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Az 5. választókörzet képviselőjelöltjei 
(Árpádhalom, Derekegyháza, Eperjes, Fábiánsebestyén, 

r Nagymágocs, Nagytőke, 
A pártokkal kötött megál lapodá-

s u n k é r t e l m é b e n b e m u t a t j u k a 
Csongrád megyei választókörzetek 
o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő j e l ö l t j e i t . 
Természetesen összeál l í tásunk nem 

lehet teljes, hiszen jelöltek még a vá-
lasztás előtt harminc nappal is állít-
hatók. így a hozzánk beérkezett kép-
viselőjelöltek önmaguk által írott, 30 
gépelt sorban korlátozott bemutat-

kozó írásait közöljük — fényképeik-
kel. Egy-egy választókörzetben közel 
húsz je lö l trő l t u d u n k , így egy-egy 
k ö r z e t b e m u t a t á s a t ö b b n a p o t is 
igénybe vehet. Az írások egyenetlen-

sége abból adódik , hogy a pártok, 
illetve a jelöltek önálló anyagokkal 
j e l e n t k e z t e k , me lyeke t a szerkesz -
tőség — legtöbb esetben — változtatás 
nélkül közöl. 

Barta Gábor 
Nemzeti Demokrata Szövetség 

Harminchét éves csongrádi 
születésű szentesi lakos vagyok. 
Szüleim egyszerű, mezőgazdaság-
ban élő és dolgozó emberek. Az 
általános- és középiskolát Csong-
rádon végeztem el. majd 1981-ben 
Debrecenben szereztem agrármér-
nöki diplomát. Ez évtől a szentesi 
Termál Tsz baromfi ágazatában 
dolgoztam vezetői beosztásokban. 
1989-ben az ágazat felszámolása 
miatt kénytelen voltam feladni 
szakmámat. Még ebben az évben 
alapítója és jelenleg is ügyvezetője 
vagyok egy mezőgazdasági, keres-
kedelmi társaságnak. Feleségem 
általános iskolai tanítónő. Jelenleg 
egy 9 éves leánygyermekünk van. 

Politikai pártnak 1989-ig nem 
voltam tagja, ekkor léptem be az 
MDF helyi szervezetébe. A kezde-
ti lelkesedést követően, 1992-ben 
megszüntettem tevékenységemet a 
pártban. Jelenleg függetlenként, az 
NDSZ támogatásával kívánok in-
dulni a parlamenti képviselő-vá-
lasztásban. 

A Nemzeti Demokrata Szövet-
ség általános mezőgazdasági prog-
ramjával összhangban ezért első-
sorban e vidék lakosságának zö-
mét érintő termelési és kereskede-
lmi tevékenység súlyának megfe-
lelő országos elismertetését és a 
további biztonságos folytatását kí-
vánom támogaini. így, és az erre 
épülő feldolgozó üzemek talpra ál-
lításával, bővítésével a családokat 
nyomasztóan érintő munkanélküli-
séget jelentős mértékben lehet 

csökkenteni. Fontosnak tartom a 
környező települések szempontjá-
ból is hasznos, a térség meghatáro-
zó jelentőségű gazdasági, keres-
kedelmi és kulturális központjává 
emelni Szentes városát. 

A választók körében nem köz-
ismert az NDSZ és az én szemé-
lyem sem, de a közelmúltban kiví-
vott nagy ismertség nem biztos, 
hogy hasznos a jelenlegi politikai 
életben. A párt két vezető politiku-
sát, Pozsgay Imrét és Bíró Zoltánt, 
a történelmi átalakulásban betöl-
tött szerepüket sokan ismerik. A 
Nemzeti Demokrata Szövetség 
gazdaságpolitikájával (adósságál-
lomány-kezelés, privatizációs fo-
lyamat felülvizsgálata, állampol-
gárok közterheinek csökkentése...) 
képes az országot a jelenlegi ka-
taszrofális helyzetből kivezetni. 

Dr. Gombos András 
Szabad Demokraták Szövetsége 

Ötven évvel ezelőtt Csanád-
albertin. kisparaszti protestáns 
családban születtem. Altalános 
iskolát szülőfalumban, középiskolát 
Makón, az egyetemet Budapesten 
végeztem. Képzettségem állatorvos, 
mely tevékenységet 1967-től '78-ig 
Eperjesen, azóta Szentesen gyakor-
lom. Feleségem pedagógus, idősebb 
lányom orvos, a fiatalabb végzős 
tanárképző főiskolás. 

