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Az 6. választókörzet képviselőjelöltjei 
(Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 

A pártokkal kötött megállapodásunk 
értelmében bemutatjuk a Csongrád me-
gyei választókörzetek országgyűlési 
képviselőjelöltjeit. Természetesen össze-
állításunk nem lehet teljes, hiszen jelöl-
tek még a választás előtt harminc nap-

* 

pal is állíthatók. így a hozzánk beérke-
zett képviselőjelöltek önmaguk által 
irott, 30 gépelt sorban korlátozott be-
mutatkozó írásait közöljük - fényké-
peikkel. Egy-egy választókörzetben kö-
zel húsz jelöltről tudunk, így egy-egy 

körzet bemutatása több napot is igény-
be vehet. Az írások egyenetlensége ab-
ból adódik, hogy a pártok, illetve a je-
löltek önálló anyagokkal jelentkeztek, 
melyeket a szerkesztőség - legtöbb eset-
ben - változtatás nélkül közöl. 

Dr. Martonosi István 
Vállalkozók Pártja 

1940-ben születtem Sándo-
rfalván. Iskoláimat Szegeden vé-
geztem, 1963-ban szereztem jogi 
diplomát a Szegedi József Attila 
Tudományegyetemen. 

1968 óta dolgozom a Csong-
rád Megyei Kereskedők Egye-
sületénél (KISOSZ), mint me-
gyei titkár. Szakmai elkötele-
zettségem kifejezetten gazdasági 
indít tatású, s talán ezen a 
területen rendelkezem is néhány 
használható ötlettel. Magam is 
nagy figyelemmel kísérem a 
különböző pártok és képviselő-
jelöl tek programját és igen 
gyakran jut eszembe kedvenc 
cigányprímásom, aki ha nagyot 
mondott a vendég, rögtön rázen-
dített a „Hazudik a muzsikaszó, 
bolondság az élet" című nótára. 
Mert ugye ismert az a mondás, 
hogy „aki sokat ígér, az semmit 
sem ad". Ezért én semmit nem 
ígérek, de azt elmondom, hogy 
mit szeretnék. 

Mindenekelőtt talpra állítani a 
gazdaságot. Elfelejteni az elmúlt 
„40 év" gazdaságpoli t ikáját 
éppúgy, mint az utolsó 4 év 
mélyrepülését. Mivel a gazdaság 
talpra állítása nem kívánság-
hangverseny, az általam vélt 
program néhány fontos elemét 
szeretném megosztani a válasz-
tópolgárral. 

- Összhangot kell teremteni a 
jogalkotás és a jogkövetés te-
rületén. Elfogadhatatlan, hogy a 
jogszabályokat semmibe vevő 
állampolgár elönyösebb hely-
zetbe kerüljön, mint az, aki azo-
kat betartja. 

- Csökkenteni kell a központi 
elvonásokat, mert a jelenlegi 
elvonási rendszer tönkreteszi a 
bérből és fizetésből élőket és 
ellehetetlenülnek a vállalkozók 
is. 

- Fel kell számolni a fekete-
gazdaságot! Ma a lakosság egy 
jelentős része kivonja magát a 
közterhek viselése alól, egy szűk 
réteg pedig - tisztességtelenül -
mérhetetlen vagyonhoz jut. 

- Teljesen új alapokra kell 
helyezni az adópolitikát - be kell 
vezetni az átalányadó-rendszert 
- annak minden elemével se-
gíteni kell a beruházás élénkí-
tését. A jelenlegi bürokratikus 
túladminisztrált adórendszert 
alapjaiban kell megváltoztatni. 

- Végezetül átdolgozásra 
szorul a jelenlegi nyugdíj- és 
szociálpolitikai rendszer, be kell 
vezetni az „életút" nyugdíjat, 
egységesíteni kell a segélyezési 
rendszert. 

Dr. Rapcsák András 
Kereszténydemokrata Néppárt 

Régi református családból 
származom, apai ágon közel 
száz éve élünk Vásárhelyen. 
1943-ban születtem Debrecen-
ben, ahol alsó- és középfokú 
iskoláimat végeztem, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Karán és a 
Kossuth Lajos Tudomány Egye-
tem fizikus szakán folytattam 
egyetemi tanulmányaimat. 1969-
ben végeztem okleveles fizikus-
ként. Egyetemi doktori érteke-
zésemet szabályozástechnikából, 
illetve mérlegtechnikából véd-
tem meg 1977-ben. 

