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Kik közül választhatunk a második fordulóban? 
I. sz. választókerület 2. sz. választókerület 

Annus József 
(MSZP) 

Püspök ie lén (Maros l e l e ) 
születtem. Szegeden lakom, a 
Tiszatáj főszerkesztője vagyok. 
Falus i t an í tókén t kezd tem, 
újságíró, író lettem. Prózaíró 
vagyok. Nyolc könyvem jelent 
meg. Közel negyed százada 
dolgozom a Tiszatájnál. Volt 
2 -3 éves megszakításom, ami-
ről az elmúlt rendszer politi-
kája tehet. Feleségem pedagó-
gus, két gyermekem már fel-
nőtt. Amikor 1989-90-ben úgy 
ha t á roz t am, hogy í ró i - i ro-
dalomszervezői munkám mel-
lett az aktív politikai cselek-
vésben is szerepet vállalok, 
e l sősorban te rmésze tesen a 
magyar ku l túra é v e z r e d e s 
értékeinek őrzése és további 
gyarapítása lebegett célként a 
szemem előtt. Igen, mert erős 
meggyőződésem volt (és ma-
rad m i n d ö r ö k k é ) , hogy az 
Ady-álmodta „kulturális ma-
gyar" nélkül ez az ország soha 
nem tud f e l k a p a s z k o d n i a 
becsült európai népek család-
jába. Gazdasági életünk rend-
be té te le nélkül nem tud juk 
támogatni sem a kultúrát, sem 
az ok ta t á s t , de nem tud juk 
megállítani az elszegényedők 
további zuhanását sem. 

Dr. Mózes Ervin 
(SZDSZ) 

Születésemtől kezdve sze-
gedi polgár vagyok. Harminc 
éve élek a választókörzetben. 
Feleségem, két leányom, laká-
som, munkahelyem, rokonaim, 
barátaim, sporttársaim, ismerő-
seim és emlékeim is ide köt-
nek. Ismerem a lakótelepen 
élők gondja i t , magam is 23 
évig éltem ott. Látom a város 
peremkerületeiben, illetve a 
községekben lakó állampol-
gárok napi nehézségeit, gyak-
ran vagyok köztük, s velük 
utazom. Gyermekeim tanulók, 
lassan pályakezdők. Családom 
bérből és f ize tésből él. Ro-
konaim nagy része sajnos kis-
nyugdíjas. Kiterjedt baráti kö-
röm nyitottá tesz társadalmunk 
minden problémája iránt. Van 
közöttük munkanélküli, nehéz 
sorsú rokkant, de keményen 
dolgozó vállalkozó is. Negy-
venéves élettapasztalat, húsz-
éves munkaviszony, t ízéves 
közigazgatási jogászi múlt, s 
több jelentős ultramaratoni fu-
tósiker van mögöttem. Nem 
hátra nézek azonban, hanem 
valamennyiünk jövőjét szeret-
ném építeni. 

Póda Jenő 
(MDF) 

Póda Jenő nevét 1989-ben 
ismerhette meg Szeged közvé-
leménye. A Szegedi Ellenzéki 
Kerekasztal vezetőjeként , a 
rendszerellenzéki pártok kép-
viselőivel együtt szemben ült 
az MSZMP városi vezetőivel. 
A békés átmenetről, a szegedi 
rendszerváltoztatás folyama-
táról vitatkoztak - a nyilvános-
ság előtt. A fiatal program-
tervező matematikus a Magyar 
Demokrata Fórum és a szegedi 
Körgát Klub tagjaként lépett a 
város pol i t ika i sz ínpadára . 
1990-ben, 30 évesen jut a par-
lamentbe - kormánypárti kép-
viselő lesz. A Honvédelmi Bi-
zottság tagjaként támogatója a 
Varsói Szerződés feloszlatásá-
nak, a megszálló szovjet csapa-
tok kivonásának, a déli határ-
szakasz biztonsága megterem-
tésének. Közben a parlament 
először a Honvédelmi Bizott-
ság titkárának, majd alelnöké-
nek választja. Igennel szavaz a 
részleges kárpótlásra, az 56-os 
háborús bűnösök j o g s z e r ű 
felkutatására, a szociális piac-
gazdaság megteremtésére, a 
nyugdíjak értékállóságára és az 
egyház i inga t lanok vissza-
adására. 

