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a 6. számú körzet (Vásárhely) indulói 
Grezsa István, 
MDF 
- Két évtizedes közéleti tevé-
kenységem legjelentősebb telje-
sítménye, hogy 2005 januárban 
sikeresen kezdeményeztem a 
Hódmezővásárhely Tiszteletbeli 
Polgára címről szóló rendelet 
megalkotását - fogalmazott Gre-
zsa István. - Azért tettem e ja-
vaslatot, hogy enyhítsük a 2004 
decemberi népszavazás káros kö-
vetkezményeit, és hogy Vásár-
hely váljon a magyar nemzet lel-
ki újraegyesítésének egyik köz-
pontjává. Büszke vagyok arra, 
hogy kezdeményezésem révén 
Hódmezővásárhely minden ed-
diginél erőteljesebben bekerült a 
hazai és nemzetközi nyilvános-
ságba, és városunkat olyan is-
mertség és elismertség övezi, 
mint talán még sohasem az el-
múlt évtizedekben. Meggyőződé-
sem, hogy ezáltal szellemi, kul-
turális és gazdasági téren új és 
szép távlatokat nyíltak Vásár-
hely számára. 

Grezsa István két okból vállal-
ta az országgyűlési képviselője-
löltséget. 

- Elsősorban azért, mert „két 
színű ország" helyett Magyaror-
szágon szeretnék élni! - hangsú-
lyozta. - Másrészt pedig Hódme-
zővásárhely, Mindszent, Mártély 
és Székkutas polgáraival együtt, 
és az ő érdekükben szeretném ki-
teljesíteni a munkát. Evek óta fi-
gyelem azt a nemzetellenes kam-
pányt, amit egyes .politikai erők 
folytatnak a hagyományos csa-
ládeszmény és családi kapcsola-
tok ellen. E gyakorlat különösen 
önpusztító hazánkban, ahol 
egyébként is fogy a lélekszám, il-
letve ahol szerencsére még min-
dig erős a hagyományos család-
modell vonzereje. A nemzeti sza-
kadás korszakában kincsként 
kellene vigyáznunk erre a magyar 

közfelfogásra! Mint az eljövendő 
nemzeti kijózanodás „aranyfede-
zetére"! Amikor pedig szülővá-
rosomról gondolkozom, nem-
csak egyetlen várost képzelek 
magam elé, hanem egy kisebb 
térséget, egy tájat is, amely váro-
sunkat körülveszi. Ezen térség 
legfőbb értéke az itt élő ember. 
Akiért tenni lehet, és tenni kell! 

NEVJEGY 
Grezsa István negyvenhárom éves, 
Vásárhelyen született. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen diplo-
mázott, majd belgyógyász szakor-
vos, valamint háziorvosi szakké-
pesítést szerzett. 1988-ban az 
MDF alapító tagja, 1989-1992 kö-
zött a párt országos elnökségének 
a tagja. 1989-től pedig önkor-
mányzati képviselő Vásárhelyen, 
2002-től az egészségügyi és szo-
ciális bizottság elnöke. Hat éve az 
MDF vásárhelyi szervezetének el-
nöke, 2005 óta pedig a párt me-
gyei elnöke is. Karitatív tevékeny-
séget is folytat: a határon túli ma-
gyarság érdekképviseletét látja el. 
ugyanakkor a Johannita Segítő-
szolgálat munkájában is segít. 

Gyovainé Dezső 
Ibolya, Centrum 
- Eddigi életutamon mindig em-
berekkel foglalkoztam - mondja 
Gyovai Tiborné. - Tanárként kö-
zebői megismerhettem a felnö-
vekvő nemzedéket, egyesületi ve-
zetőként pedig részese voltam a 
vidéken élők megélhetési nehéz-
ségeinek. Mindszent polgármes-
tereként aktívan részt vettem a 
hódmezővásárhelyi kistérség me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési 
programja kidolgozásában. 

