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Egyéni országgyűlési képviselőjelöltek a megye hét választókerületében 

Pártok, titkok és taktikák 
CSONGRÁD MEGYEI KEPVISELOJELOLTEK 2006 

1-es körzet 
(Szeged) 

2-es körzet 
(Szeged) 

3-es körzet 
(Szeged) 

4-es körzet 
(Csongrád) 

5-es körzet 
(Szentes) 

6-es körzet 
(Hmv.-hely) 

7-es körzet 
(Makó) 

Fidesz Bodó Imre Balogh László Kalmár Ferenc Vincze László Farkas Sándor Lázár János Mar tonosi György 

MDF Szabó László Ványai Éva 
T ímárné 
Horváth 

M a g d o l n a 
- - - -

MSZP Újhelyi István Géczi József Botka László Bedő Tamás Szirbik Imre Bacsa Pál Búzás Péter 

SZDSZ - - -
Otrosinka 

Ferenc 
Gombos 
András 

Horváth 
László Siket István 

Forrás: D M - g y ü j t é s 

Az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ már döntöt t 
arról, hogy kiket indít a megyében egyéni 
körzetben a 2006-os országgyűlési válasz-
tásokon. Az MDF még titkolózik. A megyei 
listáról csak év végén, jövő év elején ha-
tároznak a pártok. 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség két he-
lyen változtatott a megyében az egyéni vá-
lasztókerületekben induló csapatán. A szege-
di l-es és 3-as körzetben, ahol jövőre Bodó 
Imre tiszaszigeti polgármester, illetve Kal-
már Ferenc önkormányzati képviselő száll 
ringbe. A többi helyen változatlan a helyzet a 
2002-es győztes csapathoz képest. így a sze-
gedi 2-es körzetben Balogh Lászlót, a Nemze-
ti Fórum országgyűlési képviselőjét, Csong-
rádon (4-es körzet) Vincze László parlamenti 
képviselőt, Szentesen (5-ös körzet) Farkas 
Sándor országgyűlési képviselőt, Hódmező-
vásárhelyen (6-os körzet) Lázár János polgár-
mestert, Makón (7-es körzet) pedig Martono-
si György országgyűlési képviselőt indítja a 
Fidesz. 

A Magyar Szocialista Párt a polgármestere-
it állítja csatasorba a jövő évi választáson -
Szegeden Botka Lászlót, Csongrádon Bedő 

MAKÓI TRIÓ 
H A hét Csongrád megyei választókerületből hatban, 

még ha csak egy-két helyen is, de cserélődtek a 
parlamenti pártok jelöltjei az előző választáshoz 
képest. Kivételt jelent Makó, ahol ugyanazok -
Búzás Péter (MSZP), Martonosi György (Fidesz) és 
Siket István (SZDSZ) - indulnak jövőre a parla-
menti mandátumért, mint akik 2002-ben. 

Tamást, Szentesen Szirbik Imrét, Makón pe-
dig Búzás Pétert. Géczi József országgyűlési 
képviselő a 2-es körzetben vív újabb csatát 
Balogh Lászlóval. Újhelyi István országgyűlé-
si képviselő az l-es, Bacsa Pál, az MSZP hód-
mezővásárhelyi elnöke pedig a 6-os választó-
kerületben indul. 

A szocialisták Csongrádon, Szentesen és 
Hódmezővásárhelyen, a szabad demokraták 
pedig Szegeden, Csongrádon és Hódmezővá-
sárhelyen cseréltek embert. Szegeden Kor-
mos Tibor önkormányzati képviselőt, Nagy 
Sándor alpolgármestert és Sándor Klára ügy-
vivőt, Csongrádon Otrosinka Ferenc városi 
elnököt, Szentesen Gombos Andrást, a kör-
nyezetvédelmi minisztérium politikai állam-
titkárát, Hódmezővásárhelyen Horváth 

D M - g r a f i k a 

László önkormányzati képviselőt, Makón pe-
dig Siket István alpolgármestert indítja az 
SZDSZ. Beregszászi Sándor megyei elnök la-
punknak elmondta: várhatóan a hónap végé-
re eldől, hogy melyik körzetben indulnak a 
szegedi jelöltek. Kérdésünkre, elképzelhető-
nek tartja-e, hogy nem indul szabad demok-
rata jelölt Botka László körzetében, azt felel-
te: ez ügyben nem keresték őket a szocialis-
ták. 

