
Életrajzok

BÁN LÁSZLÓ
a Független Szociáldemokrata Párt makiári szervezetének

ügyvezető ütkára

Földműves, kereskedő családban született 1949. október 2-án
Andornaktályán. Szülei római katolikusok, akik saját erejükből és
akaratukból kívánták megteremteni a család megélhetéséhez szük-
séges javakat Erre a föld, a szőlő és az élelmiszerbolt elvétele mi-
att nem nyílt lehetőségük.

Munka mellett szerzett gépésztechnikusi oklevelet Egerben
1987-ben a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában. Előbb mező-
gazdasági gépszerelő, majd az Agria Volánnál gépkocsivezető lett
Két gyermeke van: Andrea (1976), és Éva (1983), mindketten tanu-
lók.

1989. március 13-án lett az MSZDP tagja. Helyi szervezetük
már az 1989 novemberi kongresszus előtt működött A novemberi
MSZDP kongresszuson mint küldött vett részt A megválasztott
pártvezető, Petrasovits Anna személyével nem értett egyet A ké-
sőbb kiadott programot is kritikával fogadta. A kongresszus után
dr. Révész András útján megismerkedett a Független Szociálde-
mokrata Párt /FSZDP/ programjával, ezért 1990 februárjában a 
párt tagja lett Rendszeresen járt Budapestre a párt taggyűléseire.
Itt megbízást kapott a párt helyi, illetve megyei szervezésére, kép-
viselőjelöltségre vagy jelöltállításra. 1990. augusztus 21-én részt
vett az FSZDP makiári szervezetének létrehozásában. A helyi ön-
kormányzatban pártjának képviselője. Híve a magyarországi szoci-
áldemokrata irányzatok és pártok /FSZDP, SZDP, MSZDP/ szer-
vezeti egységesítésének. A szociáldemokrácia értékeit vallja magá-
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énak. Olyan jóléti társadalmat szeretne, ahol a munkának értéke és
becsülete van.

Forrás: Bán László írásbeli közlése.
1991. május 22.

DR BARANYAI MIKLÓS
országgyűlési képviselő

MDF

1934-ben született 1959-ben végezte el az orvostudományi
egyetemet Dolgozott körzeti orvosként falun, üzemorvosként kon-
zervgyárban, és zsúfolt szakrendelőkben. Tizenöt éve a hatvani
kórház intenzív osztályát vezeti.

Az MDF megalakulása előtt csak a gyógyításnak élt Az MDF-
nek azért lett tagja, hogy programjának megvalósulásával a közéle-
tben is segítse megállítani a lakosság fogyatkozását az ország rom-
lását

Az 1990-es országgyűlési választáson a párt listáján került a 
parlamentbe. Képviselői tevékenységét megkezdte, de nem tudta
sokáig folytatni, mert 1990. augusztus 7-én súlyos baleset érte,
amelyből még azóta sem épült fel.

Forrás:Heves Megyei Népújság 1990.március 21. sz.
1991. július 25.
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DR. CHIKÁN ZOLTÁN
a KDNP megyei elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabő községében született
1919. március 3-án, értelmiségi családban. Édesapja igazgató-tanító
volt

Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd a ciszterci rend
egri Szent Bernát Gimnáziumban érettségizett 1938-tól az egri Ér-
seki Jogakadémia, majd a pécsi Erzsébet Tudományegyetem hall-
gatója volt 1942-ben államtudományi, majd 1946-ban jogtudományi
doktor lett

1939-től biztosító társasági gyakornok, családpénztári fogal-
mazó, majd 1944-től városi aljegyző, 1945-től 1949-ig miniszteri fo-
galmazó, segédtitkár, később titkár lett 1950-től vállalati statiszti-
kus, majd vállalati jogtanácsos. 1974-83 között nyugdíjazásáig ügy-
véd. Felesége nyugalmazott főiskolai docens, 4 gyermekük van.

1990 januárjában csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt-
hoz, jelenleg annak a megyei elnöke. A keresztény világnézet köve-
tője. Az 1990-es országgyűlési választásokon egyéni jelöltként in-
dult, és a második fordulóban a második helyen végzett

Forrás: Dr. Chikán Zoltán írásbeli közlése.
1991. május 2.

ELEK ISTVÁN
országgyűlési képviselő

MDF

1955. április 26-án született Nagykállóban. A debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát magyar-törté-
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nelem szakon, majd Herder-ösztöndíjasként politikatudományt ta-
nult Bécsben. Kerecsenden él. Nős, felesége középiskolai tanár,
három gyermeke van.

1980-85-ig tagja a Fiatalok József Attila Körének, illetve a Jó-
zsef Attila Kör szerkesztőségének. 1982-89-ig a József Attila Kör
Füzetek c. könyvsorozat szerkesztő bizottságának tagja. Ezek mel-
lett a Lap c. rotációs folyóirat egyik megalapítója, a Dolog és Szel-
lem c. sajtótermék szerkesztője, a Magyar Napló rovatvezetője és
szerkesztője.

A nyolcvanas évek elejétől az írói ellenzék ismert tagja, mint
közíró és kriükus. Az 1988-ban megjelent Társadalomkritika és
radikális reform c. könyve a Kádár-korszak átfogó bírálatát adja. A 
Magyar Demokrata Fórum alapító tagjai közé tartozik. 1988-tól
tagja az országos választmánynak.

Az MDF megyei vezetése a füzesabonyi 6. sz. választási körzet-
ben, valamint a megyei listán jelölte képviselőnek. Választási prog-
ramját "Mit akarok?" címmel 12 pontban foglalta össze, amely lé-
nyegét tekintve az MDF programjával egyező. Egyéni listán került
be a parlamentbe 1990 tavaszán.

7ro/ras;Heves Megyei Népújság 1990. márc. 21. sz.,
Magyar Ki Kicsoda 1990. Láng kiadó 1990.

1991. július 18.

DR. FARKAS GABRIELLA
az MDF Országos Választmányának tagja, alelnök

1942. március 6-án született Budapesten, élteimiségi családban.
Édesapja jogász volt a Földművelési Minisztériumban dolgozott,
édesanyja tanítónő. 1948 után fizikai munkásként tartotta el a csa-
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ládot, majd a lehetőségekkel élve, termelőszövetkezeti jogtanácsos
lett

A család helyzete meghatározta gyermekkorát így felnőve kö-
zösséget nem tudott vállalni a régi rendszerrel. Noha kitűnően
érettségizett egyetemre csak 1962-ben kerülhetett mikor a Kádár-
rezsim engedékenyebbé vált Ekkor nyert felvételt az ELTE Jogi
Karára. 1963-ban féijhez ment, így ezt követően tanulmányait leve-
lező tagozaton folytatta. Férje orvos az egri kórházban. Két gyer-
meke van, az egyik állatorvos, a másik villamosmérnök.

