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Szegedről ketten a Parlamentben 

k 

Fej fej mellett 
jutottak be 

az első fordulóban: 
Király Zoltán 

és Raffay Ernő 
Az Országos Választási Bizottság hétfő este S órakor 

kezdődött sajtótájékoztatóján még mindig nem tudta kö-
zölni a leadott szavazatok pártok közötti megoszlását. 

Azon — egyéni körzetben indult — képviselőjelöltek 
neve, akik már bejutottak a Parlamentbe: Bács-Kiskun 
megye 2. választókerületéből Debreczeni József (MDF), 
Békés megye 5. választókerületéből Deme Zoltán (füg-
getlen). Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11. választókerüle-
téből Németh Miklós (független), Csongrád megye 1. vá-
lasztókerületéből Kaffay Ernő (MDF), illetve 2. választóke-
rületéből Király Zoltán (MDF). 

A sajtótájékoztatón elhangzott: az OVB tisztában van 
azzal, hogy az adatok nem közlésével nem tett eleget a 
választójogi törvény felhatalmazásának, amely öt az előze-
tes eredmények közlésére feljogosítja. Ennek azonban 
egyetlen oka volt: a közléshez szükséges adatokat az ered-
mények számitógépes feldolgozását végző szerv nem tudta 
rendelkezésére bocsátani. Annyi azonban már most biztos-
nak látszik: az „első hely" sorsa a két legerősebb párt, a 
Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szö-
vetsége között dől majd el. 

Á szegedi és a Csongrád megyei eredmények 
A Csongrád megyei I. szá-

mú választókerület (Szeged) 
hetven szavazókörzetében a 
48 ezer 449 választásra jo-
gosult 65,12 százaléka szava-
zott. A voksok 53,42 száza-
lékát az MDF jelöltje, dr. 

Raffay Ernő kapta, ezzel 
képviselő az üj Parlament-
ben. Ebben a kerületben te-
hát nincs szükség a máso-
dik fordulóra. A további 
szavazatok a következőkép-
pen oszlottak meg: 

Dr. Ábrahám László HVK 1.77 % 
Dr. Bába István NKGP 3,88 % 
Dr. 'Gesztesi Ferenc MSZMP 3,71 % 
KaJocsaiy Miklós Fidesz 3,85 % 
Dr. Koppány György KDNP 3.87 % 
Dr. Martonosi István MNP 130 % 
Xovakne Halász Anna MSZP 7,32% 
Dr. Kozsnyai Bálint SZDSZ 12,12 % 
Siklósi András FKGFPP 3,62 % 
Dr. Székely Zoltán SZDP 2.47 % 
Talpai János \ crárszövetseg 2.41 % 

A Csongrád megyei 2. szú- altal támogatott független 
mu választókerület (Szeged) jelölt kapta, vagyis, ebben 
99 szavazókörzeteben az 58 
ezer 536 választásra jogo-
sult 66,98 százaléka szava-
zott. A voksok 65,47 száza-
lékát Király Zoltán, az MDF 

u kerületben sem lesz má-
sodik forduló. A további sza-
vazatok megoszlása a követ-
kező: 

Borbás István Agrárszövetség 3.73 % 
Fehér Mihály KDNP 3,97 % 
Jankó Attila SZDSZ 6,86 % 
Dr. Kispéter Szilveszter SZDP 1.70 % 
Dr. Krajkó Gyula MSZMP 2,85 % 
Dr. Lévay Endre NKGP 3,63 % 
Dr. Szabó Mihály MSZP 436 % 
Dr. Tóth László írvK 2.00 % 
Veres Csaba FKGFPP 5,49 % 

A Csongrád megyei 3. száj-
mú választókerület (Szeged) 
74 körzetében az 51 ezer 
482 valasztasra jogosult 
62,34 százaléka szavazott. 
Ebben a kerületben egyet-
len egyéni jelölt sem kapta 
meg az 50 százalék plusz 
egy szavazatot, vagyis má-
sodik forduló lesz. Ekkor a 
következő három legtöbb 
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szavazatot kapott jelolt kö-
zül valasztanak; dr. Bratinka 
József (MDF), aki most va-
sárnap 41.17 százalékot ért 
el, Rozsa Edit (SZDSZ), aki 
25-en a voksok 14,52 száza-
lékát kapta, valamint Annus 
József (MSZP), aki az első 
fordulóban 7,00 százalékot 
ért el. A kerületben a sza-
vazatok további megoszlása 
a következő: 

A Csongrád megyei 4. szá-
mú választókerületben 
(Csongrád, Kistelek és kör-
nyéke) a 41 ezer 196 vá-
lasztásra jogosult 55.77 sza-
zaléka szavazott. Dr. Eke 
Karoly független jelölt a 
voksok 34,42 százalékát, Har-
math Istvánná (MDF) a sza-
vazatok 18,14 százalékát. 
Pintér István (FKGFPP) a 
voksok 13,58 százalékát kap-
ta. A második fordulóban ők 
hárman versenyeznek. 

A Csongrád megyei 5. szá-
mú választókerületben 
(Szentes) a következő há-
rom jelölt indul másodszor: 
Papp Lehel György (MDF), 
uki most 26.87 szazaiékot 
kapott, Imre Karoly 
(FKGFPP), most a voksok 
21,37 százalékát kapta, Lász-
ló Béla (SZDSZ), aki 14,85 
százalékot szerzett. 

A Csongrád megyei 6. szá-
mú választókerületben (Hód-
mezővásárhely) az új for-
dulóban indul: dr. Szabó 
Lajos (FKGFPP, 29,75 szá-
zalék), dr. Grezsa Ferenc 
(MDF, 26,39), Farkas Ferenc 
(SZDSZ, 15,24). 

