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Az 7. választókörzet képviselőjelöltjei 
Apátfalva, Csanádpalota, Kövegy, Földeák, 
Kiszombor, Magyarcsanád, Ferencszállás, 

Ambrázfalva, Nagy ár ás Csanádalberti 
, Maroslele, Nagylak, 

A pártokkal kötött megállapodásunk értelmében nappal is állíthatók. így a hozzánk beérkezett kép- napot is igénybe vehet. Az írások egyenetlensége 
bemutatjuk a Csongrád megyei választókörzetek viselőjelöltek önmaguk által írott, 30 gépelt abból adódik hogy a pártok> metve a jelöltek önálló 
országgyűlési képviselőjelöltjeit. sorban korlátozott bemutatkozó írásait közöljük -

Természetesen összeállításunk nem lehet teljes, fényképeikkel. Egy-egy választókörzetben közel húsz anya8°kkal jelentkeztek, melyeket a szerkesztőség -
hiszen jelöltek még a választás előtt harminc jelöltről tudunk, így egy-egy körzet bemutatása több legtöbb esetben - változtatás nélkül közöl. 

Dr. Dán János; 

1953-ban születtem Makón. 
Szüleim, nagyszüleim makói 
földművesek. 14 éves koromig 
tanyán éltünk, megismertem az 
akkori tanyai élet szépségét és 
nehézségeit. Gimnáziumi ta-
nulmányaimat Makón végez-
tem. 1976-ban Budapes ten 
szereztem ál la torvosdoktor i 
d ip lomát . A gyakorla t i éiet 
iránt vonzódtam, így haza-
jöttem szülővárosomba, azóta 
ott dolgozom, je lenleg főál-
lásban magánállatorvosként. 
Kettő gyerekem van. Felesé-
gem pedagógus. 

Egyértelműen a magántulaj-
don, a k is tu la jdon védelme 
mellett foglalok állást. Támo-
gatom az elszenvedett tulaj-
doni sérelmek valós, igazságos 
és végleges rendezését. Segí-
teni akarom a magángazdasá-
gok beindulását , t ovábbfe j -

lesztését, mezőgazdasági ter-
mékek vonatkozásában az ér-
tékesí tés t . Külföldi tőkebe-
vonással ipartelepítést. A keleti 
piac visszaszerzését (bartell-
alapon is). A világhírű magyar 
termékek (hagyma, paprika, 
szalámi, magyar-tarka hízó-
bika, „acélos" búza) hírnevé-
nek megőrzésé t , p iacának 
bőví tésé t f ő f e l ada tomnak 
tartom. Választókörzetem tele-
püléseinek még szilárd burko-
lattal el nem látott utcáinak 
burkolását és portalaní tását 
elősegíteni . Az orvosi alap-
ellátás színvonalának emelésé-
hez szükséges, még hiányzó 
felszerelések beszerzését elő-
seg í t em. A men tőszo lgá la t 
technikai feltételeit javí tani 
akarom. A közbiztonság javí-
tása érdekében mindent elkö-
vetek. A közoktatást a város-
ban és a f a lvakban egyen -
rangúan magas sz int re kell 
emelni, ennek feltételeit min-
denütt egyformán kell biztosí-
tani. Fontosnak tartom a segé-
lyek igazságos e losz tásá t , 
valamint azt, hogy annak va-
lóban a segélyezett lássa hasz-
nát. 

Rendkívül fontosnak tartom, 
hogy Makó városnak és kör-
nyékének lakossága és ezen 
belül az értelmiség megtartó 
képessége fokozódjon, mely-
hez az infrastruktúra fejlesz-
tése mellett a művelődés felté-
teleit is jelentősen javítani kell. 

Dr. Hadik György 
Magyar Igazság és Élet Pártja 

1954-ben, egy fagyos, hóvi-
haros reggelen születtem Ma-
kón. Családunk minden férfi-
tagja (harmadíziglen felmenő-
leg) a Budapes t i Műszaki 
Egyetemen szerzett mérnöki 
diplomát. Két bátyám is villa-
mosmérnök lett. Mindkettőjük 
é le tú t ja az e lmélet i kuta tó-
l abora tó r iumná l (Központ i 
Fizikai Kutató, illetve Villa-
mos Energetikai Kutató Inté-
zet) az ipartermelés irányításán 
keresztül többéves nyugat -
németországi munkaszerződés-
hez vezetett. A honvágy, a ha-
za szeretete hozta mindkettőjü-
ket haza, az egyetem oktató-
adjunktusi munkakörébe. 