A diploma megszerzése után jogtanácsosi munkát vállalt Heves
megye különböző termelő szövetkezeleiben. Közben mezőgazda-
sági szakjogász képesítést is szerzett

A jogtanácsosi tevékenység indirekt módon a politizálásra is
lehetőséget nyújtott Módjában állt a falusi emberek életét gond-
jait lehetőségeit megismerni. Munka közben széles áttekintést
szerzett a magyar mezőgazdaság helyzetéről, valós problémáiról.

1987 szeptemberétől figyelemmel kísérte az ellenzéki erők te-
vékenységét, részt vett a lakitelki találkozón is, valamint az 1988
őszén rendezett kiskunmajsai agrárfórumon. A poliükai mozgáso-
kat figyelve egyre biztosabb volt abban, hogy az MDF szellemisége
áll a legközelebb hozzá. 1989 januárjában lett MDF tag. Rendszeres
poliükai munkát az egri szervezetben végzett Hamarosan tagja az
egri elnökségnek, majd az országgyűlési és helyhatósági választá-
sok idején a párt Heves megyei kampányfőnöke.

Ebben az időszakban bekapcsolódott az MDF agrárpolitikai
csoportjának tevékenységébe, és részt vett az MDF agrárprogram-
jának kidolgozásában és propagandájában.

Az MDF IV. Országos Gyűlésén - 1990,december 16-án - az
országos elnökség tagjává választották, az elnökség alelnökként az
ügyvezető testületbe delegálta Alelnökként feladata az érdekképvi-
seleti és az agrárpolitikai munka koordinálása. Jelentős szerepet
vállalt a kárpótlási tanácsadó szolgálat megszervezésében.
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Mint az országos elnökség tagja részt vesz az MDF nemzetközi
kapcsolatainak alakításában is, így a francia testvérpártokkal való
kapcsolat kiépítésében, valamint Athénban a Balkáni Országok
Demokrata Pártjainak elsó' nemzetközi konferenciáján.

Forrás: Dr. Farkas Gabriella írásbeli közlése.
1991. augusztus 7.

FARKAS ZSUZSANNA
az Egri Szociális Unió ügyvivő testületének tagja, Eger megyei jogú

város közgyűlésének tagja, a közgyűlés szociális bizottságának
elnöke

1958. május 20-án született Váckisújfaluban, Pest megyében.
Iskoláit Egerben végezte. A gimnázium után az egri tanárképző
főiskolán végzett 1980-ban, történelem-népművelés szakon. Leve-
lező tagozaton elvégezte az ELTE BTK szociológia szakát
/1986-1989/. Két gyermek édesanyja. Zsombor (1981), és Dalma
(1982) általános iskolai tanulók.

Elsősorban népművelőnek tekinti magát Munkahelyei mind-
végig az iljúsághoz, a fiatalsághoz kötötték.

Több ifjúsági, társadalmi szervezet alapító tagja: 1988-ban az
"Apella" Ifjúsági Szabadidős Egyesület alapító tagja Egerben; 1989-
ben az ESZŰ alapításában vesz részt Tagja az Ifjúsági Mentálhigi-
énés Műhelynek, a Heves Megyei Egyesületek Szövetségének,
valamint a Szociális Munkások Országos Egyesületének és a 
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek.

A szociáldemokrata, szociálliberális eszméket és értékeket
vallja magáénak. így került kapcsolatba a FIDESZ-szel és az
SZDSZ-szel. A FIDESZ felkérésére indult az országgyűlési választá-
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sokon, ahol az első fordulóig jutott Az önkormányzati választáso-
kon az SZDSZ támogatásával bekerült a testületbe. 1990 októberé-
től Eger megyei jogú város közgyűlésének tagja, a közgyűlés szo-
ciális bizottságának elnöke.

Forrás: Farkas Zsuzsanna közlése alapján.
1991. június

FAZEKAS GYULA
a Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt országos szervezőtitkára

Budapesten született 1929. november 22-én, keresztény erköl-
csű, értelmiségi családban. Édesapja a háború után a FKGP, majd
1956-ig az MDP tagja volt

Iskoláit Budapesten végezte. Itt szerzett mérnöki diplomát a 
Budapesti Műszaki Egyetemen. Emellett vendéglátó üzletvezetői
szakképzettséggel is rendelkezik. 1953-ban kötött házasságot Egy
gyermeke van, aid a vendéglátásban dolgozik, üzletvezetőként

Első munkahelye a Budapesti Vegyi anyag Nagykereskedelmi
Vállalat volt ahol ügyintéző adminisztrátori munkakörben dolgo-
zott Jelenleg vállalkozó a vendéglátóiparban.

A nyolcvanas évek ellenzéki mozgalmai adták az első politikai
indíttatást, melynek során bekapcsolódott az MDF munkájába. A 
párt gyöngyösi szervezetének alapító tagja. Az FKGP megalakulása
után ennek gyöngyösi szervezetéhez csatlakozott A Kisgazdapárt-
ban bekövetkezett szakadás után -1989 decemberében - a Nem-
zeti Kisgazdapárt tagja lett 1990 óta az NKGP országos szervező-
titkára, s mint ilyen, összefogja a Heves megyében működő nem-
zeti kisgazda szervezetek munkáját
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Az 1990-es országgyűlési választáson a Nemzeti Kisgazdapárt
megyei listáján indult képviselőjelöltként Jelenleg egyik íő tevé-
kenységi területe pártja reprivatizációs programjának propagan-
dája.

Forrás: Fazekas Gyula írásbeli közlése.
1991. május 7.

GYETVAI JÓZSEF
a Vállalkozók Pártjának egyik szervezője

Iparos családban született 1945. január 14-én Kálban. Szülei,
nagyszülei vállalkozók voltak. Az államosítások idején a gépmű-
hely, a cséplőgép és a traktor elvételével tönkrementek.

A családi hagyományokat folytatva géplakatos szakmát tanult,
majd Salgótarjánban elvégezte a gépipari technikumot 1965-ben
nősült, felesége könyvelő. Két gyermekük van, Zsolt (1966) gé-
pészmérnök, és Tímea (1973) középiskolai tanuló.

