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I. választókörzet képviselőjelöltjei 
Di. Molnár Gyula 

Végzet t ségem szerint bi-
ológia-kémia szakos középis-
kolai tanár vagyok, jelenleg a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület szerve-
ző titkára. Életkorom 50 év, 
két gyermekem egyetemista, 
ill. főiskolás, feleségem zene-
tanár. Mint akit nagyon érdekel 
a biológia, s főleg az állattan, 
már 40 éve járom Szeged kör-
nyékét, az ártereket, tavakat, 
réteket, erdőket. Negyven év 
egy ember életében nagy idő, a 
természet világában csak egy 
villanás. Mégis ezalatt az idő 
alatt azt láttam, hogy az álta-
lam annyira szeretett alföldi táj 
jelentősen megváltozik, erdők, 
rétek, mocsarak tűnnek el, s 
velük együtt az ott élő növény 
és állatvilág. E folyamatban az 
ember tevékenysége áll a köz-
pontban: a haszonszerzés köz-
ben mélyen elfeljtkezik arról, 
hogy természetes környezetünk 
nem szűnhet meg, mert az em-

Zöld Alternatíva Párt 
beriség csak ebben a közegben 
maradhat fenn. Ezért lettem a 
környezet- és természetvéde-
lem elkötelezett híve. A zöld 
eszmék még ennél is többet 
mondanak számomra: amellett, 
hogy az embernek békében 
kell élnie környezetével, a leg-
fontosabb, hogy az emberi ér-
tékeket, a tudást, a kultúrát és 
művészetet tekintse elsődleges-
nek a harácsolással szemben. 
Ehhez az emberek tudatának 
teljes megváltoztatására van 
szükség . Nem kis f e l ada t ! 
Ezeket a gondolatokat szeret-
ném képviselni megválasz tá -^ 
som esetén. Annál is inkább, 
mert a Nyugat - ahol a zöldek 
mindenütt jelentős parlamenti 
tényezőként vannak jelen - ár-
gus szemekkel figyeli, hogy 
melyik közép-európai ország-
ban jutnak szóhoz a zöldek a 
parlamentben. Ez ugyanis a de-
mokrácia és a néptudat fejlett-
ségének egyik f o k m é r ő j e a 
szemükben. Meggyőződésem, 
hogy ez nálunk is előbb-utóbb 
így lesz! 

Legyen régiónk a Dél-AI-
föld gazdasági, tudományos, 
kulturális, művészeti központ-
ja! Védjük meg és fejlesszük 
t e l epü lése ink kö rnyeze t é t ! 
Lépjünk fel Tiszánk és Maro-
sunk megóvása é rdekében! 
Tar t suk fenn és f e j l e s szük 
zöldterületeinket! Kérem, tá-
mogassanak a választáson ezek 
megvalósításában! 

A 17 pá r t t a l kötöt t megá l lapodásunk é r te lmében el-
kezdtük Csongrád megye hét választókörzete országgyűlési 
képviselőjelöltjeinek bemutatását. A választókörzetek sor-
rendjében muta t juk be a pártok jelöltjeit és a függetlene-
ket . Természetesen összeállításunk nem lehet teljes, hiszen 
még a május 8-i választás előtt 30 nappal is állíthatók jelöl-
tek. 

Ennek következtében a pártok által eljuttatott bemutat-

kozásokat - amelyeket 30 sorban korlátoztunk - közöljük 
fényképeikkel pá r t juk , illetve támogatójuk feltüntetésével 
ábécé-sorrendben. Van olyan választókörzet, ahol most kö-
zel 20 jelöltről tudunk . így egy-egy körzet országgyűlési 
képviselőjelöltjeinek bemutatása több napot is igénybe ve-
het. Az írások egyenetlensége abból adódik, hogy a pártok, 
illetve a jelöltek önálló anyagokkal jelentkeztek, melyeket a 
szerkesztőség - legtöbb esetben - változtatás nélkül közöl. 

