban tanul.
A Szabad Demokraták Szövetségének nem tagja, de a párt színeiben és támogatásával indul a választásokon.
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