1990-ben Hódmezővásárhely 
város képviselő-testülete függet-
len pártonkívüliként polgár-
mesternek választott meg, ezt a 
t isztséget mind a mai napig 
betöltöm. Politikai pártnak tagja 
nem voltam és nem vagyok. 

Fejlesztő tevékenységemért 
1991-ben Gábor Dénes díjban 

részesültem, míg közéleti 
munkám elismeréseként a köz-
társaság elnöke 1993-ban a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben részesített. 

Programom alapját képezi a 
hit az emberi személyiségben, 
hit az önmagában és létében 
értékes emberben. 

Meggyőződésem, hogy a 
gazdaság meghatározza a poli-
tika játékterét, a gazdaságot fi-
gyelmen kívül hagyó politika 
neve diktatúra. Rendkívüli mó-
don ellenzem a magyar gazda-
ságirányításban már közel tíz 
éve töretlenül megnyilvánuló 
koncepciót, mely a pénzügyi 
polit ika elsődlegességét és 
mindenható szerepét tekinti 
meghatározónak. 

Külön kell szólni a mezőgaz-
daságról, mely szervezeti és 
termelési válsággal küzd. Ezért 
speciális bankrendszer megszer-
vezésével létre kell hozni a me-
zőgazdasági vállalkozások sok-
színű, változatos formáit, amely-
ben meghatározó szerepe lesz az 
életképes családi gazdaságok-
nak. Ki kell alakítani az alap-
anyag-termeléssel összehangolt, 
fejlett élelmiszeripart. 

A legjobb szociálpolitika a jó 
gazdaságpolitika. Meggyőző-
désem, hogy az emberi méltóság 
biztosításához legfontosabb a 
tisztességes munkahely, hogy 
aki dolgozni akar, az dolgozhas-
son, így magának, családjának 
lét- és életfeltételeit megfelelően 
biztosíthassa. 

Németh Péter 
Egyesült Kisgazda Párt 

Régi hódmezővásárhelyi csa-
ládból származom. A Vásárhely 
melletti csomorkányi pusztán 
születettem, 1950-ben. A csalá-
dom visszaköltözése után Hód-
mezővásárhelyen, a Klauzál 
utcai Altalános Iskolába jártam, 
ezt követően a szegedi Vedres 
István Építőipari Technikumban 
érettségiztem, egyben megsze-
reztem a technikusi oklevelet. 
Ezt követően egy évet dolgoz-
tam a Csomiépnél, mint tech-
nikus. 1969- 1972 között Drez-
dában dolgoztam, mint vasbe-
tonszerelő, majd az alapfokú és 
középfokú német nyelvvizsga 
letétele után a vállalat házgyá-
rában lettem gépkezelő. Német-
országi kinttartózkodásom alatt 
aktívan közreműködtem a ma-
gyar kolónia munkájában. Két 
gyermekem van. 

1977-tól a Hódmezővásár-
helyi Városi Tanács városfej-

lesztési csoportvezetője voltam. 
A mindennapi munkám mellett, 
1975-1978 között levelező hall-
gatója voltam a debreceni Ybl 
Miklós Építőipari Műszaki Fő-
iskolának. Az elmúlt húsz évben 
sok családi házat, több ipari és 
kulturális létesítményt tervez-
tem, valamint több műemléki 
épület fe lúj í tását vállaltam. 
1984. évben „Az év háza" me-
gyei és országos pályázaton 
elsőként kaptam meg az első 
díjat, a mártélyi népi lakóház és 
alkotóház felújításáért. 1986-tól 
az OMF, majd az OMvH Sze-
gedi Műemlékhelyreállító Kft. 
ügyvezető igazgatója vagyok. 
1993. évben megválasztott igaz-
gatója lettem, az OMvH Mű-
emléki Szakmai Koordináló 
Egyesülésnek. 