Dolgozott Kálban, majd Egerben. Egy munkahelyi konfliktusa
nagymértékben hozzájárult vállalkozói pályájáiiaK megkezdéséhez.
1972-ben indította önálló üzemét, mely mára az egri Vécsey-völgyi
ipari bázison Gyetvai Művekké nőtt

1990. január l-jén a Vállalkozók Pártjának lett a tagja. 1990 au-
gusztusában a Heves Megyei Ipartestületek Szövetségének elnöke,
szeptemberétől az Ipartestületek Országos Szövetségének elnök-
ségi tagja lett

A Vállalkozók Pártjának jelöltjeként az Eger és Vidéke Ipartes-
tület támogatásával indult az országgyűlési és a helyhatósági vá-
lasztásokon is.
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Igazából nem tekinti magát politikus alkatnak. A szigorú párt-
fegyelmet, ami egy pártvezetéssel együtt jár, nehezen tudná elvi-
selni. Sem most, sem a jövőben nem kíván hivatásos poliükus
lenni.

Forrás: Gyetvai József szóbeli közlése.
1991. június

HORVÁTH LÁSZLÓ
országgyűlési képviselő

SZDSZ

A Komárom megyei Esztergomban született 1962. április 24-én,
üsztviselő családban. Szülei az MSZMP tagjai voltak.

Az általános iskolát Esztergomban és Sopronban végezte. Esz-
tergomban érettségizett 1980-ban. 1983-1987 között az egri tanár-
képző főiskola népművelés-történelem szakos hallgatója volt 1987-
ben megnősült egy gyermekük van,

Előbb általános iskolai tanárként dolgozott majd az egri főisko-
lára került tanársegédi beosztásba a népművelési tanszékre.

Az első tudatos hatások a demokratikus ellenzék - az SZDSZ és
MDF - részéről érték. 1989 októberétől a Szabad Demokraták
Szövetségének tagja és 1990 januárjától a párt ügyvivője.

Az 1990-es országgyűlési választáson egyéni és megyei listán
indult Képviselői mandátumához dr. Nóvák Rudolf SZDSZ képvi-
selő lemondása után jutott, a megyei lista alapján. Mint képviselő
az országgyűlés költségvetési bizottságának tagja.

Forrás: Horváth László írásbeü közlése.
1991. május 9.
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JÁNOSI PÉTER
a Republikánus Nemzeti Párt megyei elnöke,

az országos választmány tagja

Református családban született 1943. március 14-én, Budapes-
ten. Szülei - akik nevüket Jánossynak írták - a Rákosi-korszakban
helyesebbnek látták, ha fiúk neve Jánosinak íródik. Apja a Weisz
Manfréd Csepel Vas- és Fémművek tervezési igazgatója volt, tevé-
kenykedett presbiterként is, valamint tagja volt a szociáldemokrata
pártnak. A szülei a német megszállás alatt zsidó családot rejteget-
tek.

Iskoláit Budapesten végezte. 1961-ben érettségizett a Fáy And-
rás Gimnáziumban. 1963-ban villanyszerelő szakképesítést szerzett
1957-ben diáktársaival megalakította a "Márciusban Újra Kezdjük
Baráti Kör" M.U.K.B.K. nevű társaságot 1963-ig működő illegális
társaságuk - vállalva a lebukás veszélyét - kommunista emlékmű-
veket rongált meg, valamint rendszerellenes röplapokat készített és
terjesztett

1963-ban bevonult a BM határőrségéhez Sopronba. Itt - annak
ellenére, hogy nem volt KISZ-tag - KISZrtitkárrá választották, és
visszamenőleg egészen 1957-ig igazolták KISZ-tagságát Egy szol-
gálati szabálysértésért - mert KISZ-titkár volt és példát akartak
statuálni - hat hónapot kapott, amit a "futkosón" kellett letöltenie.
Leszerelése után még 1974-ig KISZ-tag volt, amikor is egy alap-
szervezeti gyűlésen nyilvánosan széttépte tagkönyvét 1967-1976-ig
tartó első házasságából született három gyermekét a bíróság neki
ítélte. Három gyermeke közül Ildikó (1967) féijezett, virágkötő,
Péter (1969) jelenleg is vele élő tetőfedő, Mónika (1974) féijezett
eladó. 1977-ben újra megnősült és ebből a házasságából is született
egy gyermekük Gergely (1983), aki tanuló.

Dolgozott a Csepel Vas- és Fémművek Varrógépgyárában, mint
ineós. Jelenleg a Mátra Építő Javító Szolgáltató BT ügyvezetője,

144



t

Életrajzok

valamint egy osztrák érdekeltségű bank magyar alapítványánál
tevékenykedik. Ennek keretében konkrét tervet adtak át a recski
önkormányzatnak a Barkóczy kastély angolszász típusú felsőokta-
tási kollégiummá való fejlesztésére.

Politikai tevékenységét a republikánus eszmék határozzák
meg. Ezért lett 1989 novemberében a Republikánus Nemzeti Párt
tagja, majd megválasztótták az országos elnökség tagjának is. A 
párt Heves megyei elnöke. Szervező tevékenységének köszönhe-
tően az RNP-nek Parádsasváron, Recsken és Hevesen van helyi
szervezete.

Forrás:Jánosi Péter írásbeli közlése alapján.
1991. május 18.

KÁDÁR ZSOLT
a Hazafias Választási Koalíció

független képviselőjelöltje

1953. december 17-én született Miskolcon. Édesapja pénzügyi
szakemberként ment nyugdíjba, édesanyja szintén nyugdíjas. Mis-
kolcon érettségizett 1972-ben, majd a debreceni Református Teoló-
giai Akadémián tanult 1978-ban papi vizsgát tett kitűnő ered-
ménnyel.

A református egyház vezetősége Átányban, Hevesen és Szilvás-
váradon segédlelkészi feladatok ellátásával bízta meg. 1979-ben a 
szilvásváradi gyülekezet lelkipásztorává választotta. 1980 őszétől
egy esztendőt a skóciai Edínburg egyetemének teológiai fakultásán
tanult és kutatott a Skóciai Református Egyház ösztöndíjasaként
Hazatérése után ismét Szilvásváradon folytatta szolgálatát 1985-
ben a miskolci tiszáninneni egyházkerületi székházban működő
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püspöki hivatalban ütkári teendőkkel bízták meg. E mellett
Mezőkövesden, Bükkábrányban, Mezőkeresztesen végzett lelkészi
munkát 1987-ben a megüresedett megyeszékhelyi lelkészi állásra
meghívta és megválasztotta az egri református gyülekezet Azóta él
Egerben.

