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NÉVJEGY 
Angyal Alpár Hódmezővásárhelyen született 1965-ben, de már tizenegy éve Ma-

I roslelén él. A Magyar Madártani Egyesület tagja, faesztergályosként iparművé-
szeti termékek alkotója. Munkái egyediek, a természet, a fa csodálatos, kiismer-
hetetlen szépségét villantják fel. Belkereskedelmi végzettséggel rendelkezik, ám 
jelenleg is tanul, középfokú szoftverüzemeltetői- és biztosításközvetítői képzés-
ben vesz részt. Fizikai munkásként, egészségügyikerámia-gyártóként dolgozik, 
mellette családi vállalkozást működtet. Nős, a feleségével öt gyermeket nevel-
nek. Fontos számára, hogy gyermekeinknek élhető helyet hagyjunk hátra - ezért 
óvja a természetet és vállalta a Zöldek Pártja felkérésére a megmérettetést. 

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 
Az ápri l is i országgyűlési választások közeledtével 
segítséget k ívánunk nyúj tan i olvasóinknak ab-
ban, hogy az urnákhoz járulva könnyebben hoz-
hassák megdöntésüket , b e m u t a t j u k a hét Csong-
rád megyei körzetben induló képviselőjelölteket. 
A je löl teknek pedig lehetőséget b iz tos í tunk arra, 
hogy röviden ismertessék választási program-
jukat , annak legfontosabb e lemeit . A Dé lma-
gyarország és a Délv i lág a pártat lan tájékoztatás 
jegyében - melynek elveit e t ika i kódexben is 
rögzí tet tük, egyeztettük a pártokkal azokat -
választókörzetenként muta t ja be a jelölteket. 
Azonos ter jedelemben szólhatnak saját és pár t juk 

elképzeléseiről, céljairól. Rövid névjegyet is mel-
léke lünk m i n d e n jelölthöz, amelyben ismertet -
jük eddigi szakmai , pol i t ika i pályájukat , "ter-
mészetesen csak azok kerü lhetnek az összeál-
l í tásokba, ak ik március 17-éig összegyűjtötték az 
induláshoz szükséges m i n i m u m 7 5 0 érvényes 
ajánlószelvényt és, akiket a választási bizottság 
nyi lvántartásba vett egyéni képviselőjelöl tként . 
A két választási forduló, ápri l is 9. és 23 . közöt t a 
versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyi l -
vánosságot kapnak lap ja ink hasábjain. M a a 
Csongrád megyei 7. számú választókörzetben 
induló jelölteket m u t a t j u k be. 

A szavazólapon hat jelölt neve szerepel 

Akik megmérettetnek 
Csongrád megye 7. számú választókerületéhez 
tartozó települések: Ambrózfalva, Apátfalva, 
Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Föl-
deák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kö-
vegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Nagyér, 
Nagylak, Óföldeák, Pitvaros. 

E választókerületben 1990-ben 10, 94-ben 6, 
98-ban 10,2002-ben 6,2006-ban 6 jelölt indult. 

A 2006. április 9-i választáson induló képvise-
lő-jelöltek névsora: 

1. Angyal Alpár (Zöldek Pártja), 
2. Búzás Péter (MSZP), 
3 . Kocsis Ernő (Centrum Párt), 
4. Martonosi György (Fidesz-KDNP), 
5. Siket István (SZDSZ), 
6. Szabó Jenőné (Munkáspárt). 
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Foglaljon bármely I B U S Z í r ó d é b a n 
200G. márc ius 16. ó s április 30 . között 

és vegyen igénybe 26% Kedvezményt' 
Nokián abroncsok vásárlásánál a MARSO Kft. szervizeiben, 

illetve a M A R S O PARTNER hálózatban 2006 . május 7-ig! 
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Angyal Alpár, Zöldek Pártja 
NÉVJEGY 

£ Búzás Péter Mindszenten született 
1952. február 17-én. Nős, felesége 
dr. Nagy Anna, három gyermekük 
van. Jogász és politológus diplomát 
szerzett a József Attila Tudomány-
egyetemen. A diploma megszerzé-
sét követően, 1974-ben a Makó Vá-
rosi Tanácsnál kezdett dolgozni 
pénzügyi munkatársként. Ezt köve-
tően tervcsoportvezető, majd 
1981-ben Igazgatási osztályvezető 
lett. 1985-ben titkársági osztályve-
zető, '87-től pedig a végrehajtó bi-
zottság titkára, 1990 és '94 között 
magánvállalkozóként dolgozott. 
1994 óta az MSZP támogatásával, 
1998 és 2000 között az MSZP és a 
PSZM támogatásával polgármester, 
emellett a Makó és Térsége Terület-
fejlesztési Önkormányzati Társulás 
elnöke és a kistérségi többcélú tár-
sulás vezetője. 

korosztály helyben tartását céloz-
za Makó telekprogramja is. 

A mezőgazdaság fejlesztéséhez 
egy termelői integráció kialakítá-
sa szükségeltetik. A szektor fel-
lendüléséhez elengedhetetlen az 
állami segítségnyújtás a belvíz-
védekezésben és a jó minőségű 
földek öntözésének támogatása. 

szól helyzetelemzése. - A gazdák-
nál is vannak kisebb-nagyobb 
problémák. Az, hogy ki mennyire 
tudja teljesíteni a rá vonatkozó el-
várásokat, az nagymértékben függ 
az értékesítési támogatásoktól, 
melyeket jelenleg nagyrészt csak a 
felvásárlók kapnak. Ezen változ-
tatni kellene, hogy elsősorban ter-
melők vehessék igénybe ezeket -
javasolja. 