3. sz. választókerület 

Botka László 
(MSZP) 

Huszonkét életévemmel én 
vagyok a l eg f i a t a l abb azon 
képviselőjelöltek közül, akik 
az Önök bizalmát igyekeznek 
elnyerni a közelgő választáso-
kon. Sokfélék vagyunk ugyan: 
nyugdíjasok és fiatal családo-
sok, munkanélküliek és vállal-
kozók, munkások és értelmisé-
g iek , de p rob l émá ink csak 
együt t keze lhe tőek . Senki 
életéből nincs még négy vagy 
nyolc, esetleg több év végig-
gondolatlan gazdasági kísér-
letekre, újabb csalódásokra. 
Szegeden kiemelkedően fon-
tosnak tartom az oktatásügy és 
a mezőgazdaság fejlesztésének 
gyökeresen új megközelítését, 
a l akó te lep i élet kö rü lmé-
nyeinek érzékelhető javítását. 
Az oktatásban meg kell őriz-
nünk eddigi ér tékeinket . Új 
jogi szabályozással kiterjesz-
tenünk a tanszabadságot, bizto-
sítani az esélyegyenlőséget . 
Mindenekelőtt azonban jelen-
tőségének megfe le lően kell 
megbecsü ln i a pedagógus -
társadalmat. A mezőgazdaság-
ban ösztönözni kell a racioná-
lis gazdálkodás új közösségi 
formáit. 

Dr. Bratinka József 
(MDF) 

Bratinka Józsefet nem kell be-
mutatni Szegeden. Neve hamar 
ismertté vált 1988 ősze, az MDF 
megalakulása óta. Részt vett 
Raffay Ernő időközi választási 
kampányában, szónoka volt a 
szegedi Lenin-szobor „letaka-
rási" akciójának, transzparensre 
írott nevét a Kárász utcán forgat-
ta a márciusi szél 1990-ben. Azó-
ta is látjuk-halljuk beszélni az 
Aradi vértanúk terén. Budapes-
ten, Strasbourgban vagy Brüsz-
szelben, és legutóbb a szegedi 
kopjafa mellett, Antall József 
halálakor. 42 éves tanár, nyel-
vész, Magyar- francia szakot 
végzett a szegedi egyetemen, az 
utolsó évet a párizsi Ecole Nor-
málé Europérieure ösztöndíja-
saként. Hazatérve a magyar 
nyelvtörténet oktatója lett a 
JATE Bölcsész Karán. 1990-ben 
az MDF városi képviselőjelöltje, 
majd országgyűlési képviselőnek 
választják. Mint magyar delegá-
cióvezető, munkájával számos 
nemzetközi elismerést és tiszt-
séget szerzett: alelnökké válasz-
tották az EBEÉ (Helsinki folya-
mat) parlamenti szervezetében, 
1994 januárjában újraválasztott 
alelnöke az Európa Tanács Parla-
menti Közgyűlésének. 

Rózsá Edit 
(SZDSZ) 

1985-ben a hivatalos pártje-
lölttel szemben választottak 
meg. Munkámat igyekeztem 
függetlenül végezni, felkészü-
lésembe független szakértőket 
vontam be. Hosszú idő után én 
kértem, hogy képviselői mun-
kámat főállásban láthassam el. 
Negyven év után én voltam az 
első képviselő, aki önálló indít-
ványt nyújtott be. A választó-
jogi törvény vitájában azt in-
dítványoztam, hogy a jelöltek-
nek ne legyen kötelező elfo-
gadni a Haza f i a s N é p f r o n t 
programját. Az elmúlt négy év 
során 34 felszólalásom volt a 
Parlamentben. Többek között 
az én indítványomra jött létre 
az ifjúsági és sportbizottság, 
képvise lő társa immal önál ló 
törvényjavaslatot nyújtottam 
be a társadalmi szervezetek 
költségvetési támogatásáról, 
vagy a nyugdíjemelésről. In-
tézkedéseket sürgettem a köz-
biztonság javítására, képvisel-
tem a régió érdekeit a terület-
fejlesztési vitában. Interpellál-
tam többek között a gyermek-
étkeztetés, a Virág cukrászda 
privatizációja, a tápai komp 
tárgyában, legutóbb pedig az 
algyői méregtelep ügyében. 