Politikai pártnak 1989-től vagyok 
a tagja, amikor megalapítottuk az 
SZDSZ helyi csoportját. Az 
önkormányzati választásokon egyéni 
választókörzetben választottak kép-
viselőnek, majd megyei közgyűlési 
tagnak, mely utóbbi testületben a 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
vagyok. Felsorolt tisztségeimben az 
alábbi eredményeket vallom maga-
ménak: választókörzetemben 3 év 
alatt lakossági összefogással 4140 

méter portalnított utat építettünk, 
kiépült a nyilvános telefonállomások 
hálózata. Megyei munkám ered-
ménye az 1991. évi sertéstúlterme-
lési válság levezetésének előmoz-
dítása, a Gazda- és gazdaasszony-
képzést elősegítő Alapítvány köz-
gyűlési segítséggel való létrehozása, 
melynek működését kuratóriumi 
elnökként segítem. 

Képviselőjelöltséget azért vá-
laltam, mert meggyőződésem szerint 
a szabaddemokraták programja 
képes az országot jelenlegi súlyos 
helyzetéből kivezetni. Ennek a 
programnak a megvalósítását aka-
rom segíteni oly módon, hogy a 
megvalósítás során választókörze-
tem sajátosságai, érdekei messzeme-
nően képviselve legyenek. Ugyanak-
kor fontos teendőnek tartom a vá-
lasztókörzet menedzselését, mellyel 
sok feszítő gondra találhatunk meg-
oldást. Ilyen például a Szentest el-
kerülő út megépítése, a termálener-
giára alapozott turizmus fellendítése, 
a Petőfi Szálló szégyenletes állapo-
tának felszámolása, a nagyhegyi 
hűtőtó sportcélú hasznosítása, a 
szentesi úszó- és vízilabdasportot 
régen megillető fedett uszoda meg-
valósítása, a körzet falvainak 
crossbar telefonhálózat kiépítése. A 
felsorolt elképzeléseket neves 
szakemberekből álló és folyama-
tosan bővülő szakértőgárdám tá-
mogatásával, valamint választóim-
ma) fenntartott állandó, élő kap-
csolattal kívánom elérni. 

Cseuz László 
Fiatal Demokraták Szövetsége 

Tisztelt Választópolgár! 

Kérem, engedje meg, hogy 
bemutatkozzam. Cseuz László 
vagyok, 1944-ben születtem. 
Nevelői, edzői, sportfelügyelői 
pályámat a Testnevelési Egye-
tem elvégzése után kezdtem 
meg. Elsó megbízatásomat a 
Szentesi Vízmű csapatától kap-
tam, ahol úszóedzőként dol-
goztam. Akkori tanítványaim 
közül sokan és sokszor szerez-
tek helyezéseket az országos 
b a j n o k s á g o k o n . Je len leg a 
Horváth Mihály Gimnázium 
tanára vagyok. Önkormányzati 
munkám ellátása mellett nem-
rég ismételten bekapcsolódtam 
a versenysportba: nagy siker-
nek tekintem, hogy triatlonista-
ként az 1991-ben közzétett or-
szágos ranglistán a harmadik 
helyen szerepeltem. 

Az újonnan alakult önkor-
mányzati testületben képvise-
lőként dolgozom, s a rámbízott 
megtisztelő feladatokat mindig 
legjobb tudásom szerint igyek-
szem megoldani. 

Megválasztásom esetén egy 
olyan gazdaságpolitika mellett 
fogok érvelni, amely a gazda-
sági növekedés minél gyorsabb 
beindítását tartja céljának, mert 
szilárd meggyőződésem, hogy 
ezzel a programmal lehet a leg-
hatékonyabban fellépni az or-

szág é rdekében . Jól tudom 
azonban , hogy n y o m a s z t ó 
problémáink nem oldódhatnak 
meg máról holnapra: épp ezért 
azt ígérem, hogy őszintén és 
nyíltan, a gondok elkendőzése 
nélkül fogok politizálni. 