Nős, két leánygyermek édesapja. Felesége az egri Neumann
János Gimnáziumban tanít magyar nyelv- és irodalmat, angol és
orosz nyelvet

Részt vett a - népfront által is kezdeményezett - Egyházközi
Békebizottság létrehozásában, melynek titkárává, majd elnökévé
választották. Tagja volt a HNF városi és megyei bizottságának. El-
nökségi tagja a Családvédelmi Szövetségnek és a Várostörténeti
Bizottságnak. Jelentős ökumenikus tevékenységet folytat A világi
események iránti fogékonyságát jelzi, hogy az Erdélyi Szövetség az
ő hivatalában jött létre. Folyamatos felvilágosító, tájékoztató tevé-
kenységgel segítette a menekülteket A cserkészmozgalom meg-
alakításában is részt vett Közéleti tevékenységét motiválja, hogy
hosszabb távon is Egerben kíván élni és tevékenykedni. A Hazafias
Választási Koalíció pártoktól független jelöltjeként indult az ország-
gyűlési választásokon.

Forrás: Kád ár Zsolt írásbeli közlése.
1991. június 6.

KALMÁR PÉTER
az MvSZP megyei elnöke

1941. július 4-én született Debrecenben, értelmiségi családban.
Altalános iskoláit Debrecenben és Egerben végezte, majd a Kandó
Kálmán Híradás és Műszeripari Technikumban érettségizett 1969-
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ben szerzett mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Felnőttként - munka mellett - politikai szociológiát tanult a politi-
kai főiskolán.

Felesége bírósági elnök, három gyermekük van. Ketten felső-
oktatási intézményben hallgatók, a harmadik pedig általános iskolai
tanuló.

Munkába lépése óta Egerben dolgozik. Rövid ideig villamos-
mérnökként az Autóipari Forgácsoló Gyárban, majd a Vörös Csil-
lag Traktorgyár Egri Gyárában volt művezető. 1971-től az MSZMP
Eger Városi Bizottságának poütikai munkatársa. 1977-83-ig Eger
Város Tanácsának általános elnökhelyettese, majd a Heves Megyei
Tanács Oktatási és Továbbképzési Intézetének igazgatója volt

1959-től tagja volt a KISZ-nek, 1964-74-ig a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesüleüiek. 1966-ban lépett be az MSZMP-be.

A szocialista világnézet követőjének vallja magát ezért lépett át
1989 novemberében az MSZP-be. 1991 januárjától az MSZP Me-
gyei Szövetségének elnöke. 1990-ben a helyhatósági választáson a 
párt listavezetőjeként került be a városi képviselő-testületbe.

Forrás: Kalmár Péter írásbeli közlése.
1991. április 15.

DR. KAMRÁS ISTVÁN
a Magyar Néppárt - Nemzeti Parasztpárt megyei titkára,

a párt országos válaszünányának tagja

Kiskunlacházán született 1922. július 8-án Pest megyében. Szü-
lei nem politizáltak. Apja rendőr volt Nyugdíját 194&-ban megvon-
ták, új munkaviszony alapján lett nyugdíjas 1962-től.
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Iskoláit Budapesten végezte. 1948-ban szerzett jogász diplomát
a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Pályafutását a Magánal-
kalmazottak Biztosító Intézetében kezdte jogászként 1955 decem-
berében az ügyészségtől elbocsátották. Később a Heves Megyei
Bíróságon megyei bírósági tanácselnök. Innen vonult nyugdíjba
1989. július l-jén. Nős, két felnőtt fia van: Lajos (1955) segédopera-
tőr, kisiparos, és Gábor (1960) agrármérnök.

Az első politikai hatások Budapesten érték 1942-44-ben a Soli
Deo Gloria Kabai Márton Körében. 1946-4948 között a Nemzed
Parasztpárt tagja volt Ezt tekinü poliükai pályája legfontosabb ál-
lomásának. 1968 és 1987 között az MSZMP tagja. 1970-től 1980-ig
szakszervezeti titkár a Közalkalmazottak Szakszervezetében.

1989 decemberében Egerben részt vett a Magyar Néppárt -
Nemzeti Parasztpárt Heves megyei újjászervezésében. A párt He-
ves megyei bizottságának titkára, az országos választmány tagja,
valamint az országos etikai bizottság elnöke. A Magyar Néppárt
országgyűlési képviselőjelöltje volt Heves megye 6. számú válasz-
tási körzetében, de az ajánlást nem sikerült megszereznie.

Legfontosabb politikai értéknek a nemzeti, állami önállóságot,
valamint a világnézeti szabadságot tekinti.

Forrás.: Dr. Kamrás István írásbeli közlése.
1991. május 7.

KÁRPÁn GYULA

az MSZDP megyei és Eger városi elnöke

Régi szociáldemokrata családból származik. 1931-ben született
Egerben. Édesapja kisiparos, édesanyja nyomdász.
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A polgári iskola elvégzése után szerszámkészítő ipari tanuló,
majd a felszabadulás után segéd lett Szakközépiskolában érettségi-
zett esti tagozaton, majd Budapesten mestervizsgát tett Ettől
kezdve kisiparosként tevékenykedik.

1956-ban az egri munkástanács elnökévé választották. Az októ-
berben újjászervezett SZDP-be is belépett, és a párt szervezőtitkára
lett 1957-ben B-listázták, ellenforradalmárnak bélyegezték. Ennek
következményeit 33 évig viselte. Többször került sor biztonsági
őrizetbe vételére, letartóztatására.

Az MSZDP újjászervezése során 1989-ben kapcsolódott be újra
a párt életébe. A sikertelen választási hadjárat után lemondott az
addigi páitvezetés, 1990. április 6-án őt választották meg az egri és
a megyei vezetőség elnökévé.

Politikai hitvallásának a szociáldemokrata értékeket tartja.
Számára a szociáldemokrácia, a jóléü állam, a szociális biztonság,
az Európához csatlakozás összetartozó fogalmak.

Fornís: Választási szórólap (1990)
1991. május 2.

KELEMEN JÓZSEF
országgyűlési képviselő

MDF

A Heves megyei Kömlő községben született Szülei földműve-
sek voltak. Nős, két gyermeke van.

Szakmai képzettségét tekintve mezőgazdász és általános iskolai
tanár. A Gödöllői Állattenyésztési Vállalat Eger-Füzesabonyi Állo-
másán dolgozik 25 év óta. Az MSZMP-nek nem volt tagja. 1989-ben
lépett a Magyar Demokrata Fórum tagjai sorába.
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Politikai hitvallása a nép és nemzet szolgálata, ezt kívánja kép-
viselni a parlamentben is.

Forrás:Heves Megyei Népújság 1990. március 21. szám
1991. július 31.

