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E Menzák—kormánypártok 25:23 
A Fidesz látványosan előretört - Művészember 
lesz a polgármester? - Kisteleken a régi-új: Ott 
József - A szegedi Golán - Universitas és város 

Az 53 tagú szegedi testületbe 23-an jutottak be a kormánypártok, és 23-
an F i d e s z - S Z D S Z színeiben. Két-két mandátumot szerzett az MSZP 

és a Vállalkozók Pártja, egyet az MSZMP, ketten pedig függetlenek. 

Szegedi képviselők lettek az egyéni választókerületekben: dr. 

Dömötör László (1. vk., SZDSZ), Rákos Tibor (2. vk., 
Fidesz—SZDSZ), Náfrádi Zoltán (3. vk., Fidesz), Moldován 
Judit (4. vk., Fidesz), Mészáros József (5. vk., SZDSZ-Fi -
desz), dr. Kovács Beáta (6. vk., Fidesz), dr. Szabó László (7. vk., 
M D F - K D N P ) , Csillag János (8. vk., SZDSZ), Békési Zoltán 
(9. vk., M D F - K D N P ) , Gyimesi Kálmán (10. vk., 
M D F - K D N P ) , Dr. Berekné dr. Petri Ildikó (11. vk., 
MDF—KDNP), Kerekes Pál (12. vk., MDF—KDNP), Katona 
Gyula (13. vk., MDF—KDNP), dr. Tichy-Rácz Csaba (14. vk., 
SZDSZ), Papp Zoltán (15. vk., MDF—KDNP), Jcnei Ferenc 
(16. vk., SZDSZ), Turzó Ferenc (17. vk., független), dr. Ványai 
Éva (18. vk., MDF—KDNP, 1. fordulóban). Galiba Ferenc 
(19. vk., MDF—KDNP), Hnrpácsy András (20. vk., 
MDF—KDNP), Dobó János (21. vk., SZDSZ-Fidesz) , Len-
csés Éva (22. vk., SZDSZ —Fidesz), Szabó Ferenc (23. vk., 
SZDSZ—Fidesz), Csapó Balázs (24. vk., független), Ágoston 
József (25. vk., M D F - K D N P ) , Márton György (26. vk., 
Vállalkozók Pártja), Dr. Piri József (27. vk., Vállalkozók 
Pártja). 

Pártlistán jutottak a testületbe: Borvendég Béla, Koha 
Róbert, dr. Simor Ferenc, Szabó Béla, Balogh László, Nagy 
Ferenc, dr. Farkas László, dr. Szilvásy László, dr. Kis Lajos, dr. 
Párkányi László.dr. Mécs Imre (MDF—KDNP); Jankó Attila, 
Tühegy i József, dr. Szirtesi Zoltánné (SZDSZ); dr. Lippai Pál, 
Darvas Tamás, Vincze Tibor, dr. Simoncsics János, Márton 
Zsuzsanna, Kecse Nagy László, Czombos Tamás, Kosztolányi 
József (Fidesz); Szemők Árpád, Básthy Gábor (MSZP), Hat-
vani Zoltán (FKgP), Juhász Antal (MSZMP). 

Az egyéni kerületekben megszerzett mandátumok 
megoszlása: 

Pártportákon 

A várakozás csendje 
Ezúttal nem a választópolgárokat kérdeztük, mint ösz-

szes eddigi szavazásaink során, hanem a pártok irodáit 
kerestük föl, kíváncsian arra. mivel töltik az izgalmas na-
pot az „aktivisták"? Mi tagadás, a r ra is gondoltunk: min-
den bizonnyal a pártok tagjai és szimpatizánsai, az egyéni 
jelöltek személyes ismerősei lesznek többségben a vokso-
lók között; arra is kíváncsiak Voltunk tehát, megerösítik-e! 
ezt az előfeltevésünket a pártok képviselői?. 