A gyökereim Hódmezővásár-
helyhez kötnek, óseim itt éltek, 
haltak. Szeretem városomat és a 
vásárhelyi embereket. Megvá-
lasztásom esetén önzetlen mó-
don szeretném segíteni a vá-
sárhelyi polgárok problémáinak 
megoldását. Fontosnak tartom a 
tanítók, tanárok erkölcsi és 
anyagi megbecsülését, az egész-
ségügyi dolgozók bérének mi-
előbbi emelését, hogy a tanítás 
és a gyógyítás kapja vissza régi 
rangját, mert szükség van az 
egészséges, kiművelt emberekre. 

Egyetértve az Egyesült Kis-
gazda és Polgári Párt program-
jával, célkitűzéseit a helyi viszo-
nyok ismeretében hagyományőr-
ző módon kívánom elősegíteni. 

Szabó Gábor 
Magyaiországi Szocidáldemokrata Párt 

1947-ben Hódmezővásár-
helyen születtem és azóta is itt 
élek. Feleségem vállalkozó, két 
gyermekünk van. A fiatalabb, 
Teodóra (18) kereskedő, az 
idősebb, Gabriella negyedéves 
joghallgató. A Bethlen Gábor 
Gimnáziumban 1962-ben érett-
ségiztem, majd gépjárművilla-
mossági műszerész szakmun-
kásvizsgát tettem. 1969-ben a 
Hódmezővásárhelyi . Állami 
Gazdaságban helyezkedtem el, 
s jelenleg is itt dolgozom. Igaz, 
azóta a neve több alkalommal 
változott, jelenleg Hód-Mező-
gazda Részvénytársaság. 

Az elmúlt huszonöt év alatt 
több munkakörben dolgoztam. 
Voltam labor-műszerész, laka-
tos, gépjárművillamossági mű-
szerész - akkumulátoros, mű-
szak i -gazdaság i t anácsadó , 
munkaügyi előadó. Jelenleg 
humánpol i t ika i t anácsadó 
munkakörben dolgozom. 

Az eltelt idó alatt felsőfokú 
munkaügyi képesítést szerez-
tem, majd 1991-ben a Bu-
dapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen vállalatgazda-
sági munkaügyi üzemgazdász 
oklevelet. 

1974-1989 között függetle-
nített, majd ezt követően - és 
jelenleg is - társadalmi tiszt-
ségben a gazdaság szakszer-
vezeti bizottságának titkára-
ként tevékenykedem. 

Alapvető feladatomnak te-
kintettem a munkavállalók j o -
gos érdekeinek védelmét. Ugy 
érzem, hogy az eltérő érdekek 
ésszerű kompromisszumának 
megkeresésén és érvényesíté-
sén keresztül - munkatársaim 
támogatásával - ennek sikerült 
eleget tenni. 

Az M S Z D P fe lké ré sé re 
azért dön tö t t em úgy, hogy 
képviselőjelöltként elindulok 
válasz tókerüle temben, mert 
programja egyéni elképzelé-
seimmel, szakszervezeti múl-
tammal és jövőbeni elképzelé-
seimmel megegyezik. 

Megválasztásom esetén fon-
tosnak tartom, hogy a válasz-
tópolgárok érdekeinek megfe-
lelően a mezőgazdasági ter-
melés biztonsága rövid időszak 
alatt megvalósuljon. 

Olyan hatékony érdekérvé-
nyesítést szeretnék elérni a po-
litika és törvényhozás szintjén, 
amely biztosítaná a lakosság 
t isztes megélhetését , a szo-
ciális biztonságot. 

Ozgyin Mihály 
Magyar Igazság és Élet Pártja 

1959. május 24-én szület-
tem Békéscsabán. Alsó- és kö-
zépfokú tanulmányaim befe-
jezése után a Hódmezővásár-
helyi Állattenyésztési Főiskola 
nappali tagozatán állattenyész-
tő üzemmérnöki diplomát sze-
reztem 1980-ban. Három évig 
a gyulai „Munkácsy" Tsz-ben 
dolgoztam. 1983-ban költöz-
tem Hódmezővásárhelyre , a 
helybéli „Rákóczi" Mgtsz-ben 
dolgoztam 1992-ig telepveze-
tői beosz tásban . 1992-ben 
egyénileg kiváltam a szövet-
kezetből. Jelenleg a Szeged-tej 
Rt.-nél dolgozom üzemveze-
tőként Szentesen. Másodállás-
ban mezőgazdasági vállalkozó-
ként családunk kárpótlás útján 
visszaigényelt földjén gazdál-
kodom. 