Dl. Mózes Ervin 
Szabad Demokraták Szövetsége 

Nyári Sándor 
Konzervatív Párt 

1947. március 6-án Szolno-
kon születtem. Altalános és kö-
zép i sko la i t a n u l m á n y a i m a t 
Szolnokon végeztem, 1965-
ben érettségiztem, s szereztem 
technikusi képesítést a gépipari 
technikumban. Életem további 
részét döntően a sport határoz-
ta meg. Éret tségi után mint 
röp labdázó sorkatonaként a 
Bp. Honvédben spor tol tam, 
majd a sokszoros bajnok Cse-
pel SC ve r senyző je le t tem. 
1978-ban szereztem diplomát a 
Magyar Testnevelési Főisko-
lán. Feleségem, Rácz Aranka 
gépész üzemmérnök, szegedi 
születésű. Gyermekeim, Nyári 
Levente (1974) a szegedi Élel-
miszeripari Főiskola I. éves 
hallgatója. Lányom, Nyári Eme-
se (1978) a Radnóti Gimnázi-
um II. pves hallgatója. 

1980-ban vezető edzőként 
Szegedre szerződtem, az akkor 
II. osztályú szegedi férfi röp-
labdacsapat irányítását vettem 

át. 1984-től a felsővárosi sport-
iskola igazgatója lettem, ké-
sőbb szakmai munkám mellett 
az Építők SE, majd a Papiron 
SC ügyvezető elnöki teendőit 
is elláttam. Szeged férfi röp-
labdacsapata 1993-ra a magyar 
röplabdasport hazai és nemzet-
közi reprezentánsává vált. 

Időközben kereskedelmi 
f e l s ő f o k ú képzésen ve t tem 
részt, s 1990-től (jelenleg is) a 
Dél-magyarországi P1ÉRT ke-
reskedelmi igazgató-helyettese 
lettem, sportvezetői munkámat 
másodállásban látom el. 

Az elmúlt években baráti 
társaságon keresztül részt vet-
tem a Keresztény Konzervatív 
Körök munkáiban, s párttá ala-
kulásukkor örömmel tettem 
eleget f e lké ré süknek , mely 
alapján a párt tagja, majd ké-
sőbb Csongrád megyei elnöke 
lettem. 

Tizenöt éve élek Szegeden, 
a város polgáraitól, vezetőitől, 
a kezem alatt felnőtt ifjúságtól 
sok megbecsülést és elismerést 
kaptam, a jövőben is igyek-
szem munkámmal megfelelni 
az elvárásoknak. 

Tudom, hogy a most rám 
háruló feladat embert próbáló, 
küldetés jellegű. Ha körzetem 
választópolgárai megbíznak 
bennem, s pártunk programját 
megismerve mellénk állnak, 
tiszteséggel és becsülettel vál-
lalom választókörzetem ügyei-
nek, problémáinak képvisele-
tét. 

Születésemtől kezdve sze-
gedi polgár vagyok. Harminc 
éve élek a választókörzetben. 
Feleségem, két leányom, laká-
som, munkahelyem, rokona-
im, barátaim, sporttársaim, is-
merőseim és emlékeim is ide 
kötnek. Ismerem a lakótele-
pen élők gondjait, magam is 
23 évig éltem ott. Látom a vá-
ros peremkerületeiben, illetve 
a községekben lakó állampol-
gárok napi nehézségeit, gyak-
ran vagyok köztük, s velük 
utazom. Gyermekeim tanulók, 
lassan pá lyakezdők. Csa lá -
dom bérből és fizetésből él. 
Rokonaim nagy része sajnos 
kisnyugdíjas. Kiterjedt baráti 
köröm nyitottá tesz társadal-

m u n k m i n d e n p r o b l é m á j a 
i r án t . Van k ö z ö t t ü k mun-
kanélkül i , nehéz sorsú rok-
kant, de keményen dolgozó 
vállalkozó is. 

