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T * 4- 1 * Szeretnénk, ha március 25-én az Agrárszövetség listájára és jelöltjeinkre szavazna. 
JL 1 S Z 1 C l l Ajánló céduláját kéljük aláírva szíveskedjék átadni megbízottunknak, vagy eljuttatni választási 

t irodánkhoz. Címünk: Agrárszövetség Megyei Ideiglenes Választási Irodája, 6722 Szeged, 
. Honvéd tér 6. (régi laktanyaépület), tel.: 62/26-116. 

1. számú választókerület: 

Talpai János 
2. számú választókerület: 

Borbás István 

1947. február 28-án született, Újszentivánon. Általános iskolai 
tanulmányait szülőfalujában végezte, majd Szegeden a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumba járt. Érettségi után, 1966-ban a Fémfel-
dolgozó Vállalatnál motorszerelőként helyezkedett el, majd 
ugyanebben a beosztásban a tiszaszigeti tsz-ben dolgozott 
1971 -77 között. Eközben Újszentivánon 1975-ben társadalmi 
tanácselnöknek választották meg, majd 1977-től Tiszaszi-
get—Újszentiván közös tanácsának elnöke lett. Jelenleg jogi 
tanulmányokat folytat, a JATE Jogtudományi Karának negyed-
éves hallgatója. Két gyermek apja. Felesége a Dél-Tisza Menti 
Áfésznél boltvezető. 

4. számú, választókerület: 

Báló Bertalan 

1943. május 16-án Zákányszéken született. Az általános iskola 
elvégzése után Hódmezővásárhelyre került, mezőgazdasági 
technikumba. Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egye-
temre járt, ahol 1967-ben szerzett agrármérnöki képesítést. 
Zákányszéken, szülőfalujában helyezkedettel föállattenyésztő-
ként, az Egyetértés Szakszövetkezetnél. Ez az üzem azóta első 
és jelenlegi munkahelye. Később föagronómus lett, majd 1983-
ban a szakszövetkezet elnökének választották meg. Egy gyer-
mek apja. Felesége Zákányszéken általános iskolai tanár. Ta-
nyán él, ott, abban a környezetben, ahol született. 

6. számú választókerület: 

Surányi Róbert 

1955. november 27-én, Balástyán született. Az általános Iskolát 
szülőfalujában járta kl, érettségi bizonyítványát pedig a szegedi 
Ságvárí Endre Gimnáziumban szerezte. Onnan Budapestre, a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre került, ahol 
1979-ben kapott agrárközgazdász diplomát. 1982-ig a Pénzügy-
minisztériumban főelőadóként dolgozott, szakterülete a kedve-
zőtlen adottságú mezőgazdasági üzemek támogatása című 
témakör volt. Bordányban, az Előre Szakszövetkezetnél 1982-
ben helyezkedett el, mint főkönyvelő. 1985 februárja óta a 
szakszövetkezet elnöke. Bordányban él, felesége a községi 
tanácson könyvelő, egy gyermek apja. (Nagy Húszéin Tibor az 
Agrárszövetség országos választmányának tulajdonreformmal 
foglalkozó ügyvivője, a Csongrád megyei választmány elnöke.) 

7. számú választókerület: 

Vízi István 

3. számú választókerület: 

Nagy Húszéin Tibor 

1941. szeptember 25-én született Szegeden. Kisteleken, Algyőn. 
valamint a megyeszékhelyen nevelkedett, majd az általános iskola 
elvégzése után a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba járt. Érett-
ségi után a Debreceni Agrártudományi Főiskola hallgatója lett, ott 
szerzett agrármérnöki diplomát 1964-ben, szakmérnökit pedig a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, 197f-ben. Első munkahelye 
a Gorzsai Állami Gazdaság volt, ahol 1964—68-lg dolgozott, kerü-
leti agronómusként. 1968—72 között Szeged város növényvédő 
főfelügyelője. Ezt követően Vásárhelyre, a Növényegészségügyi 
és Talajvédelmi Állomásra került, igazgatónak. Jelenleg Is ebben a 
beosztásában dolgozik. Szegeden él, felesége népmüvelés-könyv-
tár szakos tanár, rokkantnyugdíjas. Két gyermekük van. 

1954. augusztus 19-én született Szatymazon. Tanyán nevelke-
dett, általános iskolai tanulmányait is tanyai iskolában végezte. 
Középiskolába Szegedre járt, a Kiss Ferenc Mezőgazdasági 
Szakközépiskolába. Agrármérnöki diplomát 1978-ban szerzett, 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Első munkahelye me-
zőgazdasági termelőszövetkezet volt, ahol 4 és fél évig ágazat-
vezetőként dolgozott. Második és egyben jelenlegi munkahelye 
a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát. Munkaterülete az 
élőállat-termeltetés és tenyészállatakciók gyakorlati végrehaj-
tása. Szatymazon él, felesége gyógypedagógus, két gyerme-
kük van. A szatymazl közös tanácsnak 1985 óta tagja. 

1948. november 1-jén született, Makón. Az általános Iskola után 
a mezőgazdasági technikumot is szülővárosában végezte el. 
Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre került, a 
növényvédelmi szakon 1973-ban szerzett agrármérnöki diplo-
mát. Társadalmi ösztöndíj kötötte a Makói Lenin Tsz-hez, ezért 
ott Is helyezkedett el, növényvédő agronómusként. Később 
agrokémiai ágazatvezető lett. 1980 óta elnök a Makói Leninben. 
Két gyermek apja. Felesége is tsz-tag, számitógépes csoport-
vezető. 


