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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével 
segítséget kívánunk nyújtani olvasóinknak ab-
ban, hogy az urnákhoz járulva könnyebben hoz-
hassák incg döntésüket, bemuta t juk a hét Csong-
rád megyei körzetben induló képviselőjelölteket. 
A jelölteknek pedig lehetőséget biztosí tunk arra, 
hogy röviden ismertessék választási program-
jukat, annak legfontosabb elemeit. A Délma-
gyarország és a Délvilág a pártatlan tájékoztatás 
jegyében - melynek elveit etikai kódexben is 
rögzítettük, egyeztettük a pártokkal azokat -
választókörzetenként mutat ja be a jelölteket. 
Azonos terjedelemben szólhatnak saját és párt juk 

elképzeléseiről, céljairól. Rövid névjegyet is mel-
lékelünk minden jelölthöz, amelyben ismertet-
jük eddigi szakmai, politikai pályájukat. Ter-
mészetesen csak azok kerülhetnek az összeál-
lításokba, akik március 17-éig összegyűjtötték az 
induláshoz szükséges minimum 750 érvényes 
ajánlószelvényt és, akiket a választási bizottság 
nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltként. 
A két választási forduló, április 9. és 23. között a 
versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyil-
vánosságot kapnak lapjaink hasábjain. Ma a 
Csongrád megyei 6. számú választókörzetben 
induló jelölteket muta t juk be. 

A szavazólapon kilenc jelölt neve szerepel 

Akik megmérettetnek 
Csongrád megye 6. választókerületéhez tartozó települések: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, 
Székkutas. E választókörzetben 1990-ben 9,1994-ben 6,1998-ban 7, 2002-ben 8, 2006-ban 7 jelölt pá-
lyázott a parlamenti helyre. A 2006. évi április 9-i választáson induló képviselőjelöltek névsora: 

1. Bacsa Pál (MSZP), 6. Havránek Ferenc (Munkáspárt), 
2. Balogh Jánosné (független), 7. Horváth László (SZDSZ), 
3. Dömötör Júlia (Zöldek Pártja), 8. Kovács László (MIÉP-Iobbik), 
4. Grezsa István (MDF), 9. Lázár János (Fidesz-KDNP). 
5. Gyovai Tiborné Dezső Ibolya (Centrum), 

Bacsa Pál, 
MSZP 
- Azon emberek közé tartozom, 
akik mindig szívesen vállalnak 
munkát a közösségért, legyen szó 
ifjúsági szervezetről, munkahely-
ről vagy akár egy egész településről 
- hangsúlyozta Racsa Pál. 

- Az évek során megérett ben-
nem a döntés, hogy ne csak ön-
kormányzati képviselőként te-
gyek a városért, hanem hivatásos 
érdekérvényesítőként is. Ma már 
nemcsak a vásárhelyiek problé-
máját ismerem, megértem azt is, 
hogy min kellene változtatni a tér-
ségben élők érdekében. Az elmúlt 
4 év kormányzata alatt sok min-
dent sikerült megvalósítani a vá-
sárhelyiek tervei közül, ezért ma a 
város és térsége élhetőbb, mint 4 
évvel ezelőtt. A kormány által biz-
tosított kedvezményes hitelre való 
pályázattal felújították a település 
belterületi útjait, de a külterületi 
utak rekonstrukciójára is áldoztak 
- sorolta Bacsa Pál. 

A szocialista képviselőjelölt 
szerint azonban nem lehet hátra-
dőlni, hiszen nagyon sok tenni-
való akad még. 

- Képviselőként azon dolgoznék, 
hogy a régiónk a következő évek-
ben érzékelhető módon zárkózzon 
fel az ország szerencsésebb sorsú 
vidékeihez. Tfcnni kell azért, hogy a 
gazdaság erősebb legyen! Fő fel-
adatomnak tekintem a 47-es föűt 
négysávosítását, a hiányzó szakasz 
befejezését, valamint további inf-
rastruktúra-fejlesztést. Ez ugyanis 
a lényeg. A fellengzős szavak he-
lyett gyakorlatias lépésekre van 
szükség. Fontos a kistérség népes-
ségmegtartó erejének növelése, a 
jelenleginél jóval nagyobb foglal-
koztatás, jelentős hazai és külföldi 
befektetések letelepítése, a vállal-

kozások, önkormányzatok civil és 
egyéb szervezetek szoros együtt-
működése, az infrastruktúra-hiá-
nyok felszámolása. 