A Csongrád megyei 7. szá-
mú választókerületben (Ma-
kó) a következő jelöltekre 
szavaznak a második fordu-
lóban: dr Mihály Zoltán 
(MDF. 21,48 százalék). dr. 
Kertész Dezső (SZDSZ, 

17,11), dr. Santha Sándor 
(FKGFPP, 16.83) 

A területi listán a pártok-
ra szavaztunk. Csongrád 
megyében az ervenyes sza-
vazatok legtöbbjet a Magyar 
Demokrata Forum kapta. A 
szavazatok arányának sor-
rendjében a pártok listája: 

Gép után a kéz... 
Az apparátus gyakorlott — és holtfáradt 

MDF 
FKGFPP 
SZDSZ 
MSZP 
Fidesz 
KDNP 
A g r á r s z ö v e t s é g 
MSZMP 
SZDP 
NKGP 
MNP 
HVK 

38,66 % 
1336 % 
13,28% 
7,35 % 
6,00 % 
4,«5 % 
4.39 % 
3,94 % 
3.02 % 
2,90 % 
1.13% 
1 , 0 6 % 

Az egyéni indulók közül 
azoknak a voksait, akik nem 
szerezték meg a győzelmet, 
beszámítják az országos 
mandátumoknál. Ahol má-
sodik forduló lesz, ott is a 
most vasárnapi, a március 
25-i eredményeket viszik to-
vább. 

A másudik fordulóban a 
választásra jogosultak 25 
százalékának szavazása ese-
tén ts érvényes a választás, 
s a győzelemhez nem kell 
minősített, hanem egyszerű 
többség. 

VP 
független 
NKGP 
független 
Fidesz • 
Agrárszövetség 
MSZMP 
FKGFPP 
SZDP 

2.96 % 
4,39 % 
2,42 % 
4,62 % 
5,96 % 
5.01 % 
2 . 8 8 % 
5.82 % 
3.18 % 

Jurtába magyar! 
A Magyar Október Párt 

a parlament előtt két sátrat 
állított fel, amelyben né-
hány tagja négy éven át kí-
ván lakni, azaz a következő 
választásokig. Ily módon 
kívánnak tiltakozni a vá-
lasztási törvény ellen, 
amely szerintük nem bizto-

sítja az állampolgárok sza-
bad akaratának kifejezését. 
A párt véleménye szerint 
az állampolgárok jelentős 
része nem merte ajánlási 
szelvényét átadni az „igazi 
ellenzéknek", s ezért nem 
ismerik el törvényesnek a 
leendő Parlamentet. (MTI) 

A választási bizottság tá-
jékoztatása szerint a jegy-
zőkönyvek számitógéppel 
összesített adatai — a tör-
vény 17. számú mellékleté-
nek 3. pontja alapján — 
nem minősülnek a választás 
eredményének. Ezek az 
adatok úgynevezett előzetes 
eredmények, amelyek meg-
állapítására és közzétételére 
kizárólag a választási szerv 
jogosult. 

A Csongrád megyei vá-
lasztókerületek bizottsagai 
rendelkezesünkre bocsátot-
ták ezeket az adatokat, s a 
területi bizottságtól is meg-
kaptuk a területi lista ada-
tait. A Belügyminisztérium 
telefaxa szerint az előzetes 
eredmények közzétételét 
követően, a végleges ered-
mények közzététele előtt a 
jegyzőkönyveket az Orszá-
gos Választási Bizottság ál-
lásfoglalása alapján újból 
fel kell dolgozni — kézzel. 
A gépi utan ezt a manuális 
feldolgozást legkésőbb 
március 28-a. tehát szerda 
éjfélig be kel) fejezni. Ak-
kor összehasonlítják a gépi 
adatokkal, s azutan közlik a 
vegleges eredményt. 

A tanácsi apparátus teg-
nap is teljes létszámmal 
dolgozott, pihenés nélkül, 
hiszen folyamatosan vették 
át és ellenőrizték — a pár-
tok delegáltjaival együtt — 
a jegyzőkönyveket, s dol-
goztak fel (géppel) ezeket 
A szegedi szavazókörökben 
legkevesebb 900 embernek 

kellett — munkaköri köte-
lességből, vagy társadalmi 
megbízatásként — a vasár-
napra virradó hajnaltól a 
hétfőre virradó hajnalig (a 
tanácsi apparátusnak, a te-
rületi bizottságnak tegnap 
délutánig) egyhuzamban 
helytállni. Valójában nem 
900-an, hanem legalább két-
ezren állták a sarat vasár-
nap, hiszen a bizottságok-
ban a pártok delegáltjaival 
együtt nemcsak 5-er,, hanem 
19-12-en is voltak . . . 

Ahogy hétfőre virradóra 
végignéztem a jegyzőköny-
vekkel a tanács folyosóin 
sorban álló, elgyötört bizott-
sági tagokat, s figyeltem 
tegnap délután a még min-
dig a jegyzőkönyvekkel fog-
lalatoskodó tanácsiak érthe-
tően lelassult gesztusait, ar-
ra gondoltam: mi, vala-
mennyien, választópolgárok, 
tartozunk egy köszönömmel 
nekik! 

És csak ezután próbultum 
meg végiggondolni mit je-
lent a manuális újrafeldol-
gozás — szerdáig'.' Újabb, 
borzalmasan sok munkát. 
Hu viszont minden stimmel, 
kihirdetik a végeredményt; 
s a szegedi tanácsházán át-
nyújtanak — egyelőre két 
megbízólevelet: Király Zol-
tán és dr. Raffay Ernő kép-
viselőknek. 

A végleges eredmények 
regisztrálása után pedig 
megtudjuk, mikorra túzik 
ki a választás második for-
dulójának időpontjai 

S. E. 