Eddigi tapasztalatait felhasz-
nálva szeretne tovább dolgozni a 
vidéken élő emberek életminősé-
gének javításán. Elképzelései ta-
lálkoztak a Centrum programjá-
ban megfogalmazott irányelvek-
kel, ezért is fogadta el felkérésü-
ket a jelöltségre. 

A Centrum arra törekszik, hogy 
életszerű elképzeléseket tegyen le 
a választók asztalára a megvalósít-
hatatlan ígérethalmazok helyett. 
A jelölt kiemeli a vidékfejlesztés 
fontosságát. De azok nem szűkül-
hetnek le egy-egy szektorra, foglal-
kozni kell a munkahelyteremtés-
sel, a mezőgazdasági fejlesztéssel, 
a környezetvédelemmel, a kultú-
rával, a szociális területtel. 

Az uniós támogatások több 
mint fele a civil egyesületeknek 
szól - hangsúlyozza a képviselője-
lölt. - Ha a vidék nem készül fel 
ennek a forrásnak a fogadására, 
akkor a kistelepülések nem tud-
nak életben maradni. A Centmm 
vallja, hogy az agrárium reformja 
a gazdaság és a vidékfejlesztés 
kulcskérdése. A reformhoz hozzá-
tartozik a vidéki oktatás és mun-
kahelyteremtés megszervezése, a 
turizmus is. 

- Tervezett intézkedéseinket az 
emberi boldogulás alapjaira, az 
egészségre, a tudásra és a megél-
hetési kérdésekre építettük fel. 
Mindez akkor sikerülhet, ha 

NEVJEGY 
Gyovai Tiborné Dezső Ibolya 
1960. július 4-én született Vá-
sárhelyen. Két gyermek édes-
anyja. A szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán 1983-
ban szerzett diplomát. Egy évig 
kollégiumi nevelőtanár volt, 
majd - családalapítás után -
Mindszentre költözött. A helyi 
általános iskolában 1998-ig ta-
nított. Aktívan részt vesz a kis-
város társadalmi életében. A 
Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke, a Vidék Parlament tag-
ja, majd 1998 és 2002 közt 
Mindszent polgármestere. Több 
uniós, illetve vidékfejlesztési 
képzést, vizsgát tett le sikere-
sen. Két évvel ezelőtt megszer-
vezte a Vidék Parlamentje regi-
onálisfórumát. Szabadidejében 
szívesen fest, rajzol, kirándul 
és olvas. 

megakadályozzuk a kétpártrend-
szer kialakulását, ha sikerül na-
gyon szigorú ellenőrzést gyako-
rolnunk a költségvetés fölött. 

Havránek Ferenc, 
Munkáspárt 
„Úgy gondolom, a parlamentből 
ma nagyon hiányzik az értékte-
remtő munka, a munkásember 
megbecsülése. Talán még ennél 
is jobban hiányzik a józan pa-
raszti ész. Mi az, amit szócséplés 
helyett tenni kellene, és ha való-
ban akarnák, lehetne is? - kérde-
zi, nem csak önmagától Havrá-
nek Ferenc. 

Józan gondolkodással, a ma-
gyar érdekek nyílt vállalásával, 
sok munkával van lehetőség va-
lódi munkahelyteremtésre. Min-
den képviselőnek meg kellene ta-
nulnia Kossuth szavait: „Nem-
zeti ipar nélkül nincs nemzet". A 
Munkáspárt nem tagadja, visz-
szaállamosítaná az energiaipart, 
a fegyvergyártást és a meghatáro-
zó nagybankokat. A munka be-
csületét helyreállítandó ma a mi-
nimálbérnek legalább százezer 
forintnak kellene lennie! Vissza 
kell állítani a korábbi, nagyon is 
indokolt nyugdíjkorhatárt, nők-
nél 55, férfiaknál 60 évre. Ne 
tűrjük, hogy fiaink, lányaink 
munkanélküliként kezdjék fel-
nőtt életüket, nekünk nem pers-
pektíva a külföldi munkaválla-
lás. A termőföld és az újraterem-
tendő élelmiszeripar maradjon 
magyar kézben, támogatni kell a 
szövetkezést. A multinacionális 
kereskedőláncokat törvénnyel 
kellene arra kötelezni, hogy áru-
iknak legalább 60-70 százalék 
magyar élelmiszer legyen. 