A Magyar Demokrata Fórumnál még nagy 
a titkolózás. Grezsa István megyei elnök 
nem árult el neveket. Annyit mondott csu-
pán, hogy a hét körzetből hatban már megta-
lálták az alkalmas személyeket. A makói 
képviselőjelöltről még nem született döntés. 
Az MDF vezetéséhez közel álló forrásainktól 
úgy értesültünk, hogy Szegeden Szabó László 
önkormányzati képviselő indul az l-es kör-
zetben, Ványai Éva önkormányzati képviselő 
a 2-es választókerületben, Tímárné Horváth 
Magdolna, az előző ciklus önkormányzati 
képviselője pedig a 3-as körzetben. 

Az MSZP és az MDF év végén, a Fidesz és 
az SZDSZ pedig a jövő év elején határoz 
majd a Csongrád megyei területi listáról. 

sz. c. sz. 

A tanköteles korú fiú magántanuló lehetne 

Feljelentés 
iskolakerülés miatt 
Folytatás az 1. oldalról 

Mészáros László, a Petőfi-iskola 
igazgatója elmondta, hogy az 
édesanya még nem íratta be leg-
nagyobb gyermekét az intéz-
ménybe, ahol egyébként más 
magántanuló nincsen. A fiatal 
asszony ebben a hónapban járt 
az iskolában, tájékozódott a tan-
könyvekről és a tananyagról. A 
magánúton való tanulás eseté-
ben is érvényes a közoktatási tör-
vény azon passzusa, mely ki-
mondja, hogy előtte egy eszten-
dőt el kell tölteni óvodai közös-
ségben. Ez alól a jegyző mostani 
határozata sem ad fölmentést. 
Vagy szerezniük kell a szülőknek 
egy olyan igazolást, amely bizo-
nyítja, hogy a gyermek érett a ta-
nulásra. Dávid pedig még nem 
járt óvodába sem, így egyelőre 
nem látszik biztosítottnak, hogy 
ezen az őszön megkezdheti ta-
nulmányait. 

m 

AZ ALLAM NEM 
PERELHETŐ 
A szülők szerint a Magyaror-
szágon forgalomban lévő ol-
tóanyagok korszerűtlenek, 
és nem elég biztonságosak, 
magukban hordozzák az ol-
tás kiváltotta betegség lehe-
tőségét. Időközben született 
egy új minisztériumi rende-
let, amely kimondja, hogy a 
kötelezően előírt védőoltá-
sok okozta esetleges egész-
ségkárosodásért november 
elsejétől csak az orvos, a 
vakcina forgalmazója, vagy 
gyártója perelhető - az ál-
lam nem. 

Sztantics Csaba jegyző: A hiva-
talnak következetesnek kell 
l enn ie Fotó: Tésik Attila 

A család vekerháti házában 
ottjártunkkor a négy kisgyer-
mek, Dávid, Máté, Márk és Lívia 
volt otthon a nagymamával. A 
nagyszülő lányával megegyező 
véleményt képviselve határozot-
tan állította, hogy a védőoltások-
ra egyáltalán nincsen szükség, 
hiszen rajtuk kívül mindenki be 
van oltva, és a vegetáriánus ét-
rend szerinti táplálkozás is vé-
dettséget nyújt. A nagymama 
úgy tudja, hogy más országokban 
türelmesebben kezelik a védőol-
tásügyet. Megkérdeztük a nagy-
mamát, milyen jövőt képzel el 
unokái számára, ő azonban úgy 
vélte, a család élete magánügy. 
Szerettünk volna a gyermekek 
anyjával is találkozni, de nem 
volt otthon: főiskolai tanulmá-
nyokat folytat Hajdúböször-
ményben. Telefonon sikerült ve-
le beszélni, de nem akart nyilat-
kozni az ügyről. 

BLAHÓ GABRIELLA 

A szellemi tulajdonért 
Megnyílt tegnap a Patent Library (Patlib) hálózat dél-alföldi regionális 
központja a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs 
Központban, pontosabban az Egyetemi Könyvtárban. E szegedi szel-
lemitulajdon-védelmi információs pont az SZTE, a Magyar Szabadal-
mi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal együttműködéseként 
született. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak - többek között - arról, 
hogy mely alkotásokat oltalmazhatjuk az iparjogvédelem, s melyeket 
a szerzői jog eszközrendszerével. Az információs pont hozzáférést 
biztosít a legfontosabb iparjogvédelmi adatbázisokhoz is. 