KERESZTES GYÖRGY
a KDNP Intéző Bizottságának tagja,

Gyöngyös város polgármestere

Budapesten született 1945. október 5-én. Édesapja minisztéri-
umi üsztviselő, aki egyik alapító tagja, majd pártelnöke és jogtaná-
csosa a KDNP-nek. 1948-ban B-listára került, 1956-ban internálták,
1957-től jóidéig rendőri felügyelet alatt állt

Általános iskoláit Budafokon végezte, majd 1960-tól 1964-ig a 
budapesti Piarista Gimnáziumban tanult Itt érettségizett 1964-től
1966-ig vendéglátóipari szakmunkástanuló. 1968-ban szakmai képe-
sítést, később vendéglátóipari diplomát szerzett Mindvégig a 
szakmájában dolgozott Előbb felszolgáló a Gellért Szállóban, gya-
korlati oktató a Vendéglátóipari Főiskolán, majd üzletvezető a 
HungarHotels Park Szállóban. 1973-tól Gyöngyösön a HungarHo-
tels Mátra Szálló szállodaigazgatója.

1988-ban csatlakozott az MDF-hez, melynek városi ügyvezető
elnökévé választották. 1989-ben belépett a KDNP-be. Előbb városi
vezetőségi tag, majd a KDNP Intéző Bizottságának tagja lett 1990-
ben a helyhatósági választásokon egyéni választókerületben indult
Az önkormányzat alakuló ülésén megválasztották Gyöngyös város
polgármesterének.
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1987-től a gyöngyösi Bajza József Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület pénztárosa. 1991-től a Kolping Egyesület tagja lett Mint
polgármester a Heves Megyei Közgyűlés tagja.

Politikai meggyőződését a kereszténydemokrácia értékeivel
azonosítja. A konzervativizmus, a keresztényliberalizmus, valamint
a katolicizmus elveit és értékeit követi.

Forrás: Keresztes György írásbeli közlése.
1991. május 2.

KOMENCZI BERTALAN
országgyűlési képviselő

SZDSZ - FIDESZ

Gyöngyösön született 1947-ben, egy rendszeresen templomba
járó református értelmiségi családban. Édesapja tisztviselő, a Kis-
gazdapárt tagja, édesanyja zenetanár.

Altalános iskoláit szülővárosában végezte, középiskolába Gyön-
gyösön és Miskolcon járt, 1965-ben érettségizett 1967-től 1972-ig a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kémia-biológia sza-
kos hallgatója.

Középiskolai tanárként a gyöngyösi Berze Nagy János Gimná-
ziumban tanított

A politikai közéletbe 1988-ban kapcsolódott be. Alapító tagja és
megyei szervezője volt az MDF-nek, ahonnan 1989. szeptember 30-
án kilépett 1991. január l-jétől a Szabad Demokraták Szövetségé-
nek tagja, áprilistól városi ügyvivő. A pártban végzett munkája mel-
lett elnöke a gyöngyösoroszi Környezetvédelmi Alapítványnak és a 
Mátravidék Védelméért Alapítvány Kuratóriumának. Alapító elnöke
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a gyöngyösi Bajza József Kulturális és Hagyományőrző Egyesület-
nek.

Az 1990. évi országgyűlési választáson az SZDSZ és FIDESZ
közös jelöltjeként indult a gyöngyösi 3. számú választókerületben.
A két párt támogatásával sikerült a parlamentbe bejutnia. Mint
képviselő tagja az országgyűlés környezetvédelmi bizottságának.

Politikai és világnézeti meggyőződésére a kritikai racionaliz-
mus és a neoliberalizmus a jellemző.

Forrás: Komenczi Bertalan írásbeli közlése
1991. május 20.

DR. KORÜMPAI JÁNOS
az MSZDP Országos Vezetőségének tagja,

a párt volt alelnöke

Egerben született 1919. február l-jén, földműves-napszámos
családban. Szülei római katolikus vallásúak voltak.

Elemi és középiskoláit Egerben végezte. Itt érettségizett 1937-
ben. 1939-től a budapesti József Nádor Műszaki és Közgazdaságtu-
dományi Egyetem Közgazdasági Karának hallgatója volt

Először banktisztviselőként dolgozott 1948-49-ben Eger város
polgármestere volt Legutóbbi munkahelye 1962-től - az 1979-ben
történt nyugdíjazásáig - az egri Dobó István Vármúzeum.

Az első tudatos politikai hatások a szociáldemokrata mozgalom
részéről érték. 1945 januárjában belépett az SZDP-be, és az egri
városi szervezet elnöke lett Később Heves megyei elnökké válasz-
tották. A két munkáspárt egyesülése után 1948-ban kizárták az
MDP-ből. 1957-ben a rendszer megdöntése elleni szervezkedés
vádjával elítélték, 5 évet töltött börtönben. Szabadulása után csak
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segédmunkásként tudott elhelyezkedni, majd a Dobó István Vár-
múzeum munkatársa lett Igazságtalan bebörtönzését felülvizsgál-
ták és büntetését 1989 decemberében bírói ítélettel eltörölték, re-
habilitálták.

Az SZDP újjászervezése idején 1989 januárjában - Révész And-
rás és barátai inspirálására - kapcsolódott be a párt életébe. Az
1989 november elején tartott kongresszuson az országos pártveze-
tőség tagjává, a párt alelnökévé választották.

Az 1990. évi országgyűlési választáson az egri választási kerü-
letben egyéni, Heves megyében - listavezetőként - megyei listán,
és a párt országos listájának második helyén indult Képviselői
mandátumhoz nem jutott mert mint ismeretes, az MSZDP nem
tudott képviselőt juttatni a parlamentbe.

Forrás: Dr. Korompai János írásbeli közlése.
1991. április 29.

DR LUKÁCS TAMÁS
országgyűlési képviselő

a KDNP Intéző Bizottságának tagja

1950. március 29-én született Egerben, katolikus értelmiségi
családban. Édesapja 1945 előtt katonatiszt volt 1945 után jó ideig
kubikus, segédmunkás.

Iskoláit Egerben végezte. Az egri Gárdonyi Géza Gimnázium-
ban érettségizett 1968-ban. 1970 ben felvételt nyert az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Itt szer-
zett jogi végzettséget 1976-ban. Nős, négy gyermeke van. Család-
jára a keresztény szellemiség a jellemző.
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Ügyvédként az Egri Ügyvédi Munkaközösség tagja volt Csa-
ládi környezetben érték az első politikai hatások. Politikai pályafu-
tását mint ellenzéki, az Erdélyi Szövetségben és a Márton Áron
Társaságban kezdte. Mindkét szervezetben alapító tag. A KDNP
Heves megyei és egri szervezetének megalapításában kezdemé-
nyező szerepet játszott Tagja lett a KDNP Országos Intéző Bizott-
ságának, 1990 májusától 1991 májusáig a párt társelnöki funkcióját
is betöltötte.