- Vannak olyan kezdeményezé-
sek, hogy szélkereket létesítsenek 
régiónkban. Mi támogatjuk ezeket 
a törekvéseket. Számunkra az a lé-
nyeg, hogy olyan megoldás szúles-
sen, amely elősegíti a természetes 
erőforrások megfelelő kihasználá-
sát, és a legkisebb zavart okozza a 
természet rendjében. Fontos fel-
adat felmérni a fészkelőhelyeket, a 
madarak vonulását, és arra töre-
kedni, hogy ezek a berendezések 
minél kevésbé zavarják a környe-
zetet-vélekedik. 

- Van néhány dolog, amit nem 
tennék meg annak érdekében, 
hogy szavazatokat szerezzek -
teszi hozzá. Én annak a híve va-
gyok, hogy nem besarazni kelle-
ne a másikat, hanem megmutat-
ni, hogy mi mit tettünk és ten-
nénk a kerületért, illetve az or-
szágért. 

Búzás Péter, MSZP 
- Földünket és a környezetet úgy 
kaptuk kölcsön az unokáinktól, 
és vissza kell adnunk nekik. A 
környezetvédelem belefolyik a 
politikába és bele is kell folynia, 
de ezt nem tartom feltétlenül jó 
dolognak. Munkánk során igyek-
szünk eredményesen működni, 
ha a törvényhozásban tudnánk 
érvényesülni, ez nyilván jobban 
menne - mondja a maroslelci 
Angyal Atpár. - Jelmondatunk 
egyszerű: „Tiszta lappal a tisz-
tább jövőért." 

A hagymatermelés, amiről Ma-
kó és térsége nevezetes, jó tíz éve 
stagnál. Az elmúlt időszakban 
gép- és földvásárlásokra, ag-
rár-környezetgazdálkodási pályá-
zatokra nyílt lehetőség a mezőgaz -

- Országgyűlési képviselőjelölt-
ként kiemelt céljaim: a gazdasági 
fellendülés biztosítása, a munka-
helyek megőrzése és a fiatalok 
Makón tartása - összegzett Búzás 
Péter, aki ez utóbbihoz hozzátet-
te: az elmúlt két esztendőben 420 
és 600 közé tehető a térségben lét-
rehozott új munkahelyek száma. 
A célkitűzései között szerepel to-
vábbá, hogy a 2007-2013. közötti 
tervezési időszakban hazánk szá-
mára elkülönített forrásból minél 
több a kistérségbe érkezhessen. 

- A Makót környező kistelepü-
lések polgármestereivel közösen 
kell dolgozni a térséget érintő be-
ruházások megvalósításáért, gon-
dolok itt többek között az isko-
lák-óvodák rendbetételére, a jár-
daépítésekre és a szennyvízcsa-
tornázásra, de ide sorolom a kór-
ház-rekonstrukció második üte-
mét és a fúrdőfejlesztést is. Ter-
mészetesen a kistelepülések egyé-
ni céljai is fontosak: például Kis-
zombor kastélyhasznosítása, Föl-
deák tornatermének felújítása 
vagy Pitvaros fúrdőfejlesztése. Itt 
kell megemlíteni a térségi temp-
lomfelújításokat is, amikkel kap-
csolatban szintén részletes terve-
ket dolgoztunk ki. 

Nagy feladatot jelent a térség 

gazdaságának fejlesztése, ehhez 
mindenképpen szükséges, hogy a 
gazdaság szereplői mérjék fel a pi-
acot, majd keressék meg az önkor-
mányzatokat, hogy szakértői se-
gítséggel sikeresen pályázhassa-
nak az uniós forrásokra, hiszen 
ebben jelentős segítséget nyújtha-
tunk. Persze, a gazdaságfejlesztés 
párhuzamosan kell, hogy működ-
jön a településfejlesztéssel, ami 
csak térségi összefogással lehet 
eredményes. A pályázati sikerek 
eredményeképp ugyanis új mun-
kahelyek jönnek létre, így a térség-
ben élő fiataloknak sem kell el-
hagyniuk szülőföldjüket. Az ifjabb 

daságban. De történtek visszássá-
gok is, voltak, akiknél valahol „el-
csúsztak" ezek a támogatások -
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Sony Ericsson 

Z520i 

6 990 Ft 
kezdőrészlettel, 

12 havi kamatmentes részletre, 

előfizetéssel vagy készülékváltással 

Szeretnéd, ha mindenkinek elállna a lélegzete, mikor meglátja a mobilodai? A sokszínű, multimédiás 
Sony Ericsson Z520Í mindenkit izgalomba hoz, ráadásul már 6990 forintos kezdőrészlettől a tiéd lehet. 
Válaszd ki a neked tetsző elő- és hátlapot, állítsd be a hívásjelző tényeket, és figyeld a hatást 
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Mindenkit elkápráztat 

1 Sony Ericsson / 

• beépített kamera 
• hlvóffi! azonosító fényjelzések 
• cserélhető borítás 
• MP3 csengőhangok 

http://www.t-mobile.hu