A választásokig mindent el 
fogok követni, hogy Ön részle-
tesen megismerje programun-
kat. Kérem, tiszteljen meg bi-
zalmával, támogassa a Fidesz 
politikáját! 

Köszönettel: 
Cseuz László 

Kérdéseivel, javaslataival, 
é sz revé te l e ive l ke resse fel 
kampányirodánkat: 6600 Szen-
tes, dr. Brusznyai sétány 6. 
172. Tel.: 63/314-510. Irodave-
zető: Gruick Katalin. 

Halmai László 
Kereszténydemokrata Néppárt 

Harmincéves építőmérnök 
vagyok, Szentesen születtem, 
idekö tnek g y e r m e k k o r o m 
meghatározó emlékei: egysze-
rű, dolgos szüléimből áradó 
keresztényi szeretet és erkölcsi 
példamutatás, melxlyel három 
fiukat felnevelték, az Erzsébet 
téri iskola nagyszerű tanáraitól 
kapott tudás és emberség. Né-
hány pillanatnak tűnnek csak a 
szülővárosomtól távol töltött 
évek a kecskemét i Piar is ta 
Gimnáziumban, majd a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen. 

Az 1 9 8 9 - 9 l - e s vér te len 
forradalom idején kezdtem el 
vonzódni a közélethez. Ekkor 
lettem kereszténydemokrata, s 
határoztam el, hogy politikai 
szerepre is vál la lkozom, ha 
erre megbízást kapok. 

A sors az én generációmnak 
jut tat ja elődeink - többnyire 
nem szándékos, de életünket 
igencsak megnehezí tő - hi-
báinak kijavítását. A mi fel-

adatunk, hogy okosabban, job-
ban cselekedjünk az utánunk 
következő generáció, gyerme-
keink jövője érdekében. Hi-
szem, hogy lehetséges, ezért 
vállalkoztunk közlekedésmér-
nök feleségemmel három kis-
fiú felnevelésére. 

A hozzánk hasonló több-
gyermekes családokon könynyí-
tene, ha a személyi jövedelema-
dó helyett az összevont családi 
adózást lehetne választani . 
Természetesen ennek is feltétele 
a gazdasági helyzet megjavítása, 
s bármennyire is kézenfekvő, 
hogy ez mindennek a kulcsa, 
mégis ez lesz a legnehezebb, 
mert nemcsak rajtunk, hanem 
külső körülményeken is múlik. 
Meg kell viszont tennünk, hogy 
saját érdekünkben előnyben 
részesítjük a magyar munkával 
és munkahelyeken készülő hazai 
termékeket. Szeretném, ha szű-
kebb pátriám: Szentes és térsége 
a korábbinál jobban tudna élni 
kivételes adottságaival, s ehhez 
elengedhetet lennek tartom a 
közlekedés és az úthálózat fej-
lesztését, melyhez jó néhány 
tervet is készítettem. 

A rövid keret nem ad lehe-
tőséget programom részletes 
kifej téséhez, ehelyett a Bib-
liából vett üzenettel, Jeremiás 
próféta szavaival foglalnám 
össze céljaimat: 

„Igyekezzetek a városnak 
jólétén... 

mert annak jóléte lesz a ti 
jólétetek." 

Dr. Csikai Miklós 
Agrárszövetség 

Kecskeméten születtem 1942-
ben. Szülővárosomban, a Katona 
József Gimnáziumban érettségiztem, 
kertészmérnöki oklevelet Budapes-
ten szereztem. A zöldséghajtatás 
gyakorlati alapjait ezt követően 
Hollandiában tanultam. 

Feleségem szintén kertész-
mérnök, a szentesi Bartha János 
Kertészeti Szakközép- és Szak-
munkásképző Iskola igazgató-
helyettese. Három gyermekünk 
van: Ágnes magyar-angol, Gab-
riella magyar-francia szakos 
végzett tanár, Judit magyar-történe-
lem szakos főiskolai hallgató. 