A mezőgazdaság kapacitásá-
nak legalább 20 százalékát bio-
energia termeléssel lehet és kell 
lekötni. Ezeket nem szabad a 
nagy energiamonopóliumok 
vagy külföldiek kezére adni. Az 
egészségügyet ugyanúgy konszo-
lidálni szükséges, ahogy a ban-
kokkal tették. A kórházak nem 
eladók! Az egészségügyre fordí-

tott összeg érje el legalább az EU 
átlagát. A magyar katonák ne 
menjenek külföldre! A Munkás-
párt programja magyar program, 
a munkások, parasztok, alkalma-
zott értelmiségiek, a magyar mik-
ro-, kis- és középvállalkozók prog-
ramja. A Munkáspárt nem képvi-
seli és nem támogatja a nemzet-
közi nagytőke, a „jó időben jó he-
lyen állt" magyar milliárdosok ér-
dekeit. 

NEVJEGY 
Havránek Ferenc Vásárhelyen 
1945-ben született. Fiatalon, ti-
zennégy évesen munkába állt. Ti-
zenhét évesen már szakmunkás-
ként dolgozott. Az előző rendszer 
szóhasználata szerint úgynevezett 
„munkáskarriert" futott be. A köz-
vetlen termelésirányítási posztok 
mindegyikét betöltve nagyüzemi 
pályáját osztályvezetőként fejezte 
be. Párttagsága kelte 1977. Munka 
mellett általános gépészként 
érettségizett, majd automatizá-
lás-gépgyártás szakon szaktech-
nikusként szerzett képesítést. Ma 
is a szakmában dolgozik egy gép-
ipari kft. ügyvezetőjeként. 

Horváth László, 
SZDSZ 
„Kedves vásárhelyi, mindszen-
ti, székkutasi, mártélyi, szikán-
csi választóim! - szólítja 
meg polgártársait Horváth 
László. 

Ha csak arra gondolok, hogy 
Hódmezővásárhelyen úgy fel 
tud épülni az adózók pénzéből 
több mint egymilliárd forintért 
a Terror Háza, hogy közben a 
választók nem döntik rá a vá-
rosházát az önkormányzat ve-
zetőire, akkor akár el is lehet-
nék keseredve. 

De nem vagyok! 
Nem vagyok, mert tudom, 

hogy ma Vásárhelyen nehál 
megszólalni, amikor a műnk 
nélküliség jóval meghaladja a? 
országos átlagot, amikor min-
denki félti az egzisztenciáját, 
amikor mindenki óvja hozzátar-
tozóit, családját, barátait a retor-
zióktól. 

Ilyenkor van szükség arra, 
hogy a választók a szavazófülke 
biztonságos magányában olyan 
képviselőnek szavazzanak bizal-
mat, aki képes azoknak a válasz-
tóknak a fejével gondolkodni, 
akik a félelem bármelyik okán 
kénytelenek hallgatni, tűrni sa-
ját lelkiismeretükkel szembe-
menni. 

Én ezeknek az embereknek 
kínálok választási lehetőséget 
és ajánlom az SZDSZ-t. Prog-
ramom ismert a választók 
előtt, a mostani terjedelem an-
nak kifejtésére nem ad lehető-
séget. 

