
A képviselő nem polgármesterekben gondolkodik
Több helyi politikus vitatja, hogy Láyer József érdeme-e a támogatások elnyerése

PENZEK A TERSEGBE

Pályázati ás minlsztáriuml támogatások 1998-2002

Álm osd_________________________________________ 353,0 3 7  m illió Ft

Bagam ér 23 3 ,2 6 3  m illió Ft

Bocskaikért 20 0 ,1 3 5  m illió Ft

Fülöp 277,76 2 millió Ft

Hajdúhadház 1 553,06 7 millió Ft

H ajdúsám son 2 2 8 2 ,6 5 3  millió Ft

Nyfrábrány 525,58 7 millió Ft

Nyfracsád 39 7 ,0 2 8  millió Ft

Nyfradony 2 0 1 6 ,8 7 6  millió Ft

Nyírm ártonfalva 2 3 6 ,7 9 3  millió Ft

Téglás 3 3 0 ,8 7 6  m illió Ft

Vám ospércs 9 1 8 ,5 3 5  m illió Ft

1 84,08 2 m illió Ft

Nylrség-Ligetalja (HBN -  
K. Zs.) -  Hét polgármester 
elégedett megyénk 4. számú 
országgyűlési választókörze
tének parlamenti képviselő
je, Láyer József munkájával, 
mig hatan kritikát is megfo
galmaztak.

Hamza Gábor, Hajdúsámson, 
és Csobán József, Téglás polgár- 
mestere (akik egyébként Láyer 
József ellenfelei voltak a legutób
bi parlamenti választásokon -  a 
szerk.) élesen bírálta Láyer Jó
zsef képviselői munkáját a Nap
ló június 28-án megjelent számá
nak hasábjain, míg Hajdúhadház 
polgármestere, Béres László, a 
Napló június 27-i cikkében utalt 
a közte és Láyer József közötti 
hűvös viszonyra.

Sajátos nézőponttal

Farkas Pál, Álmosd polgár- 
mestere (független), megjegyezi, 
hogy neki nincs problémája 
Láyer Józseffel. Rendezvények
re, falugyűlésekre elment, v i
szont mint a megye egyik leghát
rányosabb térségét képviselő sze
mélytől joggal várták volna: kép
viselje úgy a térséget, a megyét, 
hogy ide is a szabolcs-szatmár- 
beregihez hasonló összegű támo
gatás érkezzen. Farkas Pál k i
fejtette, hogy Láyer József a pá
lyázati támogatások elnyerését 
rendre a saját érdemének tünte
ti fel, mintha a pályázatok be
adásával a település vezetőinek 
nem lett volna dolga. Farkas Pál 
értetlenül szemléli, hogy az ő el
lenében éppen Láyer József kez
deményezésére indít egy „sejt” 
vagy Fidesz-csoport polgármes
terjelöltet az őszi önkormányza
ti választáson. „Úgy hallottam, 
hogy azért nem vagyok jő, mert 
én kommunista vagyok” -  mond
ja Farkas Pál, majd hozzá teszi: 
„ha nem akar segíteni, az nem 
baj, de akkor ne is ártson” .

Orvos Mihály, Bagamér alpol
gármestere (ő reformkisgazda
ként indult az országgyűlésikép- 
viselő-választáson) sem panasz
kodik, hogy nem teszi tiszteletét 
Láyer József a faluban. Látható 
jele viszont nincs a képviselői

Újléta

munkájának -  fűzi tovább gon
dolatait. „Megígérte, hogy segít 
az útépítésnél, majd azért, mert 
a politikai ellenfelének is köze 
volt a beruházáshoz, nem kaptuk 
meg a támogatást. De ígért pénzt 
az iskolabővítésre, aztán csak 
felújításra kaptunk tízmilliót” -  
sorolja. Elmondja még, hogy a 
szeretetotthon bővítéséhez a kép
viselőnek semmi köze, miközben 
azt a támogatást is maga érdemé
nek tünteti fel. Katona Gyula, 
Nyíracsád polgármestere (függet
len) óvatosan fogalmaz, mert -

mint mondja -  Láyer József so
káig dolgozott falujában, és emi
att jól ismerik az acsádiak. „Nem 
mint képviselőnk, henem mint 
a párt frontembere jelenik meg 
nálunk” -  jegyzi meg.