Körön 
kívül 

BLAHÓ GABRIELLA 

Irodalmi élményeim alapján mondhatom: haltak meg gyerekek 
torokgyíkban. Bárki hozzájuthat az információhoz: élnek közöt-
tünk tüdőbajban szenvedők, főként hajléktalanok. Hallottam ró-
la: a Németalföldön, ahol szabadelvűén kezelik a védőoltás kér-
dését, sokan nem kapják meg a Sabin-cseppeket, és végtagjaik 
korcsosulnak. Az elmúlt néhány hónapban néhány fórumon 
megszólaltak néhányan, akik azt állították, hogy oltóanyagtól be-
tegedtek meg. Elképzelhetőnek tartom, hogy testidegen anyagra 
egy szervezet türelmetlenül reagál, ennek következményeit pe-
dig kezelni kell. Elképzelhetőnek tartom, hogy orvosi szakmai vi-
ta keretében a témában képzett és felelősségtudattal rendelkező 
gyógyítók beszélgessenek a védőoltásokról, s azt is elképzelhető-
nek tartom, hogy enyhén árnyalt kép alakulna ki ezen a beszélge-
tésen, amely alapvetően nem térne azonban el a jelenlegi hely-
zettől: betegség azért nincs, mert védőoltás van. 

Azt viszont nem tartottam elképzelhetőnek, hogy minden léte-
ző törvénnyel szemben bigott módon ragaszkodjék bárki is az ál-
láspontjához. Bármi áron. A szentesi anyuka az egészség külön 
útját választotta, nyíltan ütközve egy közösségi elvvel. Az anyát 
ismerve tudom, érvei között szerepel az a tény, amelyet az általá-
nos oltottságnak köszönhetünk: a mi gyerekeinktől biztosan nem 
lesznek fertőzöttek az övéi. 

Van az egészségnek külön útja, mely járható. Ez az út együtt-
működést feltételez az orvos és páciens között, tájékozottságot az 
alternatív gyógyászati lehetőségekben és megfellebbezhetetlen 
bizonyosságot a klinikai diagnózisban. A külön úton létezik meg-
egyezés a legnagyobb közös érdek, az egészség érdekéhen. Az 
édesanya hozzáállása nem erről üzen: foggal-körömmel ragasz-
kodik. Ezt a magatartást éppen ezért nem tekintem reformernek, 
ás nem értékelem a közösséget gyarapító elképzelésnek. Ez egy 
saját baj. 

A gyerekek sorsa a huszonkettes csapdája, melyben minden 
fejezet zárt. Nem tudni, mivé lesznek, csak azt tudni, mi nem 
lehet az övék. Egy vakvágány miatt a fiúk kimaradnak nem-
csak az iskolából, de a korosztályuknak megfelelő sporttalálko-
zókból, a kislány az eszterláncból. Körön kívül. Az anya és az 
apa talán soha nem hallotta: „gyermekeitek általatok jöttek, de 
nem értetek..." 

Új igazgatósági 
tagok a Démásznál 
A Démász Rt. rendkívüli közgyű-
lése tegnap személyi kérdésekben 
döntött. Mint ismeretes, Derva-
rics Attila, a részvénytársaság el-
nöke nemrégiben, személyes 
okokra hivatkozva lemondott 
tisztségéről. Helyére az új tagok-
kal kibővült igazgatóság facques 
Pithois-t választotta meg elnök-
nek, aki ez idáig a franciaországi 
villamosenergia-elosztás terüle-
tén töltött be operatív vezetői 
funkciókat. Elnöki teendőit a jö-
vőben budapesti székhellyel látja 

el. A felügyelőbizottság új elnöke 
Brice Alleman, az EDF csoport 
egyik igazgatója. Dervarics Attila a 
Démásznál vezérigazgatóként, 
majd elnökként eltöltött 13 év 
után az EDF Hungáriánál folytat-
ja munkáját, vezető tanácsadó-
ként a csoport magyarországi stra-
tégiájával foglalkozik majd. Fel-
adatai közé tartozik a kutatás-fej-
lesztési programok menedzselése 
is, amelyek közül kiemelkednek a 
Szegedi Tudományegyetemmel 
közösen indított projektek. 