Az 1990 tavaszán tartott országgyűlési választásokon egyéni és
megyei listán is indult A választás eredményeként megyei listán
került be a parlamentbe. Mint parlamenti képviselő tagja lett az
emberi jogok bizottságának, valamint a költségvetési bizottságnak.

Politikai meggyőződése szerint toleráns minden politikai irány-
zat és érték iránt, de számára a kereszténydemokrácia politikai,
erkölcsi értékei a követhetők és elfogadhatók.

Forrás: Lukács Tamás írásbeü közlése.
1991. május 2.

MANDÁK ATTILA
MDF Eger Városi Szervezetének elnöke

1941. február 15-én született Munkácson, értelmiségi család-
ban. Általános iskolába Miskolcon járt Egerben érettségizett 1978-
ban. Ezt követően Miskolcon felsőfokú gépészeti tanulmányokat
folytatott Négy gyermeke van.

Munkába állásától kezdve megszakítás nélkül Egerben dolgo-
zott, különböző munkahelyeken és beosztásban. Jelenleg művezető
a TTGAZ Egri Üzemegységénél.
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Politikával 1986-ban kezdett foglalkozni. Részt vett egy iro-
dalmi, társadalomkritikai egyesület szervezésében. 1989 januárjá-
ban csatlakozott az MDF-hez. A nemzeti liberális irányzat követője.

1990 májusától a párt Eger városi elnöke, a Heves megyei el-
nökség tagja. A helyhatósági választáson egyéni választókerületben
indult és megválasztották a városi közgyűlés tagjává.

Forrás: Mandék Attila írásbeli közlése.
1991. május 2.

DR. NAGY IMRE
a HEMISZ elnöke

Egerben született 1958. június 12-én. Gyermekéveit Sarudon
töltötte. Apját, aki mezőgazdász volt, mint osztályidegent munkahe-
lyén állásából felfüggesztették.

1972-től az egri Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában
tanult, majd itt érettségizett 1976-ban. Ezután Budapesten a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem agrár szakát végezte el.
1981-ben tért vissza Egerbe, ahol középiskolai tanárként kezdett
dolgozni. Tanári oklevelet majd 1986-ban közgazdasági doktorátust
szerzett számvitelből Jelenleg az IRC Kft munkatársa.

Diákévei alatt került szoros kapcsolatba az ifjúsági mozgalom-
mal. A KISZ egyetemi bizottságának, majd Heves megyei bizottsá-
gának a titkára. 

1989. május 27-től a KISZ Heves Megyei Bizottságának jog-
utódjaként megalakult Heves Megyei Ifjúsági Szervezetek Szövet-
sége elnöke 1991 májusáig. A DEMISZ Eger Városi Szövetsége
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támogatásával indult az országgyűlési választásokon, mint függet-
len képviselőjelölt

Forrás: Dr. Nagy Imre írásbeli közlése.
1991. április 17.

DR. NYILAS JÁNOS
a Magyarországi Szövetkezed és Agrárpárt

országos elnöke

Gyöngyössolymoson született 1939. január 17-én, földműves
családban. Szülei vallásos emberek voltak, semmilyen pártnak nem
voltak tagjai. NŐs, egy gyermeke van.

Az általános iskolát szülőfalujában végezte. Gyöngyösön érett-
ségizett 1966-ban. Ezután felvételt nyert a Gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karára. Itt szerzett diplomát
1972-ben. Első foglalkozása földműves, 1973-4979 között a községi
tanács elnöke volt, majd a gyöngyössolymosi Mátra Mezőgazda-
sági Termelőszövetkezet elnöke lett

1989 novemberétől - az MSZAP megalakulása óta - a párt or-
szágos és községi elnöke. Miután hivatásos politikus nem kívánt
lenni, az 1990. évi országgyűlési választáson nem indult, de pártja
választási munkáját irányította a megyében. Az önkormányzati vá-
lasztásokon a gyöngyössolymosi önkormányzat tagjává választot-
ták. Politikai nézeteit pártja választási programja világosan tükrözi.
Tömören fogalmazva: esélyegyenlőségen, létbiztonságon és a 
munkán alapuló demokratikus Magyarországot kíván, amely béké-
ben akar élni szomszédaival, Európával és az egész világgal.

Forrás: Dr. Nyilas János írásbeli közlése.
1991. július 10.
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PETŐIMRE
FKGP megyei szervezőtitkára

az országos nagyválasztmány tagja

Az észak-borsodi Perkupán született 1943. október 23-án. Szülei
gazdálkodók voltak. A beszolgáltatások miatt a két hold föld kevés-
nek bizonyult a család fennmaradásához, így az édesapja fúrómun-
kásnak állt, anyját pedig a tsz sorolta be.

Középiskoláit Ózdon végezte a gimnáziumban, majd az egri
főiskolán szerzett magyar-orosz-rajz szakos tanári oklevelet

A főiskola elvégzése után nevelőtanárként dolgozott 9 évig a 
szakmunkásképzésben. Munka mellett a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szer-
zett Jelenleg a gyöngyösi Vak Bottyán János Ipari Szakközépisko-
lában tanít Korábban soha nem volt párttag.

Az induló ellenzéki mozgalmaliban tevékenyen részt vett Egyik
alapító tagja a gyöngyösi MDF szervezetnek, az FKGP-nek, a 
TDDSZ-nek és a Nyilvánosság Klubnak. Részt vett a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének megalapításában is. Jelenleg a 
Független Kisgazdapárt gyöngyösi ügyvivője és megyei szervező-
titkára. Küldöttként részt vesz a párt országos nagyválasztmányá-
nak munkájában is.

Munkáját mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi,
bízva pártja és a többpártrendszerű demokrácia megerősödésében,
a nemzet felemelkedésében.

Forrás:Pető Imre írásbeli közlése.
1991. május 8.
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POKORNYI ENDRE
országgyűlési képviselő

MDF

1939-ben született Hatvanban. Szülei katolikus szellemben ne-
velték. Általános és középiskoláit Hatvanban végezte, majd 1965-
ben szerzett gyógyszerészi diplomát, a budapesü orvostudományi
egyetemen. Dolgozott kutatóintézetben, falusi gyógyszertárban.
Húsz év óta Mátraházán, az Állami Gyógymtézetben főgyógysze-
rész. Felesége - munkatársa a szakmában és a politikában egya-
ránt Két gyermekük van.

1956-ban diákként tagja volt a Nemzetőrségnek. Egyetemi éve-
iben KISZ-tag volt de az MSZMP-be nem lépett be.

Aktívan csak a Magyar Demokrata Fórum megalakulása óta
politizál. Alapító tagja az MDF gyöngyösi szervezetének. Az MDF I.
Országos Gyűlése az országos választmány tagjai sorába válasz-
totta.