Balogh László 
(MDF) 

Szegedi vagyok. 1957-ben 
szület tem. Egy hagyomány-
őrző faluban, Bátyán nevelked-
tem, ahol még a legvadabb rá-
kosista időben sem sikerült 
eltörölni az iskolai hitoktatást. 
Nekem magától értetődő volt, 
hogy a középiskola után a Ró-
mai Katolikus Hittudományi 
Akadémia civil szakára jelent-
kezzem. Öt évet jártam ide, és 
elsősorban történelmet hallgat-
tam. Az egyetemen találkoztam 
olyan emberekkel, akik kapcso-
latban álltak rendszerellenes 
szervezetekkel. Természetes-
nek éreztem, hogy csatlakoz-
zak. Az illegális sajtótermékek 
előállítására 1979-ben működ-
tettem egy nyomdát, amelyben 
sok akkori tiltott kiadvány ké-
szült. Többek között Duray 
Miklós pozsonyi nyomdáját is 
én segítettem fölállítani. Sze-
geden a Magyar Televízió ope-
ratőreként dolgoztam, amikor 
megtörtént a rendszeromlás. 
Ekkor az MDF alapító tagja-
ként önkormányzati képviselő 
lettem. Barátaimmal 1991-ben 
lé t rehoztuk a Közélet nevű 
értékőrző havilapot, amelynek 
főszerkesztője voltam mostani 
jelölésemig. 

Dr. Góczi József 
(MSZP) 

A Kiskunságbó l szá rma-
zom. Pusztamérgesen jártam 
általános iskolába. Szegeden 
érettségiztem, a Radnótiban, 
jogi diplomámat a József Attila 
Tudományegyetemen szerez-
tem. Dorozsmán lakom, felesé-
gem gyermekszakorvos, fiaim 
gimnazisták. Békés átmenet, 
demokrácia, kijutás a válság-
ból, gazdasági-társadalmi fel-
e m e l k e d é s - ezek a cé lok 
vittek 1988-89-ben a politiká-
ba. Akkor is, ma is úgy gondo-
lom, hogy mindez nem való-
sulhat meg a demokratikus bal-
oldal újjászületése nélkül. Mi 
szocialisták - Horn Gyulával, 
Szűrös Mátyássa l , Békési 
Lászlóval és sok ezer társunk-
kal együtt - tettük, ami erőnk-
ből tellett. Célom, hogy a tér-
ség érdekei erősebben jelen-
jenek meg a Parlamentben. Ál-
landó kapcsolat az emberekkel, 
az é rdekképvise le tekkel , az 
i n t é z m é n y e k k e l , az önkor -
mányzatokkal, a munkaválla-
lókkal, a vállalkozókkal. 

Dr. Kohán József 
(SZDSZ) 

1955-ben születtem, felesé-
gem jogász, két kisfiunk van. 
Kecskés te lepen kezd tem el 
iskolába járn i , végig ki tűnő 
eredménnyel tanultam. 1979-
ben „summa cum laude" minő-
sítéssel végeztem a SZOTE 
Általános Orvoskarán. Fél évig 
dolgoztam a kiskunhalasi kór-
ház urológiai osztályán, majd 
1980 áprilisától a SZOTE Bőr- . 
klinikáján. 1984-ben szereztem 
meg a bőr-nemigyógyász-koz-
metológus szakvizsgát, s let-
tem egyetemi tanársegéd. Más-
fél évig dolgoztam az égés-
plasztikai osztályon, több mint 
két évig vezettem a bőrklinika 
ambulanciáját. 1989 decembe-
rében alapítottam meg a „CU-
RE" Orvosi, Utaztatási Keres-
kedelmi Kft.-t, melynek első 
ügyveze tő j e vo l tam, s ahol 
azóta is gyógyítom a betege-
ket. Számos ismeretterjesztő 
cikket írtam, iskolákban, klu-
bokban tartok előadásokat, tan-
folyamokat. 1993 óta tagja va-
gyok az IPOSZ Kozmetikus 
Mestervizsga Bizottságának. 
1994. január 22-től független-
ként , S Z D S Z t ámoga tá s sa l 
indultam az országgyűlési kép-
viselő-választásokon. 