1981 óta vagyok nős, 3 
gyermek boldog édesapja. Fe-
leségem az MHB Rt. hódme-

zővásárhelyi fiókjánál dolgo-
zik. 1992-ben beléptem a hód-
mezővásárhelyi Gazdakörbe, 
ahol később beválasztottak a 
városi elnökségbe. 

Programom: földönjáró me-
zőgazdasági és élelmiszeripari 
politikát! 

Ennek elsó és legfontosabb 
feltétele a mezőgazdaság foko-
zott pénzügyi támogatása. A 
korszerű gazdálkodás feltéte-
leihez (hiteleszközök stb.) a 
kisgazdákat és a vállalkozni kí-
vánó agrárér te lmiséget kell 
hozzájuttatni . Ugyanakkor a 
szövetkezetben maradóknak 
biztonságot, védelmet és a ki-
válás mindenkor i j ogá t és 
lehetőségét meg kell adni. 

Programon, de bármilyen 
más mezőgazdasági program 
is, csak a földtulajdon mielőbbi 
rendezésével pályázhat a meg-
valósulásra. Á másik fő gon-
dolatkör, amelynek a képvise-
letére szükség van, az időskorú 
nyugdíjasok, elesettek és nyug-
díj nélküliek segítése, anyagi 
támogatása. Egy becsületesen 
végigdolgozott élet számomra 
érték! Kiállók a pályakezdő 
f iatalok egzisztenciateremtő 
igényei mellett. Lakása, állása 
a törekvő fiatalnak minél ko-
rábban legyen. 

Azzal a feltétellel vállaltam 
a jelöltséget, hogy megválasz-
tásom esetén a MIEP prog-
ramja és saját programom min-
denkor számon kérhető legyen 
rajtam. 

Dr. Szűcs Gábor 
Fiatal Demokraták Szövetsége 

Tisztelt Választópolgár! 
Kérem, engedje meg, hogy 

b e m u t a t k o z z a m . Dr. Szűcs 
Gábor vagyok, 1969-ben szü-
lettem Hódmezővásárhelyen. 
Tanu lmánya ima t a Bethlen 
Gábor Gimnáziumban, majd a 
szegedi jogi egyetemen foly-
tattam. Jelenleg egy ügyvédi 
irodában dolgozom. 1992-ben 
léptem be a Fideszbe, ma a 
hódmezővásá rhe ly i csopor t 
elnöke, a megyei választmány 
a le lnöke és a párt országos 
választmányának tagja vagyok. 

A mindennapi politikához 
az a felismerés vezetett, hogy 
egy olyan nemzedékhez tarto-
zom, amely most nem csupán a 
saját sorsára képes befolyást 
gyakorolni, hanem az ország 
életére is. Nagy örömmel csat-

lakoztam e nemzedék pár t -
j á h o z , a F ideszhez , ame ly 
tárgyszerű, liberális elveken 
nyugvó polit ikájával számot 
adott politikai érettségéről, s 
ezzel e lnyer te a társadalom 
nagy részének rokonszenvét is. 

M e g v á l a s z t á s o m esetén 
magam is ezeket a l iberális 
elveket kívánom majd képvi-
selni, mert szilárd meggyőző-
désem, hogy az o rszág j e -
lenlegi helyzetében csak ez az 
i rányvonal muta that kiutat . 
Határozottan támogatni fogom 
a gazdasági növekedés beindí-
tását célzó politkát, mert né-
zetem szerint csak egy haté-
konyan m ű k ö d ő gazdaság 
segítheti a szociális feszültsé-
gek kezelését. 

A választásokig mindent el 
fogok követni, hogy Ön rész-
letesen meg i smer je progra-
munkat. Kérem, tiszteljen meg 
bizalmával, támogassa a Fi-
desz politikáját! 

Köszönettel: 
d r . Szűcs Gábor 

Kérem, hogy kérdéseivel , 
javaslataival, észrevételeivel 
keresse fel kampányirodánkat. 
6800 Hódmezővásárhely, And-
rássy u. 32. Te l . : 06 -60 / 
383-346. Irodavezető: Gémes 
Ernő. 