Politikai törekvése, valódi emberi közösségek létrehozása, és e 
közösségek önzetlen szolgálata.

Forrás: Heves Megyei Népújság 1990. március 21. sz.
1991. június 18.

PONGRÁCZ JÓZSEF
országgyűlési képviselő

MDF

1944. augusztus 28-án született a Pozsony melletti Éberhardon,
egy katolikus család ötödik gyermekeként Édesapja hivatalnok
volt, aki 1944. november 4-én a Margit híd felrobbantásakor halt
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meg. Iskoláit Pozsonyban és Budapesten végezte. Gyógyszerész
diplomát 1970-ben szerzett Budapesten. 1969-ben nősült, felesége
is gyógyszerész. Két gyermekük van. 1977 óta élnek Hevesen. Ko-
rábban nem volt párttag.

1988 decemberében lett a Magyar Demokrata Fórum tagja.
Számára az MDF programja jelenü a biztosítékot egy békés, de-
mokratikus politikai és gazdasági rendszerváltozáshoz.

Forrás:Heves Megyei Népújság 1990. március 21. sz.
1991. június 18.

ROMÁN ISTVÁN
az FKGP volt megyei elnöke

1923. október 2-án született Kerecsenden, kisparaszti család-
ban. A négy polgári elvégzése után mezőgazdasági középiskolát
végzett Budapesten, majd a Műegyetemre nyert felvételt

A Független Kisgazdapárttal 1941 őszén került kapcsolatba
Mistéth Endre műegyetemi tanársegéd révén. 1944. december 21-
től 1945. március 23-ig munkaszolgálatos volt 1945 őszén került a 
párt Heves megyei szeivezetébe, ahol egyrészt a választások szer-
vezésében és a paraszti jelöltek támogatása terén tevékenykedett,
másrészt - mint szakember - a mezőgazdaság általános érdekvé-
delmének irányítását kapta feladatul. Két hetenként kellett járnia a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz jelentést tenni a gazdaság
helyzetéről.

1947 tavaszán - mikor már látni lehetett, hogy a Kisgazdapárt
nem tudja programját maradéktalanul megvalósítani - Nagy Fe-
renc miniszterelnök országos utasításba adta, hogy a kisgazdák a 
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paraszti önkormányzati szerveket erősítsék meg, mert ezen keresz-
tül lehet a parasztságot a legjobban támogatni.

így került a megyei Parasztszövetség támogatásával az egri
hegyközség élére, mint hegybíró. E feladat mellett utasítást kapott
fiatal parasztok külföldi tanulmányútjának szervezésére, hogy az
oroszok kivonulása után tapasztalataikat felhasználva segítsenek a 
párt és a mezőgazdaság újjászervezésében. Az akció során a me-
gyéből sok fiatalt sikerült svájci, dániai tanulmányútra kiküldeni.

A hegyközség 1949. február 2-án történt felszámolása után
egyénileg gazdálkodott 1950-ben vizsgálati fogságban volt az AVH-
n. 1956-ban a kerecsendi munkástanács elnöke volt és több társával
együtt (Dr. Lévai József, Török Sándor) megkísérelték a megyei
Kisgazdapártot újjászervezni. Ezt követően 1957-ben ismét
"begyűjtötték11, majd rendőri felügyelet alá helyezték.

1989 tavaszán megszervezte az FKGP helyi szervezetét, mely-
nek mindmáig elnöke. 1989. november 19-től 1990. június 3-ig volt
a megyei választmány elnöke.

Forrás: Román István írásbeli közlése.
1991. május 2.

RÓZSA GYÖRGY
a Magyar Radikális Párt megyei elnöke

Egerben született 1958. február 3-án. Apja dolgozott állatössze-
íróként, fémcsiszoló munkásként majd katonatiszt volt 1956-ig.
Szülei mindketten ateisták voltak.

Középiskolai tanulmányait levelező tagozaton végezte el. Elő-
ször segédmunkás, majd eladó volt Dolgozott az egri borkombi-
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nátnál, mint szeszlinomító. Jelenleg vállalkozó. Nős, egy gyerme-
kük György (1980) tanuló.

Korábban KISZ-tag, majd három hónapig KISZ-ütkár volt, de
bizalmatlansági indítvánnyal leváltották. Legfontosabb politikai
értéknek a demokráciát tekinti, politikai hitvallása a diktatúraelle-
nesség.

1989 októberében vette fel a kapcsolatot a Magyar Radikális
Párt országos központjával. 1989. október 9-től a párt Heves me-
gyei szervezetének titkára, majd 1991 márciusától elnöke.

Forrás: Rózsa György szóbeli közlése.
1991. június 19.

SOMLAI GYÖRGY
az SZDSZ Országos Tanácsának tagja

1959. január 3-án született Egerben. Mezőgazdasági üzemmér-
nök. Jelenlegi munkahelye a detki mezőgazdasági termelőszövet-
kezet

Politikai tevékenységet 1980-ig a KISZ-ben végzett Jelenleg az
SZDSZ tagja. 1990-től a gyöngyösi regionális szervezet ügyvivője,
és 1991-től az országos tanács tagja.

Forrás: Somlai György írásbeli közlése.
1991. május 9.
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DR SOMODI MIKLÓS
az FKGP megyei elnöke

Jászszentandráson született 1928. október 28-án, paraszt csa-
ládban. Édesapja termelőszövetkezeti tag, édesanyja háztartásbeli.
Felesége általános iskolai tanár, egy gyermekük van.

Altalános iskolába Hevesen járt, a középiskolát Jászapátiban és
Gyöngyösön végezte. 1961-ben végzett a debreceni Mezőgazdasági
Akadémián, majd tanári diplomát szerzett az Agrártudományi
Egyetem Tanárképző Intézetében 1965-ben. 1953-tól 1962-ig előbb
gépállomási agronómus, majd járási tanácsi főagronómus volt
1962-től szakközépiskolában tanított 1970-től az agrár-felsőoktatás-
ban dolgozott egyetemi adjunktusként, majd egyetemi docensként

1989-ben vonult nyugdíjba. Ugyanebben az évben kapcsolódott
be az FKGP munkájába. 1990-től az FKGP Heves Megyei Választ-
mányának elnöke. Az 1990-ben megtartott országgyűlési választá-
sokon a párt a hevesi választási körzetben indította képviselőjelölt-
ként

Korábban nem volt párttag. Politikai aktivitását 1970-től az Ag-
rártudományi Egyesület munkájában kamatoztatta.

Forrás: Dr. Somodi Miklós írásbeü közlése.
1991. április 30.