Huszonhat éve élek és dol-
gozom Szentesen, illetve von-
záskörzetében az ország legjelen-
tősebb zöldségkertészeteiben. 
1974-ben egyike voltam a Korai 
Zöldségtermesztési Rendszert 
megalapító három gazdaság 
szakmai vezetőinek. E szervezet 
több mint 3000 családnak nyújt 
ma is segítséget kiegészítő, vagy 
teljes megélhetést biztosító te-
vékenységéhez. A Szentesi Árpád 
Szövetkezet tagságának bizal-
mából 1990-ben történt elnökké 
választásomig a KZR vezetőjeként 
közreműködhettem nemcsak a 
térség kertészeti technológiáinak 
fejlesztésében, hanem az évi 1 
milliárd forint értéket meghaladó, 
itt előállított zöldségtermés hazai 
és exportpiacú értékesítésében is. 

Mindennapi munkámmal pár-
huzamosan a Kertészeti Egyete-
men 1977-ben szereztem szakmér-

nöki diplomát, 1984-ben kertészet-
tudományi doktori címet és kap-
tam címzetes egyetemi docensi ki-
nevezést 1987-ben. 

Minden ellenkező tapasztala-
tom ellenére konokul hiszem, 
hogy nemcsak távoli ködös ide-
ológiák mentén, hanem az állam 
valamennyi polgára számára is 
érthető és elérhető célokat és 
odáig elvezető, járható utakat 
tudunk megfogalmazni. A sok 
fontos feladat közül elsődlegesnek 
tartom, hogy a vidéken - kisváro-
sokban, falvakban és tanyákon -
élők is egyenrangú polgárai le-
hessenek e hazának. 

Országgyűlési képviselővé 
lenni számomra nem cél, hanem 
eszköz annak a feladatnak a vég-
zéséhez, ami úgy fogalmazható; 
másoknak is hasznára lenni. 

Dr. Mátyás Sándorné 
Magyar Igazság és Élet Pártja 

Nyugalmazott pedagógus, új-
ságíró vagyok. Tanulmányaimat 
Kolozsváron végeztem. Első 
munkahelyem Máramaros vár-
megye Havasmező helységében 
lévő általános iskola volt, majd 
Máramarosszigetre kerültem, a 
gimnáziumban magyar-történe-
lem szakot tanítottam. Később 
hazajöttem Szentesre. Férjem, 
néhai dr. Mátyás Sándor 1933-
tól 1945-ig a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Gimnázium ta-
nára volt, ahol Németh László 
íróval barátokká lettek és közö-
sen írták a nyelvszakos gimná-
ziumi könyveket. Férjem Né-
meth László „Égető Eszter" cí-
mű regényének Bozsó álnév 
alatt egyik hőse. Tanulmányt ír-
tam „Németh László és Mátyás 
Sándor barátsága" címen, amely 
a Csongrád Megyei Levéltár év-
könyvében kiadásra is került. Le-
ánynevem: Somlyói Báthory Ka-

talin, az erdélyi Báthory István 
lengyel király bátyjának, Kristóf 
erdélyi fejedelem Miklós fia 11. 
leszármazottjának mondhatom 
magamat. Hazaszeretetem, nem-
zetemhez való hűségemet erdé-
lyi eredetű édesapámtól örököl-
tem. Előbb 1989 óta MDF-tag 
voltam, de bizonyos csalódások 
értek, mert nem történt meg a 
rendszerváltás és az elszámol-
tatás. 

1993 márciusban megalakí-
tottam a Magyar Igazság és Élet 
Pártot Szentesen, mert program-
ja közelebb áll az én elvi felfo-
gásomhoz, és célkitűzése a ma-
gyarság megmaradásának elve, 
új hazaépítés, rend, közbizton-
ság, a mezőgazdaság fellendí-
tése. A magyar föld nem eladó 
elve, és a kisvállalkozások ter-
melésének minőségivé tétele, 
piacgazdaság kiszélesítése, és 
népjólét. Főállású anyaság, ma-
gyar szellemű külpolitika. Elszá-
moltatás. 

Mindig érdekelt a politika 
ezért egy időben foglalkoztam 
gazdaságtörténettel is. Szeretnék 
ott lenni a költségvetési pénzek 
elosztásánál, szeretnék segíteni 
az embereken, hogy ügyeiket a 
hivatalok minél körültekintőb-
ben intézzék el. Sikeresnek ak-
kor érzem magamat, ha a hoz-
zám panasszal jövőkön segíthe-
tek, mert évek óta vannak ilyen 
esetek máig is. 

Határozottságomat nem hang-
erővel, de következetességgel 
akarom érvényesíteni. 


