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

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 összeáll ításunk 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 tudunk , 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 en tkez tek , melyeket a szerkesz -
tőség — legtöbb esetben — változtatás 
nélkül közöl. 

Móra József 
Magyar Szocialista Párt 

1955-ben születtem Örkény-
ben. Édesapám egész életében 
a vasútnál dolgozott, s én is 
vasútgépészetet tanultam. Ér-
deklődésem később inkább a 
természet világa, a biológia fe-
lé vonzott. Ezen a szakon ta-
nultam az érettségi és a sorka-
tonai szolgálat uán a szegedi 
Juhász Gyula főiskolán. 

Első munkahelyemen, a Ve-
tőmag Vállalat Kutató Állomá-
sán, 1983 őszétől pedig a Ter-
mál Tsz cserebökényi kerületé' 
ben dolgoztam, másfél éve pe-
dig a tagság, a jogutód Ecser-
Donát Szövetkezet igazgatósá-
gi tagjává választott. A Szente-
si Kinizsi TE Lovas Szakosz-
tályának elnöke vagyok. 

Főiskolás korom óta több 
természetvédelmi programban 
vettem részt itthon és külföl-
dön. Nyolc éve kezdeményez-
tem a cserebökényi határrész 
madártani értékeinek feltárását, 
melynek eredményeként a te-
rületet 1991-ben tá jvédelmi 
körze t té ny i lván í to t t ák . Az 
utóbbi három évben munkatár-
saimmal sikerült megmente-
nünk a szövetkezet Nonius ló 
törzstenyészetét, sőt csikóinkat 
az Országos Tenyészszemlén a 
l eg jobbaknak minős í te t ték . 
Erősen vonzódom a természet 
iránt, és erőmhöz mérten tet-
tem is valamit értékei védel-
mében. A szentesi táj azonban 
minden szépségével együtt is 
sivár lenne a szentesi ember 
nélkül. Több, mint negyedszáz 
alkalommal adtam vért, hogy 

az orvosok életet menthesse-
nek, s munkámmal arra törek-
szem, hogy a nagy hagyomá-
nyú agrárvidéken az emberek 
ne csak éljenek, hanem meg is 
tudjanak élni. 

Nem vagyok tagja politikai 
pártnak. Azért fogadtam el az. 
MSZP felkérését is a képvise-
lőjelöltségre, mert ez a prog-
ram áll legközelebb elképzelé-
seimhez. Megbízható megol-
dást kínál a mezőgazdaságnak 
is, a városon és a falun élőknek 
egyarán t . Olyan tö rvények 
megalkotásáért akarok dolgoz-
ni, amelyek kiszámítható po-
litikai és gazdasági viszonyo-
kat teremtenek. Nem ígérhe-
tem, hogy megváltjuk magunk 
körül a világot, de boldog len-
nék, ha Önökkel együttműköd-
ve a jelenleginél lakhatóbbá 
tennénk azt. 

Pap Imre 
Munkáspárt 

1950-ben szü le t t em Ma-
gyartésen, paraszti családban. 
A szülői házban a munka meg-
becsülését tanultam meg. Ez az 
örökség eddigi életem során is 
fontos szerepet játszott. Általá-
nos és középiskolai tanulmá-
nyaimat Szentesen folytattam, 
az Ipari Szakközépiskolában 
é re t t ség iz tem és sze rez tem 
műszerész szakképzettséget . 
Pályakezdőként a Csongrád 
Megyei Vízműnél helyezked-
tem el. Ez a választásom hosz-
szú időre meghatározta további 
életem alakulását, hiszen ki-
sebb megszakításokkal 1993 
őszéig itt dolgoztam. A válla-
latnál történt létszámleépítés 
miatt ekkor váltam munkanél-

külivé. így most - a megyében 
közel 27 ezer társammal együtt 
- „élvezem" a munkanélküliek 
keserű, kilátástalan helyzetét . 