Rosszul működő város az, 
ahol egymás pillantását kell 
fürkésznünk, és ahol félszavak-
ból kell megértenünk egymást, 
és ha Vásárhely rosszul műkö-
dik, az visszaveti Mindszent, 
Székkutas, Mártély, Szikáncs 
fejlődését is, ugyanis ezer szál-

NEVJEGY 
Horváth László 1962-ben 
született Szegeden. Ügyvéd, 
két fiúgyermek édesapja. 
Gyermekei közül László 18, 
Zsolt 15 éves. Felesége Gu-
lyás Márta újságíró, jelenle-
gi beosztását tekintve tit-
kárságvezető a Hód-Mező-
gazda Rt.-nél. A rendszer-
váltás óta politizál aktívan. 
Az első szabadon választott 
önkormányzat tagja volt, 
majd ezt követően minden 
választáson bekerült a tes-
tületbe. 2000 és 2002 kö-
zött azonban - megválasz-
tása ellenére - tiltakozva 
Rapcsák András diktatóri-
kus városvezetési stílusa el-
len lemondott mandátumá-
ról. Felnőtt élete legnagyobb 
teljesítményének családját 
tartja, erre a legbüszkébb Is 
egyben. 

lal kötődünk egymáshoz. Bí-
zom benne, hogy ez a korszak 
április 9-én lezárul!" 

Kovács László, 
MIÉP-Jobbik 
Magyarország a rendszerváltástól 
napjainkig, az egymást váltó eddi-
gi kormányok nemzetidegen tevé-
kenysége folytán katasztrofális 
pénzügyi, gazdasági, morális vál-
ságban van - jelöli meg kiinduló-
pontját Kovács László. Az ország 
külső államadóssága meghárom-
szorozódott, a költségvetés hiánya 
kezelhetetlen mértékűre emelke-
dett. A nemzetgazdaság 80 száza-
léka áron alul, a globalista műkö-
dő tőke martalékává vált. Meg-
szűnt önálló iparunk, bankrend-
szerünk, kereskedelmünk, köz-
műszolgáltatásunk. Tartósan több 
mint fél milliós a munkanélküli-
ség, a forint elértéktelenedett, az 
infláció elszabadult. Egészségügyi, 
szociális, oktatási, kulturális és 
igazságszolgáltatási intézmény-
rendszerünk romokban hever. A 
magyar mezőgazdaság, a kis- és 
középvállalkozások az önkor-
mányzatok zömével együtt csődbe 
kerültek. Az ország lakossága el-
öregedett, egészségi állapota ha-
nyatlik, évente 40 ezer fővel fogy a 
magyarság lélekszáma. Ebben a 
jelenlegi parlamenti pártok által 
előidézett áldatlan állapotban, a 
MIÉP-Jobbik a Harmadik út a kis-
gazdákkal a REND programját kí-
nálja a választópolgároknak. Fel 
kell függeszteni, de legalább át kell 
üterneztetni a külső adósságtör-
lesztést. A jelenlegi parlamenti 
pártok véleményével ellentétben a 
magyarság további adóterheket 
nem tud elviselni. A költségvetés 
hiányát a multik és a bankközi 
pénzmozgások megadóztatásával 
kell lefaragni. A magyar termőföl-
det örök időkre a magyarság szá-
mára kell megtartani. Meg kell 
akadályozni a kórházak privatizá-
cióját. Nemzeti szellemű okta-
tást, és nevelést kell bevezetni az 
iskolákban. Minden eszközzel tá-

mogatni kell a magyar kis- és kö-
zépvállalkozásokat, teret engedve 
a munkahelyteremtésnek és tisz-
tességes munkából való megélhe-
tésnek. A munkabéreknek és a 
nyugdíjaidnak rövid időn belül el 
kell érni az uniós átlagot - hang-
súlyozza a jelölt. - Rendet kell te-
remteni a bűnüldözés és az igaz-
ságszolgáltatás területén. 