Én is mérnöknek készültem. 
Tanáraim szerint nem voltam 
tehetségtelen; fizikaversenyen 
országos 2., matematikaver-
senyen 9. helyezést értem el. 
Engem mégis inkább a bioló-
gia, az emberi test működése 

érdekelt . Ezért követtem az 
anyai ág példáját ; mindenki 
orvos, vagy gyógyszerész kép-
zettséget szerzett. Első munka-
helyem a kecskeméti megyei 
kórház baleseti sebészete volt. 
Innen köl töztem szülőváro-
somba haza, a dr. Diósszilágyi 
Sámuel Kórház sebészeti osz-
tályának adjunktusa vagyok. 

A sebészorvos a beteg em-
ber gyógyításának legradikáli-
sabb, látványos, de igen fele-
lősségteljes útját jár ja . Meg-
győződésem, hogy ugyanez a 
radikális szellem szükséges a 
magyar haza bajának gyógyí-
tásához is. Vezérelvem: 

„Meleg szívvel érezni, 
Hideg fejjel gondolkodni. 
Biztos kézzel cselekedni! " 
A demokrácia érvényesülé-

sének két alappillére van: az 
állampolgárok elmennek sza-
vazni, és a többség akaratának 
megfelelően választják meg azt 
az embert, aki 4 évig képvisel-
ni fogja céljaikat. A megvá-
lasztott képviselő pedig vég-
rehajtja az általa hirdetett prog-
ramot. Ha bármelyik rész nem 
valósul meg, a demokrác i a 
lényege szenved csorbát. Je-
lenleg a MIÉP az egye t len 
markáns keresztény-nemzeti 
arculatú, határozott elképze-
lésekkel bíró országépítő párt, 
mely elképzeléseit és az ezek 
eléréséhez szükséges lépéseket 
le meri számonkérhető formá-
ban írni, és terjeszteni. 

Dégi Imre 
Munkáspárt 

1932-ben születtem, a ma-
kói Vertán-telep szoba-kony-
hás sorházában. Édesanyám 
módos polgárok és gazdag pa-
raszt családok szolgálója volt. 
Apámnak volt néhány lánc sa-
ját földje, de többnyire napszá-
mossággal , részesara tássa l , 
c sép lésse l , hagymaker tész -
kedéssel kereste a négytagú 
család kenyerét. A Vertán7te-
lep, a paraszti újvárosrész és a 
másik szegény fertály, a Hon-
véd olyan életélményt adott 
gyermek- és fiatal koromban, 
amely később is meghatározó 
volt számomra . Budapes t re 
ke rü lve , az Eö tvös Loránd 
Tudományegyetemet elvégez-
tem, és 1953-ban orosz nyelv 
és irodalomból szereztem kö-
zépiskola i tanári d ip lomát . 
Taní tot tam a Zrínyi Miklós 

Katonai Akadémián, közben az 
ELTE Bölcsészet tudományi 
Karán még egy diplomát sze-
reztem: politika-tudományból. 
A budapesti évek után-visz-
szakerültem szülővárosomba, a 
József Attila Gimnázium ta-
nára lettem. 1982-től nemrég 
tör tént n y u g d í j a z á s o m i g a 
Mező Imre Kollégium igaz-
ga tó i t isztét tö l tö t tem be. 
É le tu tamból k i tűn ik , hogy 
munkásgyerekből váltam értel-
miségivé, pedagógussá. Bármit 
mondanak ma egyesek, ez csak 
olyan t á r sada lmi -po l i t ika i 
rendszerben vált lehetővé in-
tézményesen, amilyen az el-
múlt 40 év volt. Akkor nem-
csak a tanuláshoz való jogot, 
hanem a lehetőségeket és a 
feltételeket is biztosították a 
m a g a m f a j t a s zegény , proli 
gyerekeknek. Ezért tesszük 
szóvá - többek közt a mai fia-
talok érdekében hogy óvni 
kellene mindazt, ami az utóbbi 
30-40 évben jó és értékes volt: 
a létbiztonságot, a dolgozók 
munkához jutásának lehető-
ségét, a mindenkinek bizto-
sított oktatásügyi és egészség-
ügyi rendszert. A Munkáspárt 
képviselőjelöltjeként nekem is 
ez a célom: tisztességes meg-
élhetést, kiszámítható jövőt a 
dolgozó embereknek! 