Negyvenéves élettapaszta-
lat, húszéves munkaviszony, 
tízéves közigazgatási jogászi 
múlt, s több jelentős ultrama-
ratoni futósiker van mögöt-
tem. Nem hátra nézek azon-
ban, hanem valamennyiünk 
j ö v ő j é t s z e r e t n é m ép í t en i . 
Szaktudásomra, teherbírásom-
ra, tapasztalataimra, s sokak 
támogatására alapozok. 

- Én egyetér tek azokkal , 
akik azt akarják, hogy végre 
minden szerv a dolgával fog-
lalkozzék, s legfontosabb fe-
ladatának a magyar gazdaság 
rendbetételét tekintse. 

- Én olyan Magyarországot 
akarok, ahol a politika csak 
akkora helyet foglal el, amek-
kora megilleti. 

- Csak olyan rendszert tu-
dok elképzelni és támogatni, 
ahol a választottak felelőssé-
get éreznek választóik iránt és 
felelnek is minden cselekede-
tükért. 

- Olyan országot szeretnék, 
ahol a szakértelem és a telje-
sítmény a mérce, ahol tiszta a 
víz, a levegő... és a lelkiismeret. 

Dr. Oláh András 
Egyesült Kisgazda és Polgári Párt 

Tősgyökeres újszegedi szü-
lőktől 1946-ban születtem. Új-
szegeden jártam elemi iskolá-
ba, azután a Radnóti Miklós 
Gimnázium autószerelő szak-
középiskolába, ahol érettségiz-
tem, megszerezve egyben a 
szakmai képesítést is. 

A JATE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán végeztem. Egye-
temi hallgató koromban nősül-
tem, 1969-ben. Fe leségem 
szintén jogász, egy nagy cég 
jogtanácsosa. Fiam 1970-ben 
született, jelenleg joghallgató. 
A ma már nyugdí jas apám, 
születésemkor joghallgató és a 
kisgazdapárt tagja volt. Az is-
mert körülmények miatt a párt 
elhagyta. Családom sikeresen 
vészelte át a kommunista rend-
szert, nem került sor párttag-
ságra. A passzív ellenállást vá-
lasztottuk, és ez a passzivitás a 
kisgazdapárt melletti szimpátiá-
val fennmaradt, mind ez ideig. 

Folytatni kívánom az apám ál-
tal elkezdetteket . Remélem, 
hogy az Egyesült Kisgazda és 
Polgári Párton belül segítsé-
gére lehetek a pá r t juk és a 
Csongrád megye 1. számú kör-
zetének. 

Református vagyok, és az 
újszegedi református egyház 
presbitere mintegy 30 éve, kö-
vetve a templom felépítésében 
tevékenyen részt vett presbiter 
nagyapám és presbiter apám 
nyomdokait. Feleségem, édes-
anyám katolikus, de családon 
belül soha ebből vita nem 
akadt. 

Újszegedi volt iskolatársaim 
és szüleik, a kertészek barátsá-
gára és szavazataira számítva 
vállaltam a jelöltséget azzal a 
reménnyel, hogy az egyesült 
kisgazdapárt programja elnyeri 
a körzet tetszését, és munkál-
kodhatom érdekeikért. 

Megválasztásom esetén el-
sősorban a körzet lakói problé-
máinak megoldását látom el-
sődlegesnek, és szeretnék lé-
pést tenni az elmúlt rendszer 
által okozott károk felszámolá-
sára, melynek első lépéseként 
az óvodai és elemi iskolai ne-
velők bérének többszörözése 
melletti új generáció nevelésé-
ben látom. Szeretném a ma-
gyarságra nevelés mellett a 
honvédség becsületét visszaad-
ni azzal is, hogy a férfiaknál a 
felnőtté válás mértéke í k a t o -
naviseltség. 

Náfrádi Zoltán 
Fiatal Demokraták 

Tisztelt Választópolgár! 