NEVJEGY 
Székesfehérvárott, egy ötgyerme-
kes keresztény munkáscsalád első 
gyermekeként, 1946-ban született 
Kovács László. Alap- és középfokú 
iskoláit szülőhelyén, orvosegyetemi 
tanulmányait Szegeden végezte. A 
diploma megszerzését követően az 
egyetem bőrgyógyászati klinikáján 
helyezkedett el. 1979-80-ban egy-
éves ösztöndíjas tanulmányúton 
vett részt az NSZK-beli Münster-
ben. Nős, felesége háziorvos, két 
felnőtt gyermekük van. A lányuk 
szintén orvos, a fiuk ügyvédként te-
vékenykedik. 1983 óta élnek Hód-
mezővásárhelyen, a kórház bőr-
gyógyászati osztályát vezeti, mi-
közben megbízott orvosigazgatói 
feladatokat lát el. 

Lázár János, 
Fidesz-KDNP 
- Mi, vásárhelyiek büszkék va-
gyunk városunk fejlődére, de nem 
hallgathatjuk el: nehéz négy év 
van mögöttünk - jelenti ki Lázár 
lános. Az MSZP-SZDSZ-kor-
rnány városunkat a fejlődés szá-
mos lehetőségétől megfosztotta az 
elmúlt négy esztendőben: nem fe-
jeződött be a 47-es út négysávosí-
tása, bezárt a Hódiköt Rt., a Mary 
Cipőgyár, több száz ember elbo-
csátottak a Lasselsberger Kft.-tői, 
a laktanyából. A kormány 400 
millió forinttal adós maradt a 
2003. augusztus 20-án felavatott 
fedett uszoda építése kapcsán, és a 
Hód-Mezőgazda Rt. privatizáció-
jának is sok vásárhelyi család látta 
kárát. 

- Az itt élők tudják, ha ismét el-
nyerem a bizalmukat, mindent 
megteszek, hogy a kormány mu-
lasztásainak káros következmé-
nyeit orvosoljam, illetve a város 
fejlődése érdekében további terve-
ket váltsak valóra - mondja a je-
lölt. 

Vásárhely Lázár lános szerint 
megérdemli, hogy az ország legna-
gyobb kiterjedésű agrárvárosaként 
a Dél-Alföld mezőgazdasági, vi-
dékfejlesztési, szervezési és ható-
sági központjává váljon. Ahogy a 
vállalkozói is megérdemlik a tá-
mogatást, hogy így új munkahe-
lyek százai és ezrei létesüljenek. 

A vásárhelyi polgárok számos 
alkalommal kiálltak azért a jogu-
kért, hogy a 47-es út legveszélye-
sebb szakasza helyett biztonságos 
körülmények között utazhassa-
nak. Az itt élő betegek pedig jobb 
egészségügyi ellátást igényelnek. 

- Országos szinten is kezdemé-
nyezni fogom az utak korszerűsí-
tését és a vásárhelyi egészségügy 
fejlesztését - hangzik a jelölt ígére-
te. - Tervezzük egy új járóbeteg-el-
látó intézet megépítését, a kórház 

NEVJEGY 
Lázár János 1975-ben született 
Vásárhelyen. A Bethlen Gábor 
Református Gimnáziumban 
érettségizett 1993-ban, majd 
1999-ben a szegedi József Atti-
la Tudományegyetem jogi karán 
szerzett diplomát. 2002-től 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város polgármestere, a Fi-
desz-Magyar Polgári Szövetség 
országgyűlési képviselője. 
2004-től a Kulturális és Sajtó-
bizottság tagja, 2005-től a Fi-
desz-Magyar Polgári Szövetség 
megyei szervezetének elnöke. 
Nős, egy gyermek édesapja. 

épületeinek felújítását és a ka-
kasszéki Gyógy- és Rehabilitációs 
Intézet bővítését. Ezek nem csu-
pán egészségesebb életet, de új 
munkahelyeket jelentenek az em-
bereknek. Ha célkitűzéseimmel 
egyetértenek a vásárhelyiek és az 
áprilisi választásokon elnyerem 
bizalmukat, kész vagyok az őszi 
helyhatósági választásokon is 
megmérettetni magam. 