Gesztesi László 
Munkanélküliek, Csökkent Munkaképességűek 
és Létminimum Alatt Élők Pártja 

pességűek és L é t m i n i m u m 
Alatt É lők Pár t j á t , mely a 
Cégbíróságnál be van jegyez-
ve. Székhelye: Makó, Velnök 
u. 10. Ennek a pártnak a célja 
és feladata, hogy összefogja és 
felkészítse a nyomorban, a lét-
minimum alá taszítottakat és 
a lapjaikban megalázot takat , 
továbbá felvilágosítsa, hogy 
kire szavazzanak. 

Kedves képviselőjelöltek! 
A mi pártunk nem rendelke-

zik olyan anyagiakkal (mint 
más pár tok) , amivel a vá-
lasztási korteskedésben egyéb 
költségeket finanszírozni le-
hetne. Az mindannyiunk örö-
me és munkánk seg í t é sé re 
lenne, ha cél jaink megvaló-
sításához szponzorok, támo-
gatók anyagi segítségét kap-
nánk. Ahhoz, hogy pár tunk 
céljaként sok ezer ember anya-
gi helyzetén konkrétan segít-
hessünk, be kell kerülnünk a 
t ö rvénya lko t á sba , a Par la -
mentbe és a helyi önkormány-
zatokba. 

Ezért jelszavunk, mondjuk, 
hirdetjük és hittel valljuk: 

- Munkát, biztos megélhe-
tést, kiszámítható jövőt gyer-
mekeinknek is! 

- Törvényességet, demokra-
tikus rendet, alkotmányszintű 
szociálpolitikát! 

- Korlátozott , munkanél -
küli, hátrányos helyzetű em-
bertársaink és családjuk érde-
keinek védelme, képviselete, 
anyagi-erkölcsi segítése! 

- Békét, független, semle-
ges Magyarországot! 

Munkás-paraszt családból 
származom, 58 éves, második 
csoportba sorolt rokkantnyug-
díjas vagyok. Utolsó munkahe-
lyem a Makói Úttörő Tsz volt, 
ahol mint kovács, géplakatos, 
ka rban ta r tókén t do lgoz tam 
leszázalékolásomig, 1988-ig. 
Nős, hét gyermek édesap ja 
vagyok, feleségem a volt Hó-
diköt vállalat dolgozója (jelen-
leg Royalfi). Minden gyerme-
kem szakmunkás, a múlt rend-
szerben szerezték meg a szak-
munkás-bizonyítványukat. A 
legkisebb leányom egészség-
ügyi iskolai érettségi után első-
éves fogtechnikus tanuló. 

A rendszerváltás jóvoltából 
négy fiam és vejem lett mun-
kanélküli, és ez sarkallt arra, 
mely utolsó csepp volt a po-
hárban, hogy megalakí tsam 
1992. március 26-án a Munka-
nélküliek. Csökkent Munkaké-

• A Csongrád megyei vá-
lasztókerületek közül ezúttal 
a hetessel, az utolsóval fog-
lalkozunk kampány-vissza-
pi l lantónkban. Egyébiránt , 
ehhez a kerülethez tartozik a 
legtöbb település, számszerint 
17. Makó, Apátfalva, Csa-
nádpalota, Kövegy, Földeák, 
Ófoldeák, Királyhegyes, Kis-
zombor, Magyárcsanád, Fe-
rencszállás, Klárafalva, Ma-
roslele, Nagylak, Pitvaros, 
A m b r ó z f a l v a , Nagyér és 
Csanádalbert i választópol-
gárai ad(hat)ják le voksaikat 
ebben a kerületben a május 
8-án sorrakerülő választáso-
kon. 

Négy évvel ezelőtt, 1990. 
március.25-én, ebben a vá-
lasztókerületben 11 képvise-
lőjelölt próbált szerencsét a 
Tisztelt Házba való bejutásért 
folytatott csatában. Az aláb-
biak versengtek a szavazók 
voksaiért: Vízi István (Agrár-
szövetség), dr. Domokos Má-
ria (Keresz ténydemokra ta 
Néppár t ) , Fazekas Ferenc 
(Fiataldemokraták Szövetsé-
ge), Busa Tamás (Magyaror-
szági Zöldek Pár t j a ) , dr. 
Kertész Dezső (Szabad De-
mokraták Szövetsége), Szi-
lágyi Gyula (Magyar Szocia-
lista Munkáspárt), dr. Sánta 
Sándor (Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt), 
Wéber Mátyás (Magyar Szo-
c ia l i s ta Párt) , Szentpé te r i 
István (független jelölt) és dr. 
Mihály Zoltán (Magyar De-
mokrata Fórum). 