Segített, ahol tudott

Fagyai Barna (független) vá- 
mospércsi és Szabó Sándor 
(SZDSZ) újlétai polgármesterek 
jól együtt tudnak dolgozni Láy
er Józseffel -  derült ki a Napló 
korábban megjelent cikkéből.

Ezt a véleményt osztja Bugyáné 
Szász Erzsébet (független), Fülöp 
első embere és Antal Gábor (füg
getlen), Nyírmártonfalva polgár- 
mestere is. Falugyűléseken, fo
gadóórákon való részvétel, terü
letfejlesztési tanácsi támogatások
-  ami rajta is múlik, mivel Láy
er József a tanács elnöke -  sorol
ják az érdemeit. Antal Gábor 
hozzáteszi: faluja szépen fejlődött 
az elmúlt négy évben, továbbá -  
megítélése szerint -  Láyer József 
nem kedvezett ennek vagy an
nak a településnek. „Különben is
-  fogalmazza meg -  nem Láyer 
József osztja a pénzt!” Ugyanezt 
mondja Tasó László (Fidesz-tag), 
Nyíradony polgármestere is, 
kiegészítve azzal, hogy teljesen 
elégedett az országgyűlési képvi
selő munkájával. „Négy év alatt 
a falugyűléseken, fogadóórákon 
megismerte községünk gondjait 
az országgyűlési képviselő és a 
lehetőségekhez mérten segített 
azok megoldásában” -  válaszol
ja kérdésünkre Gyarmathy Kál
mán (független), Bocskaikért el
ső embere. Megjegyzi azonban, 
hogy polgármester kollégái sérel
meit itt-ott jogosnak tartja. Szi
lágyi Mária (független), Nyíráb- 
rány polgármestere is korrekt
nek nevezte a Láyer Józsefhez 
fűződő viszonyt. Hozzáteszi azon
ban, hogy a politikus minden tá
mogatást az ő egyéni érdemének 
tüntetett fel.

A választásokról nem akar beszélni
Láyer Józsefet megkértük, 

foglalja össze és juttassa el a 
Naplóhoz azt az összesítést, 
amelyből kiderül, választókör
zete egyes településeiért mit 
tett az elmúlt négy évben. Az 
országgyűlési képviselő -  aki 
egyben a megyei területfejlesz
tési tanács elnöke is -  a tanács 
döntéseit tartalmazó brossúrák 
mellett választási propaganda- 
kiadványát, valamint azokról 
a nagyobb fejlesztésekről, ame
lyekben valamilyen részt vál
lalt, egy kézzel írt felsorolást 
hozott be szerkesztőségünkbe.

Ezzel együtt Láyer József kifej
tette: ő május derekán össze
hívta választókörzete polgár- 
mestereit a megyeházára, ahol 
világosan elmondta, hogy kép
viselői munkáját illetően nem 
polgármesterekben, hanem te
lepülésekben gondolkodik, és 
emellett a körzet egészének 
előrejutásában. M ivel mind
egyik településvezető számára 
ismert az elérhetősége, kérte, 
keressék és ő -  ha csak teheti 
-  megy és segít. Egyébként -  
tette hozzá -  azokkal a telepü
lésekkel is megvan az informá

ciós csatornája és a rendszeres 
kapcsolattartási lehetősége, 
amelyek polgármesterei nem 
keresik őt. A  Hamza Gábor 
polgármester által kezdemé
nyezett találkozóról elmondta: 
ha az önkormányzati választá
sokról akarnak beszélni, akkor 
azon nem vesz részt, mert vé
leménye szerint az egyes tele
pülésvezetők nyilván azért hív
ják, hogy megtudják, a Fidesz 
indít-e ellenük polgármesterje
lölteket. Ennek megválaszolá
sa egyébként még nem idősze
rű -  tette hozzá.