Ahogy a munka szeretetét, 
úgy a baloldali érzelmű gon-
dolkodást is a családi, szülői 
házból hoztam magammal. Az 
életem során tapasztaltak is eb-
ben erősítettek meg. A saját 
bőrömön érzem, mennyire in-
dokolt lenne, hogy vizsgálják 
felül az elmúlt 3 és fél évben 
végrehajtott privatizáció során 
elkövetett visszaéléseket, von-
ják felelősségre az anyagi ká-
rokat okozókat és a privatizáci-
ós bevételekből ne a költségve-
tés hiányát foltozgassák, ha-
nem munkahelyteremtő beru-
házásokat teremtsenek. Ezzel 
is lehetne enyhíteni a munka-
nélküliség súlyos gondján. No 
meg azzal is a gazdaság élén-
kítését lehetne szolgálni, ha a 
központi és helyi közigazgatás 
költségeit radikálisan csökken-
tenék, nem dobnának ki millió-
kat külföldi szakértők díjazásá-
ra, el nem végzett „munkák" 
kifizetésére. Ha a Munkáspárt 
képviselőjelöltjeként a Parla-
mentbe kerülnék, ilyen és ha-
sonló célokér t emelném fel 
szavamat. 

Orbán István 
Köztársaság Párt 

1956-ban születtem Buda-
pesten. Apai ágon Nyíregyháza 
város polgármestereit tisztelhe-
tem családom felmenői között. 
Nyíregyháza lökésszerű fej-
lesztése fűződik a nevükhöz. 
Édesanyám Dicsőszentmárton-
ban (Erdélyben) született pol-
gári családban. Édesapám az 
agrártudományok doktora, ag-
rármérnök-tanár. Édesanyám 
szintén pedagógus. Négy gyer-
meket szült, én a harmadik va-
gyok a sorban. Iskolai tanul-
mányaimat Szolnokon kezd-
tem, és a Verseghy Ferenc 
Gimnáziumban érettségiztem. 
Többször jelentkeztem a jogi 
egyetemre. Helyhiányra hivat-
kozva, háromszor utasítottak 
el. Végül a Pénzügyi és Szám-
viteli Főiskola Pénzügy Szakán 
köl t ségvetés i szakágaza ton 
szereztem oklevelet 1987-ben. 
Azóta a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetemen több 
továbbképző kurzuson vettem 
részt. Hét éve tanítok a Boros 
Sámuel Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában. 

1963 óta úszom és vízilab-
dázom, edzőim között olimpiai 
bajnokok sorakoznak. Emellett 
1974-75-ben a Szolnoki Olaj-
bányász NB I/B. kézilabda-
csapatában játszottam. 

1976-ban megnősültem. Fe-
leségem Szép Ilona, a Bartha 
János Kertészeti Szakközépis-
kola tanára. Gyermekeim: Csa-
ba 15, Attila 14 éves. 1982-ben 
költöztünk Szentesre, 1984— 
85-ben családi házat építettünk. 

1982-től 1990-ig az Ativizig 
szentesi szakaszmérnökségén 
dolgoztam, majd a Felszabadu-

lás Tsz-ben tett rövid kitérő 
után a Szentesi Sport Club gaz-
dasági igazgatójaként, a szen-
tesi vízilabdasport egyik legsi-
keresebb időszakának lehettem 
részese, mint vezető, miután az 
aktív játékot 1986-ban abba-
hagytam. 1992 februárjától a 
polgármesteri hivatal osztály-
vezetőjeként dolgozom. 1986 
és 1989 között tagja voltam az 
MSZMP-nek. 1988-89-ben ak-
tívan vettem részt a rendszer-
váltást előkészítő reformmoz-
galomban. 

Az önök képvise lő jekén t 
képviselném az önkormányza-
tiság kiszélesítését; az önkor-
mányzati függetlenség anyagi 
alapjainak megteremtését; az 
alföldi ember boldogulását elő-
segítő támogatási rendszer ki-
dolgozását; a terület természeti 
adot tságainak hatékony fel-
használását; a vállalkozó em-
berek érdekeit a rájuk telepedő 
állammal szemben. 