NEVJEGY , . 
Vásárhelyen született 1965. decem-
ber 29-én Bacsa Pál. Nős, felesége 
Farkas Ilona. Villamosenergia-ipari 
elektrikus, kereskedelmi mene-
dzser, s az Államigazgatási Főisko-
lán szerzett igazgatásszervezői dip-
lomát. 1994-98 között települési 
képviselő a vásárhelyi önkormány-
zatnál, 1998-2002 között a megyei 
közgyűlés tagja, a jogi ügyrendi bi-
zottság alelnöke. 2002-től a belvá-
ros képviselőjeként ismételten a vá-
sárhelyi közgyűlés tagja, az ipari és 
kereskedelmi bizottság elnöke. Hat 
éve a Baloldali Önkormányzati Kö-
zösség megyei elnöke, a BÖK orszá-
gos tanácsának tagja. A megyei ke-
reskedelmi és iparkamara vásárhe-
lyi szervezetének alelnöke. Az 
MSZP-nek a megalakulása óta tag-
ja, jelenleg a Vásárhely és környéke 
szervezetének elnöke. 

Balogh Jánosné, 
független 
- Fontossági sorrendet kell felállí-
tani, meghatározni a problémákat 
és megfelelő lobbival, külső forrá-
sok bevonásával, következetesen 
végrehajtani azokat a fejlesztése-
ket, amelyek a közösség javát szol-
gálják - véb Balogh Jánosné. - Szá-
momra nem hatalom kérdése a 
választás, hanem a Vásárhely és 
környéki családok jólétének és 
biztonságának szolgálata. Ezt a 
célt - a lakossági fórumokon is el-
hangzott vélemények alapján - a 
következetes lépések szolgálják. 
Munkahelyteremtés: az ipari és 
mezőgazdasági kis- és középvál-
lalkozások tőkeerejének fokozásá-
val, országos és helyi terhek csök-
kentésével bővíteni a foglalkozta-
tás lehetőségét. Egészségügy, szo-
ciális problémák: ez a mindennapi 
életkörülményeinket talán leg-
közvetlenebbül érintő terület, 
amelynek átgondolt fejlesztése ki 
kell, hogy terjedjen a megelőzés-
től, egészen az egészségügyi intéz-
ményrendszer műszaki állapotá-
nak fejlesztéséig. Célom, hogy a 
nyugdíj egy élet munkájának mél-
tó elismerése legyen - hangsú-
lyozta. 

Az ifjúság helyzetéről, a család-
alapításról szólva elmondta: fon-
tos a kezdő munkavállalók, ifjű 
családalapítók társadalomba tör-
ténő aktív beilleszkedésének tá-
mogatásokkal és megfelelő intéz-
ményrendszerrel történő segítése. 

- Térségi szinten átgondolt in-
tézményfejlesztés, szakképzés 
összehangolása a munkaadói ol-
dallal, helyi szakértői pedagógus 
és szülői testületek véleménye 
mentén kialakított, összetett ok-
tatáspolitika szükséges - jelentet-
te ki. - A kistérség közút-, vízelve-

NEVJEGY 
Balogh Jánosné, Király Judit 
Hódmezővásárhelyen szüle-
tett, s élt 1988-ig, majd Már-
télyra költözött. Elvált, két fel-
nőtt lány édesanyja. Tanítói és 
tanári diplomák mellett, a 
Miskolci Egyetem Gazdaság-
tudományi Karán 2000-ben, 
terület és településfejlesztő 
szakon végzett. Két nyelvvizs-
gával rendelkezik. 1994-től 
Mártély község polgármeste-
re, 1998-tól a Csongrád me-
gyei közgyűlés tagja. 

zetési és csatornarendszerének 
fejlesztése, különös tekintettel a 
47-es főút szélesítésére, elkerülő 
út megépítésére. Ezek azok a prio-
ritások, amelyek átgondolt lépé-
sekkel megvalósíthatók. Vallom, 
hogy lelkiismeretes képviselettel, 
közös erővel és összefogással Vá-
sárhely és vidéke Magyarország si-
keres térségeihez tud fölzárkózni. 

LAKOSSÁGI KÖZLEMENY 
CULVERT 2003 KONZORCIUM 
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Értesítjük a lakosságot és az érintetteket, hogy 

a Bakay Nándor utcai csatorna továbbépítése kapcsán 
a Vasas Szent Péter utcai csomópont 
2006. április 1-jétől lezárásra került. 

A Vasas Szent Péter utcából a Bakay N. utcára a kihajtás megszűnik, 

az utcát a Csemegi utca felől zsákutcaként lehet használni, hasonlóan 

a Bakay N. utcához, amely a Teréz utcától lesz zsákutca. 

Ezzel egyidejűleg a Bakay N. utcába a Boross József utca felől, 
illetve a Huszár utca felöl továbbra sem lehet behajtani. 