• Kampány-visszapillantó (7.) 

1 hetesben (is) több az induló ••• 
Négy évvel ezelőtt a már-

cius 25-én tartott választáson 
ebben a választókerületben az 
első helyen dr. Mihály Zoltán 
(MDF) végzett a szvazatok 
21,48 százalékával. Második 
volt dr. Kertész Dezső 
(SZDSZ) a voksok 17,11 szá-
zalékával, harmadik pedig dr. 
Sánta Sándor (Fgkp) a sza-
vazatok 16,83 százalékával. 
Ők indultak az április 8-án 
tartSit második fordulóban, 
amikoris a 41 898 választás-
ra jogosult polgár közül 16 
961 voksolt és a fentivel azo-
nos sorrend alakult ki, csak a 
mutatószámok voltak jpások. 
Dr. Mihály Zoltán (MDF) a 
szavazatok 41,54 százalékát, 
dr. Kertész Dezső (SZDSZ) a 
voksok 31,18 százalékát, dr. 
Sánta Sándor (Fgkp) pedig a 
szavazatok 27,27 százalékát 
kapta. A Tisztelt Ház tagja 
tehát dr. Mihály Zoltán jelölt 
lett.. 

Négy évvel később jóval 
több jelölt próbál szerencsét, 
íme a névsor: dr. Dán János 
(Független Kisgazda, Föld-
munkás és Polgári Párt), Wé-
ber Mátyás (Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt), Dégi 
Imre (Munkáspárt), Kómámé 
dr. Nagy falusi Mária (Köz-

társaság Párt), Szanyi Sándor 
(Agrárszövetség), Kurunczi 
Sándor (független jelölt), dr. 
Mihály Zoltán (Magyar De-
mokrata Fórum), Toldi János 
(Zöld Alternatíva), dr. Hadik 
György (Magyar Igazság és 
Élet Párt ja) , Gazdag János 
(Magyar Szocial is ta Párt) , 
Káró Sándor (Nemzeti De-
mokrata Szövetség), dr. Sán-
ta Sándor (Egyesült Kisgazda 
és Polgári Párt), Marosvári 
Attila (Szabad Demokraták 
Szövetsége), Gesztesi László 
(Munkanélküliek, Csökkent 
M u n k a k é p e s s é g ű e k és a 
Létminimum alatt élők Párt-
j a ) , dr. Martonosi György 
(Fa ta ldemokra ták Szövet -
sége). 

Ha jobban szemügyre 
vesszük a névsorokat, akkor 
lá that juk, hogy három név 
ismétlődik: dr. Sánta Sándor 
(Fgkp) , dr. Mihály Zoltán 
( M D F ) és Wéber Mátyás 
(MSZP) négy évvel ezelőtt is 
indult a képviselőválasztáson. 
Dr. Mihály Zoltán ma is a 
Magyar Demokrata Fórum 
jelöltje, dr. Sánta Sándor az 
Egyesült Kisgazda és Polgári 
Párt sz íne iben indul , míg 
Wéber Mátyás a Magyaror-

szági Szociáldemokrata Párt 
jelöltje. 

Az akkor i 1 1 j e lö l t t e l 
szemben ma 16-an indulnak. 
Négy évvel ezelőtt 10, idén 
15 pártol képviselnek a je-
löltek, s 1990-ben is, most is 
egy függet len je lö l t indul. 
Ugyanez a helyzet a hölgyek-
kel is: akkor is, most is egy-
egy nő indul a par lament i 
székért folyta tot t harcban. 
Egyébiránt a '90-es válasz-
tásokhoz képest két párt „tűnt 
el", míg hat új jelentkezett... 

A fen t iekke l be fe j ez tük 
kampány-visszapillantónkat. 
Renge teg régi (?) ú j ságo t 
lapoztunk fel, kerestük, ku-
tat tuk az egykor i j e lö l t ek 
névsorát, a választási ered-
ményeket, az első és a má-
sodik fordulót, összevetettük 
a választásra jogosultak szá-
mát az urnák előtt meg-
jelentek számával, listát ké-
szítettünk a régi és új pár-
tokról - és így lassan ösz-
szeállt a kép. Bízunk abban, 
hogy olvasóink, s maguk az 
érdekelt pártok és jelöltek is, 
érdeklődéssel olvasták dol-
gozatunkat és hasznos infor-
mációként kezelték. Ezért is 
készítettük. 

Kisimre Ferenc 