4. sz. választókerület 

Hajdú János 
(MSZP) 

Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy politikai éle-
tem mindig a legnagyobb nyilvá-
nosság előtt zajlott: tehát min-
denki tudja, ki voltam. Képvi-
se lő je lö l tnek a szocia l i s ták 
azért hívtak, mert úgy találták: 
gazdasági és politikai ismere-
teim, hazai és nemzetközi ta-
pasztalataim, a mai helyzetből 
kivezető útról vallott nézeteim 
és törekvéseim alkalmassá tesz-
nek csongrádi (megyei és 
városi) érdekek kiszámítására 
és képviseletére. Tisztességgel 
azokéra is, akik netán nem rám 
szavaznak. A helyzet, melyben 
dön tenünk kel l , vo l t aképp 
roppant egyszerű: aki 1990-
ben elment választani, csak azt 
tudta, hogy nagy változásokat 
akar. Azt, hogy melyik párt és 
milyen emberek lesznek ké-
pesek sikeres útra vezetni az 
országot, a legtöbben nem tud-
ták. Honnan is tudhatták vol-
na?! Emiatt maradtak olyan 
sokan távol a szavazástól! Az 
elmúlt négy évben a többség 
életében a korábban soha nem 
tapasztalt válságot, elszegénye-
dést, s ami a legrosszabb, a jö-
vőbe vetett remény elpárolgá-
sát hozta a koalíció. 

Ozsvár Zoltán 
ÍFKGP) 

1925. szeptember 28-án szü-
lettem Csongrádon, hatodik 
gyermekként . Szüle im gaz-
dálkodók voltak. Alapfokú is-
koláim elvégzése után Szar-
vason, majd Debrecenben vé-
geztem mezőgazdasági tanul-
mányaimat . Mint mezőgaz-
dász, 1960-ig gazdálkodtam 
saját földemen. 1959 karácso-
nya előtt elvették földem, há-
zam, és fö ldönfutóvá tettek. 
Budapesten az iparban helyez-
kedtem el, hogy el tudjam tar-
tani családomat, és négy fiú-
gyermekemet. Ez idő alatt sze-
rez tem meg l aka tosmes te -
ri oklevelemet is. 1951-ben 
MUSZ-os katonának hívtak be, 
1957-től internáltak. A kom-
munista pártnak nem voltam 
tagja sohasem. Ma, mint a leg-
több nyugdíjas, szerényen élek 
és eszmei hűséggel harcolok 
egy szebb, jobb és boldogabb, 
igazságos magyar életért. Po-
litikai programom főbb elemei: 
településfejlesztés, a magán-
tu la jdon szentsége , a létbi-
zonytalanság megszüntetése, a 
termelők és fogyasztók közötti 
kapcsolat kialakítása. 

Pászti Tóth Gyula 
(SZDSZ) 

Pászti Tóth Gyula vagyok, 
Szegeden születtem 1941-ben, 
értelmiségi szülők gyermeke-
ként. A II. világháború szét-
szórta családunkat. Szobafestő-
nek tanultam, és 1964-ben kis-
iparos lettem Szentesen. 1983-
ban ép í tőmérnöki d ip lomát 
szerez tem. Két g y e r m e k e m 
van: leányom főiskolai hallga-
tó, fiammal, vejemmel (mind-
ketten építőmérnökök) tervező 
és kivitelező családi vállalko-
zásunkban dolgozunk. Négy 
éve veszek részt képviselőként 
Csongrád önkormányzatának 
munkájában, s a város küldöt-
teként ugyanenny i ide je a 
megyei közgyűlésben, amely-
nek (társadalmi megbízásban) 
alelnöke, illetve mára tanács-
noka vagyok. Mint a megye 
egyik szakbizottságának elnö-
ke, részt veszek a megye terü-
letfejlesztési munkáiban és a 
té rség i d e g e n f o r g a l m á n a k 
szervezésében. Ez többek kö-
zött magában foglalja a közút-
hálózat-fej lesztés , energiae-
llátás, környezetvédelem és 
hírközlés helyzetének javítását, 
különös hangsúllyal Ópuszta-
szer és t é r sége f e j l e sz t é s i 
tervére. 