Szabad demokraták 
A szabad demokraták 

(nem épp a városközpont-
ban elhelyezkedő . . . ) Rá-
kóczi utcai székházában 
egész napos ügyeletet tar-
tottak. Itt délután még csak 
néhányan várták izgatottan 
a megjelenési arányról szó-
ló részeredményeket; ám es-
tére baráti összejövetelt ter-
veznek, ahol — immár az 
eredmények ismeretében — 
a képviselőjelöltek (vagy 
képviselők) és barátaik kö-
zösen értékelik a tapaszta-
latokat. Az ügyeletesekkel, 
miközben néhány telefonon 
érdeklődőt tájékoztatnak, ar-
ról beszélünk, hogy az 
SZDSZ szavazótábora „hű-
séges", mint ahogy megmu-

tatkozott ez a „négy igen"-
néi, a parlamenti választá-
soknál, s két hete is. Űj-
szegedi tapasztalataira hi-
vatkozik egyikük, amikor 
hiányolja a 25-40 éves kor-
osztály megjelenését. „In-
kább a 40—60 éveseket lát-
tam a szavazóhelyiségek fe-
lé bandukolni; az egyete-
misták pedig képesek még 
akár a Dunántúlra is haza-
utazni, hogy szavazhassa-
nak" — mondja. Sajnálatos 
— állapítjuk meg közösen 
—, hogy a 18. sz. körzet-
ben lakók közül sokan azt 
hit ték: azzal, hogy kerü-
letükben már az első for-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Fidesz—SZDSZ 

M D F - K D N P 

Vállalkozók Pártja 

Függetlenek 

12 
11 

2 

2 

A listákra leadott szavazatok aránya, és az így megszerzett 
mandátumok száma: 

MDF—KDNP 34,41 11 
Pofosz 0,96 — 

SZDSZ 10,27 3 
Ipartestület 2,01 — 

Fidesz 26,78 8 
MSZP 8,17 2 
VP 2,74 — 

FKgP 4,94 1 
SZDP 0,61 — 

Kisosz 0,93 — 

Szedipesz 0,61 — 

MSZMP 4,06 1 
Zöld Párt 2,69 — 

NKgPP 0,83 -

Szegeden 123 ezer 076 szavazásra jogosult választópolgár 
közül 30 ezer 476-an voksoltak (24,76%). 

Kisteleken a korábbi tanácselnök, Ott József, Dócon 
Bclovai Pál, Sándorfalván Kónya József, Bakson pedig Balogh 
Lajosné lett polgármester; mindannyian függetlenek. 

A lapzártakor kapott fenti adatok tájékoztató jellegűek.-

Badis toplista \ 

Vasárnap nemzetközi meghívásos testépítő versenynek 
adott otthont az újszegedi Sportcsarnok. A több mint fél-
száz „badis" kötelező és szabadon választott gyakorlataira 
közel hatszázan voltak kíváncsiak, és a szakértő nézők a 
férfi és női izomkolosszusok bemutatója után csupán 
azon bosszankodtak, hogy a body buildingban is csak há-
rom hely van a dobogón. . . 

N a g y L é s z l ó felvétele 

Tüntetés a Klauzál téren 

Nagytakarítást követel 
az „éjszakai műszak" 

Az arabok ismét késeltek! — terjedt el városszerte 
a megdöbbentő hír egy hete, vasárnap. Azóta rémhírek 
terjednek Szegeden, sokan a jugoszlávok — a Szőke 
Tisza diszkóhajón meggyilkolt társuk halálát megbosz-
szulandó — megjelenésétől, jugoszláv—arab—magyar 
verekedésektől, újabb vérengzéstől tartanak. 