Tonnes Károly 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

1942-ben Szegeden szület-
tem. 1975 óta lakom a válasz-
tókerületben, és azóta vagyok a 
Csongrád Megyei Víz- és Csa-
tornamű Vállalat igazgatója. 
Nős vagyok, feleségem a Szen-
tesi Városellátó Intézmény dol-
gozója. Egy gyermekem és két 
aranyos unokám van. 

Mint közüzemi vállalat ve-
zetőjének, széles ismeretem 
van a munkavállalók, nyugdí-
jasok, kisvállalkozók anyagi 
gondjairól. 

Megvá la sz t á som esetén 
szorgalmazni fogom az adó-
rendszer átalakítását; az adófi-
zetési kötelezettség meghatáro-
zott százalékát az adózó egyéni 
döntése szerint lehessen csak 
felhasználni. 

A nyilvánosság előtt zajló 
tisztességes privatizációt. Fo-

kozni kell az MRP szerepét, a 
munkavállalók tulajdonhoz ju-
tását segítjük. Javítani kell a 
nyugdíjasok helyetén, ehhez új 
források bevonását kell elérni. 
(Meglévő vagyon életjáradékra 
váltása stb.) Az aktív keresők-
nek olyan munkaalkalmakat 
kell teremteni, mellyel gyer-
mekeinknek is biztos jövőt te-
remtünk. 

Választókerületemben kie-
melten fogom szorgalmazni a 
mezőgazdasági árutermelők, 
kisállattenyésztők piaci bizton-
ságának megteremtését. 

A választókerületben talál-
ható, szinte kimerí thetet len 
geotermál-energia racionális 
hasznosítását; a térség indoko-
latlanul elsorvasztott idegen-
forgalmának fel lendítését , a 
meglévő kulturális, sport, sza-
badidőprogram-lehe tőségek 
jobb kihasználását. 

A választókerület népesség-
csökkenésének ismeretében 
meg kell teremteni a települé-
sek népességmegtartó erejét, 
támogatni kell a többgyerme-
kes családokat. Az aktív kere-
sők országos és megyei vi-
szonylatban is elmaradt jöve-
delmének növelése megfelelő 
munkahelyteremtések kapcsán. 

Remélem, hogy programom 
sikeres végrehajtása után azt is 
elmondhatjuk, hogy jól érez-
zük magunkat az 5. számú vá-
lasztókörzetben. 

Dr. Papp Lehel György 
Magyar Demokrata Fórum 
Az 1990. évi országgyűlési 

választásokon a lakó- és mun-
kahelyének megfelelően Cson-
grád megye 5. sz. választóke-
rületében egyéni képviselőként 
nyert. A megszavazott bizal-
mat e l sősorban a közel két 
évtizedes orvosi működésének 
köszönheti. A négy szakvizs-
gával rendelkező sebész, bal-
esetsebész, ortopéd- és plaszti-
kai sebész szakorvos munkája 
túlnyomó részét balesetsebész-
ként végezte a szentesi osztá-
lyon, és így kevés család van 
választókerületében, amelynek 
tagjait ne kezelte volna. (De 
amellett dolgozott Szegváron 
körzet i o rvoskén t csakúgy , 
mint a Termál Tsz-ben üzem-
orvosként.) Orvosi és vezetői 
tapasztalatát, emberségét is-
merték el a kórház dolgozói, 
amikor 1989-ben demokratikus 
szavazással választották meg 
igazgatójuknak, de kinevezését 
a városi tanács végrehajtó bi-
zottsága megakadályozta. 