A csomópont 2006. április 20-ig a forgalom részére visszaadásra kerül. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük. • Culvert 2003 Konzorcium 

Dömötör Júlia, 
Zöldek Pártja 
„Fiatal korom ellenére több mint 
tízéves kapcsolat fűz a zöld moz-
galmakhoz - vallja Dömötör Jú-
lia. - A rendszerváltás idején 
édesanyám aktív résztvevője volt 
az akkori Zöld Pártnak, képvise-
lőjelöltként is indult. Többen 
úgy gondoljuk, egyedül nem so-
kat tehetünk elképzeléseinkért. 
Úgy gondolom, a választás pilla-
nata egy olyan lehetőség mind-
annyiunk számára, amikor dönt-
hetünk arról, hogy holnap milyen 
környezetben akarunk élni. Sok-
szor értesülhetünk civil szerveze-
tek kisebb-nagyobb, néha elkese-
redett akcióiról. Ezek a lakosság 
és szakemberek véleményét tük-
röző megmozdulások sajnos 
többnyire „csak" a figyelem felkel-
tésére elegendőek. 

A fejlődés eredményes segítői le-
hetnének a különböző civil szer-
vezetek, hiszen szakmai tudásuk 
pótolhatatlan. Elengedhetetlenül 
fontosnak tartom, hogy a politikai 
döntések előkészítésénél képvi-
seljük az emberi jogainkat, a kör-
nyezetünk, a természet és az álla-
tok érdekeit is. Rajtunk, egyes em-
bereken múlik, hogy eldöntsük 
milyen világban élünk, mennyire 
szennyezettek a vizeink, mennyi 
káros anyagot juttatunk az élelmi-
szerekkel szervezetünkbe, meny-
nyi szemetet halmozunk fel ma-
gunk körül. 

Fontosnak tartom, hogy az eddi-
gi emberi jogi, környezet-, termé-
szet-, és állatvédelmi eredménye-
ket elismerjük, nem kell mindig 
mindent elölről kezdenünk. Na-
gyon értékes kezdeményezések 
vannak itt a lakóhelyünkön és a 
környező térségben is, melyek tá-
mogatásra érdemesek és munka-

helyteremtők lehetnének: a bio-
növénytermesztés, az alternatív 
energiahordozók elterjesztése, az 
ökoturizmus népszerűsítése. Ed-
dig is és a jövőben is minden tudá-
sommal ezért dolgozom, mert hi-
szem és tudom, hogy az emberek 
társadalmát a kölcsönös tisztelet 
és a természettel való harmonikus 
együttélés mentheti meg. 

NEVJEGY 
1978. november 23-án született 
Hódmezővásárhelyen. A Bethlen Gá-
bor Református Gimnáziumban 
érettségizett, majd a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi 
karán, kommunikáció szakon Pub-
lic Relations menedzserként végzett 
2004-ben. Jelenleg szupervízor-
szervezettejlesztöi másoddiplomás 
képzésre jár Budapesten. A Konrád 
Lorenz Természet- és Állatvédő 
Egyesület életre hívója, melynek je-
lenleg is elnöke. 2005-ben a Magyar 
Állatvédők Országos Szövetségének 
alelnökévé választották. Szabadide-
jében sokat túrázik és lovagol. 

Opel Kampányhétvége: 
április 8-9. ' l $P i | | ! 
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Bárhogy dönt, 4 évig nem lesz gondja! op.i-uw.mt™. 

Opel Za f i ra már 4 141 0 0 0 Ft-tól! Jelmondatom: Család, holadás, 
biztonság. 

Opel Mer iva már 2 999 0 0 0 Ft-tól! Szavazzon o rugalmasságra és 
takarékosságra! 

Válassza akár az új Opel Zaf i rát vagy a megújult öpel Merivát, most 
2*2 év garanciát adunk hozzá a jándékba . Sőt, ha kampónyhétvégén-
ken szavaz az Önhöz leginkább illő modellünkre, 500 000 Ft-os Opel-
ajándékutalványt nyerhet. 
Az ojúnlar 200Ó. április 1. és június 30. között érvényes A képeken látható autók illusztrációk. 
Fogyasztás (vegyest 5,0-9,5 1/100 km, CC^-klbocsótás (vegyes): 135-228 g/km. A sorsoláson való 
részvételhez o 2006. ápril is 8-9-én érvenyes szovazólopot kell leadnia márkakereskedésünkben. 
Az utalvány uj Opel vásárlásához használható fel, 2006. december 31-ig érvényes, és készpénzre 
nem váltható. További részletek: vvww.opel.hu. 

Az Ón Opel-porfnere. 

Opel Alfa Autóház Hódmezővásárhely 
6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Szán tó Kovács J. u t c a 149/A 

Tel.: (62) 241-885, (62) 2 4 6 - 5 6 8 , Fox: (62) 2 4 2 - 9 3 9 
info@alfaoutohaz.hu 
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