A helyhatósági választá-
sok második fordulóján, a 
szavazni igyekvők tegnap 
délben, a Klauzál téren f ia-
talabb és középkorú férf iak 
80—100 fős csoportjára f i -
gyelhettek fel. A tüntetők 
Szeged éjszakai életének is-
mert alakjai, ajtónállók, 
pincérek, taxisok és mások, 
fekete zászlókkal ps virág-
csokrokkal készültek a Vi-
rág cukrászda — a szegedi 
szleng szerint a „Golan-
fennsik" — elé, ám a kellé-
keket otthon hagyhatták; 
mire összegyűltek, a kezük-
ben nem volt semmi, se vi-
rág, se (zászló-) rúd. 

— Ki a szervező? — tet-
tem fel első, s nem túl nagy 
bizalmat keltő kérdésemet, 
mire kiderült : maguk sem 
tudják már, ki kezdemé-
nyezte akciójukat. Szomba-
ton éjszaka határozták el, 
hogy hangsúlyozottan békés 
megmozdulást szerveznek. 

— Tulajdonképpen mi, 
vagy ki ellen tiltakoznak? 
— érdeklődtem. Mivel sem 
szóvivőjük, sem kialakult 
elképzelésük nem volt, sok-
féle válaszból kísérlem meg 
összefoglalni elégedetlensé-
gük okát: elegük van a 
Szegeden már .csak arab 
kérdésnek nevezett helyzet-
ből, abból, hogy az itt ta-
nuló, vagy engedély nélkül 
itt-tartózkodó külföldiek sza-
badon garázdálkodhatnak az 
éjszakában. Megelégelték, 
hogy estéről estére gyakor-
latilag életveszélyes körül-
mények között kell dolgoz-
niuk, hogy a törvény szigora 
csak rájuk vonatkozik. 
Számba vették a tudomá-
sukra jutott, vagy a sze-
mük láttára lejátszódott 

összes „arab-külföldi ügyet", 
s végül arra a következte-
tésre jutottak, hogy a kül-
földiek külön elbírálásban 
részesülnek, mintha a tör-
vények fölött állnának. 

A diszkók, szórakozóhe-
lyek rendjéér t felelős ajtón-
állóknak nem lehetnek fegy-
vereik, nem minősülnek ha-
tósági személynek, ezért a 
balhékban védtelenek. Ha 
ennek így kell lennie, akkor 
hatékonyabb rendőri mun-
kát, razziákat, az ország ki-
takarítását követelik. 

A bűnözőket állampolgár-
ságuktól függetlenül ítéljék 
el, itt Magyarországon, még-
hozzá példás szigorral — 
javasolta a békés tüntetők 
egyike, s megjegyezte: ha 6 
történetesen az a rab orszá-
gok egyikében lopna, tuti , 
hogy levágnák a fél kar já t , 
még mielőtt kiutasítanák. 

Szegeden nő az idegenek-
kel szembeni ellenszenv, s 
ez vonatkozik a környező 
országokból ide áramló sze-
rencsevadász munkanélkü-
liekre, menekültekre is. 

/ 

— Mi jól ismerjük őket, 
s nem tehetünk mást, mint-
hogy barátnőikkel együtt 
mindannyiukat ki t i l t juk 
Szeged éjszakai szórakozó-
helyeiről — javasolta meg-
oldásként az egyik vendég-
látós, majd így folytatta: — 
Politikai megfontolások, a 
hatóságok tehetetlensége 
miatt nem gyilkoltatjuk le 
magunkat! Valakinek végre 
rendet kell teremteni! 

A Klauzál téren össze-
gyűlt jókötésű férfiak egy 
óra elteltével békésen szét-
oszlottak. 

Varga Iván 

3S SZEGEDI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KISSZÖVETKEZET 

Szeretettel meghívjuk Ont és munkatársait a COMPFAIR '90 számítástechnikai 
szakkiállításra, a BNV 23 pavilonban levő kiállítási standunkra. 

Árainkat ismételten csökkentettük 10%-kkal. 
3SAT/lMb RAM/40Mb winchester/14" mono monitorral csak 90.600,-Ft 

Október hónapban minden megrendelőnknek 5% árengedményt biztosítunk. 
Ne halassza beruházását az év végére, most vásároljon, megéri! 