Országgyűlési képviselő-
ként is szívén viseli a kórház 
és annak vonzáskörzetét képe-
ző választókerülete sorsát, hi-
szen számára az ott lakók jó 
része nemcsak személyes is-
merős, egykori osztálytárs, be-
teg, hanem a térség jobb jövő-
jéért küzdő ember is. Együttes 
munkával sikerült regionális 
ipari-mezőgazdasági kiállítást 
és vásárt szervezni, kerékpár-
utat és tornatermeket építeni, 
iskolákat korszerűsíteni, a volt 
megyeháza gyönyörű épületét 
visszaszerezni, sok kilométer 

közutat, gáz- és vízvezetéket 
építtetni stb. A képviselő szen-
tesi irodája több ezer ember 
ügyeinek intézésében segített. 
Szegvártól Nagymágocsig és 
közel 800 milliárd forint kár-
pótlási összeg megszerzéséhez 
juttatta a lakosságot. 

A választókerületi munka 
mellett országos kérdésekből is 
kivette részét dr. Papp Lehel 
György, ugyanis az a vélemé-
nye, hogy választókörzete gaz-
dasági fellendítését, a lakosság 
é le t sz ínvona lának emelésé t 
csak az ország és szűkebb vilá-
gunk fejlődésébe bekapcsolód-
va lehet ft\k«t«tion Ljáputcalm. 
hiszen a helyi piac támogatása 
kevés ehhez. Nemzetközi tev-
ékenysége eddig is több tíz-
millió dollár bevételt hozott az 
országnak, és ebbe a folyamat-
ba kívánja választókörzetét mi-
nél aktívabban bekapcsolni. 

Udvarhelyi Gyula 
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 

1948. július 5-én Hódmező-
vásárhelyen születtem római 
katol ikus családban, iparos, 
illetve pedagógus szülők gyer-
mekeként. 

Alsó- és középfokú tanul-
mányaimat Hódmezővásárhe-
lyen végeztem. 1966-ban nö-
vényvédő-gépész szakközépis-
kolai érettségi oklevelet sze-
reztem. Felsőfokú tanulmánya-
imat a Keszthelyi Agrártudo-
mányi Egyetem Növényvédel-
mi In téze tében fo ly t a t t am , 
melynek elvégzése után nö-
vényvédő szak techn ikus i , 
1978-ban üzemmérnöki, 1979-
ben agrokémiai szaküzemmér-
nöki diplomát szereztem. 

Szentesre 1968-ban sorkato-
nai szolgálatra vonultam be, ez 
idő alatt sok szentesi barátra, 
ismeretségre tettem szert. Le-
szerelésem napján döntöttem 
el, hogy a városban kívánok le-
települni és dolgozni. Képzett-
ségemnél fogva a városkörnyé-

ki mezőgazdasági nagyüze-
mekben vá l la l tam munká t . 
1992-ben miután a s zakma 
személyi és tárgyi feltételei 
olyan mértékben romlot tak , 
hogy további felelősségteljes 
munkát végezni nem tudtam, 
kiléptem a Május I Tsz-ből. 
Az azóta eltelt másfél év alatt 
ismertem meg a munkanélküli-
ek megalázó helyzetét (ame-
lyek többsége nem a volt 
MSZMP tagjaiból került ki). 

Feleségemmel 1970-ben kö-
töttem házasságot, amelyben 
három közös gyermeket nevel-
tünk munkára, becsületre ke-
resztényi szel lemben. 1987-
ben a GYIVI helyi intézetéből 
nevelőszülőként magunkhoz 
vettünk egy fizikailag elhanya-
golt 8 hónapos csecsemőt, akit 
gondos nevelés eredményeként 
1993-ban örökbe fogadtunk és 
negyedik gyermekként nevel-
jük. Feleségem munkanélküli 
könyvelőként kemény anyagi 
nehézségek e l lenére példás 
családanya. 

Röviden a megyei , helyi 
program elképzeléseimből. 

Az Önök megtisztelő bizal-
mának eredményeként , mint 
mezőgazdaságból élő kertész-
várost kívánom képviselni sze-
mélyes jelenlétemmel, kölcsö-
nös bizalommal. Magángazda-
ságok hatékony segítése, párt-
programunknak megfelelően. 
Termálenergiára épülő kertész-
társulások létrehozásának, ki-
alakításának segítése. Munka-
helyteremtő agrártermék-fel-
dolgozó ipari társulások létre-
hozása. 