Úgy illik, hogy bemutatkoz-
zam. Náfrádi Zoltánnak hív-
nak, 30 éves banki osztályve-
zető vagyok. Békés megyében 
születtem, de gimnáziumi és 
egyetemi tanulmányaimat már 
Szegeden folytattam. Azóta is 
itt élek. A József Attila Tudo-
mányegyetemen vettem át tör-
ténelem és angol nyelvtanári 
diplomámat. Rövid ideig ugyan-
itt közgazdaságtant tanítottam, 
majd a bankszektorban kezd-
tem dolgozni. 

1991 óta a szegedi önkor-

Szövetsége 
mányzat Fidesz-frakcióveze-
tője vagyok. Bankszakember-
ként közvetlenül is érzékelem 
a vállalkozókat, a gazdálkodó 
szerveket és a mezőgazdaságot 
sú j tó nehézségeket . Megvá-
lasztásom esetén növekedés-
központú, a beruházások fel-
lendí tésé t cé lzó gazdaság i 
programot kívánok támogatni. 
Fontosnak tartom, hogy az ok-
tatásügy, a kultúra és a szociál-
politika ne szoruljon háttérbe a 
gazdaság problémáinak megol-
dása mellett. A ma iskolái dön-
tően befolyásolják gyermeke-
ink és országunk jövőjét. 

Támogatni fogom az esély-
egyenlőség megvalósulását az 
oktatás minden területén. Ki-
emel t cé lomnak tekin tem a 
szakképzési rendszer fejlesz-
tését is, mert az új gazdasági 
folyamatok hajtóerejévé csak 
jól képzett szakemberek vál-
hatnak. 

A választásokig mindent el 
fogok követni, hogy Ön részlete-
sen megismerje programunkat. 

Póda Jenő 
Magyar Demokrata Fórum 

Póda Jenő nevét 1989-ben 
ismerhette meg Szeged közvé-
leménye. A Szegedi Ellenzéki 
Kerekasztal vezető jeként , a 
rendszerellenzéki pártok kép-
viselőivel együtt szemben ült 
az MSZMP városi vezetőivel. 
A békés átmenetről, a szegedi 
rendszerváltoztatás folyamatá-
ról vitatkoztak - a nyilvános-
ság előtt. A fiatal programter-
vező matematikus a Magyar 
Demokrata Fórum és a szegedi 
Körgát Klub tagjaként lépett a 
város politikai színpadára. 

1990-ben 30 évesen jut a 
Parlamentbe - kormánypárti 
képviselő lesz. A Honvédelmi 
Bizottság tagjaként támogatója 
a Varsói Szerződés feloszlatá-
sának, a megszálló szovjet csa-
patok kivonásának, a déli ha-
társzakasz biztonsága megte-

remtésének. Közben a Parla-
ment először a Honvédelmi Bi-
zottság titkárának, majd alel-
nökének választja. Igennel sza-
vaz a részleges kárpótlásra, az 
56-os háborús bűnösök jogsze-
rű felkutatására, a szociális pi-
acgazdaság megteremtésére, a 
nyugdíjak értékállóságára és az 
egyházi ingatlanok visszaadá-
sára. 

Eredeti képzettségét és vál-
lalkozói gyakorlatát kamatoz-
tatva négy éven át a T. Ház el-
nökének számítástechnikai ta-
nácsadója: egyszerre képes a 
törvényhozói és informatikai 
feltételeket és igényeket meg-
fogalmazni. 

Aktívan felvállalja „örökölt" 
választókerületének gondjait, 
például a viharkár lehető leg-
nagyobb kormányzati kártérí-
tését, a Tabán Lakásszövet-
kezet felszámolási ügyét, a Ti-
sza-parti iskola oktatóinak és 
szülőinek kérését. Szeged köz-
biztonságának javítását vagy 
éppen Tiszasziget határátkelő-
jének problémáit. 

„Szabadság és Tulajdon -
ebbe szinte minden elképzelé-
sem összefoglalható" - vallja 
34 évesen, nemzeti elkötele-
zettséggel, négy év parlamenti 
tapasztalattal Póda Jenő. 