SZAJLAI CSABA
a FIDESZ Országos Tanácsának tagja

1968. szeptember 27-én született Füzesabonyban, római katoli-
kus családban. Az érettségi után felsőfokú tanulmányokat folytatott
E mellett dolgozott a füzesabonyi munkaerő-szolgálati irodában.
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A FIDESZ iránti szimpátiája 1989-ben ébredt fel benne Nagy
Imre és mártírtársai temetésekor. A szövetségbe Egerben lépett
be, majd szülővárosában 1990 tavaszán lett a helyi csoport megala-
pítója. Az országgyűlési választások idején még nem volt olyan erős
FIDESZ-csoport a városban, hogy képviselőjelöltet állíthattak volna.
A helyhatósági választások során képviselői megbízatást kapott
választóitól a városi önkormányzatba.

A képviselőtestületben két bizottságban is dolgozik. Egyik
szervezője, majd elnöke lett az önkormányzat ifjúsági alapítványá-
nak. A FIDESZ Országos Tanácsa tagjává 1990 októberében válasz-
totta meg a megyei koordinációs tanács. Gyakran pubükál a me-
gyei lapban.

Forrás: Szajlai Csaba írásbeli közlése.
1991. április 30.

SZARVAS BÉLA
országgyűlési képviselő

MDF

Egerben született 1959-ben, régi szőlőtermelő polgárcsaládban.
A szülők beleoltották a környék, a város szeretetét

A Cifra-hóstyán nőtt fel. A Cifrakapu-téri Altalános Iskolába járt,
az egri közgazdasági szakközépiskolában érettségizett

A középiskola elvégzése után felvételt nyert a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola salgótarjáni tagozatára. Aktív főiskolai életet
élt Volt kollégiumi titkár, de megválasztották diákrektornak is.
Főiskolai tudományos diákköri munkája során, majd szakdolgoza-
tában is a nemzetiségi kérdéssel foglalkozott
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A főiskola elvégzése után megnősült Első munkahelye Nyír-
egyházán volt Itt tett okleveles könyvvizsgálói vizsgát 1985-ben
költözött vissza Egerbe. Az ÉGSZI kirendeltségének vezetője lett

Az MDF megalakulása után belépett az országos szervezetbe,
ahol alapító tagnak számít Az egri szervezet tagjaként 1989 júliusá-
tól elnöki funkciót látott el.

A párt egri szervezete az országgyűlési választásokra készülve
jelöltként állította az egri 1. sz. választókerületben, valamint a me-
gyei listán is. Egyéni jelöltként került be a parlamentbe.

Poliükai nézetei szerint magát a népi-nemzeti és nemzeti-liberá-
lis irányzat követőjének tartja.

Forrás: Heves Megyei Népújság 1990. márc. 21. sz.
Szarvas Béla írásbeli közlése.

1991. augusztus 7.

TAJCS FERENC
az MSZMP megyei elnöke

A Heves megyei Sarud községben született 1930. február 5-én.
Édesapja 1945 előtt gazdasági cseléd, 1945 után magángazdálkodó,
majd tsz-tag volt A háború után a Nemzeti Parasztpárt tagja és he-
lyi vezetője lett

Általános iskoláit szülőfalujában és Poroszlón végezte. Munka
mellett végezte el a mezőgazdasági technikumot Mezőtúron, majd
az egri közgazdasági szakközépiskolában érettségizett 1974-ben.
Nős, négy gyermek apja.

Első munkába lépésekor mezőgazdasági gépszerelő, majd
techmkus lett Nyugdíjba a MEDOSZ Heves Megyei Bizottságától
ment 1982-ben. A két időszak között 1963-tól 1970-ig volt termelő-
szövetkezeti elnökhelyettes és párttitkár.
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1951-től tagja volt a Magyar Dolgozók Pártjának, majd az
MSZMP-nek lett a tagja. A párt 1989 októberi kongresszusa után
továbbra is az MSZMP-be igazolt Jelenleg a megyei koordinációs
bizottság elnöke.

Régen is, de a továbbiakban is a munkásság, a bérből és fize-
tésből élők politikai érdekeit kívánja képviselni.

T'b/rasrTajcs Ferenc írásbeli közlése.
1991. május 17.

DR VASAS JOACHIM
az MSZMP KB terüleü titkára

1946. november 24-én született a Heves megyei Kömlőn. Édes-
apja mezőgazdasági szakmunkás, majd a termelőszövetkezet meg-
szervezése után tsz-tag lett akárcsak édesanyja. Szülei, politikai
meggyőződésük alapján az MKP-hoz, az MDP-hez, majd az
MSZMP-hez tartoztak.

Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd az egri Dobó
István Gimnáziumban érettségizett 1965-ben. A középiskola elvég-
zése után az egri tanárképző főiskolára nyert felvételt, abol mate-
matika-műszaki ismeretek szakon szerzett általános iskolai tanári
diplomát Munka mellett végezte el az ELTE BTK tudományos
szocializmus szakát Kandidátusi disszertációját Moszkvában védte
meg 1987-ben. 1970-ben nősült felesége pedagógus, két gyermeke
van.

Első munkahelye 1969-72 között az egri főiskola KISZ Bizott-
sága volt legutóbbi munkaköre: az MSZMP Heves Megyei Okta-
tási Igazgatóságának igazgatója. Jelenleg a Gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetem adjunktusa.
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Az első tudatos politikai hatások a középiskolai KISZ szerve-
zetben érték, ahol alapszervezeti titkár volt 1966-ban lépett be az
MSZMP-be. A párt 1989 októberi kongresszusa után továbbra is az
MSZMP-be igazolt A megyét harmadmagával képviseli a KB-ban.
1989. december 17-én az MSZMP KB területi titkárává választot-
ták. Poliükai, ideológiai meggyőződése szocialista, világnézete ma-
terialista.

Az 1990 tavaszán megtartott országgyűlési választások során
egyéni és megyei listán indult, de nem tudott képviselői mandá-
tumhoz jutni.

Forrás: Dr. Vasas Joachim írásbeli közlése.
1991. május 6.

WEIL ZOLTÁN IVÁN
az SZDSZ Országos Tanácsának tagja

Budapesten született 1961. december 9-én, kereskedő család-
ban. Édesapja 1971-ig az MSZMP tagja volt

Az általános iskolát Balatonfüreden és Budapesten végezte
1967 és 1976 között Egerben érettségizett 1980-ban. 1981 és 1989
között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem fizika szakos
hallgatója volt

Első foglalkozása parodista, jelenleg szellemi szabadfoglalko-
zású. Az SZDSZ-ben érték az első poliükai hatások. 1989 márciusa
óta tagja a pártnak. A párt egri régióját képviseli az SZDSZ
Országos Tanácsában.

Forrás:Weil Zoltán Iván írásbeli közlése.
1991. május 9.
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