Az emberi influenza elleni vakcina segíthet elkerülni egy esetleges madárínfluenza-járványt is 

Jövő héttől már lesz oltóanyag 
A veszélyeztetettek már jövő héttől, a töb-
biek jövő hónaptól hozzájuthatnak majd az 
influenza elleni kombinált oltóanyaghoz. 
Szakemberek arra számítanak, hogy idén el 
is fogynak majd a készletek. 

A tavalyi évvel szemben idén várhatóan min-
den influenza elleni oltóanyagot felhasznál-
nak majd, hiszen a madárinfluenza kapcsán 
kialakult félelem azokat is háziorvosuk felke-
resésére sarkallja majd, akik eddig soha nem 
kértek a minden szezon elején rendelkezésre 
álló készletekből. Az injekciót egyébként az 
orvosok is ajánlják most mindenkinek, hi-
szen a madárinfluenza emberről emberre ter-
jedő, rettegett mutánsa, mely akár világjár-
ványt is okozhat, legkönnyebben úgy jöhet 
létre, ha a H5N1 vírus egy szervezetben talál-
kozik az emberi influenza vírusával. 

Tombácz Zsuzsanna, a Csongrád Megyei 
ÁNTSZ járványügyi osztályvezetője elmond-
ta: jövő hét szerdán érkezik meg az az 54 ezer 
adag, emberi influenza megelőzését szolgáló 
vakcina, melyhez ingyenesen juthatnak hoz-
zá a rászorulók. Ők a hatvan év felettiek, a 
krónikus betegségekben szenvedők, az egész-
ségügyi dolgozók, valamint a szociális ottho-
nok lakói és munkatársai. 

- Ez a készítmény a tavalyihoz hasonlóan 
egyaránt tartalmazza az influenza A és B tí-
pusának antigénjeit, vagyis mindkét fajtával 
szemben védelmet biztosít - mondta a szak-
ember. Hozzátette: hamarosan a gyógyszer-
tárakban is kaphatók lesznek ezek az oltó-
anyagok, melyeket mindenki számára aján-
lanak. Már csak azért is, mert aki védett a 
humáninfluenzával szemben, nagyobb az 

Az epidemiológiai központban tesztelik az 
o l t ó a n y a g o t Fotó: MTI/Baiaton lózsef 

esélye, hogy egy esetleg kialakuló madárinf-
luenza-járványt is elkerül. 

Horpácsi András megyei tiszti főgyógysze-
rész tájékoztatása szerint jelenleg nincs a pa-
tikákban oltóanyag, jövő hónaptól azonban 

TESZT 
A madárinfluenza ellen védelmet adó oltóanyag 
jelenleg sehol a világon nem áll rendelkezésre. 
Kísérleti vakcinát azonban több országhoz hason-
lóan Magyarországon is állítottak már elő. A be-
tegség állatról emberre terjedésének megelőzését 
szolgáló készítmény hatékonysága néhány nap 
múlva kiderül. Az oltóanyag azért is jelentős, mert 
segítségével tesztelni tudják a jelenleg még nem 
létező, világjárványt okozó vírus elleni vakcina 
gyártási technológiáját, hogy szükség esetén ren-
delkezésre álljon az új vakcina nagyüzemi gyártá-
sának módszere. 

lehet majd kapni. Decemberre pedig az egyik 
forgalmazó megígérte annak a készítmény-
nek a behozatalát is, amely a jelenleg legha-
tékonyabbnak tartott vírusölő szer. Ez, bár 
több ezer forintba kerül, nagy hatékonysággal 
megelőzi az influenza kialakulását. 

Ez utóbbi készítménnyel kapcsolatban az 
Országos Tisztiorvosi Szolgálat sajtószóvivő-
je, Ritoók Emese úgy fogalmazott: semmi-
képpen nem ajánlják alkalmazását. Egyrészt 
csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett adha-
tó, másrészt pedig előfordulhat, hogy a kiala-
kuló vírus ellenállóvá válik a szerrel szem-
ben. 

Sok egyebet is tehetünk egészségünk meg-
őrzéséért. A legkézenfekvőbb betegségmeg-
előző módszer a C-vitamin szedése. Fontos a 
jó erőnlét, amely megfelelő életmóddal és 
táplálkozással biztosítható, az influenzasze-
zon kezdetével pedig érdemes elkerülni a tö-
meget. 

TÍMÁR KRISZTA 


