
HÉTFŐ, 1 9 9 8 . MÁJ . 2 5 . VÁLASZTÁS ' 9 8 7 

Csongrád megyében tarolt az ellenzék 
Egyéni képviselő-jelöltekre adott szavazatok száma (a kerületek 100%-ának adatai alapján) 
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Rákos Tibor Balogh László dr. Bartha László Vincze László Farkas Sándor dr. Dán János 
(Fidesz) (MDF-Fidesz) (Fidesz-MDF) (FKGP) (Fidesz) (FKGP) 
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Szalay István Géczi József Botka László Nemcsók János dr. Gombos András Gazdag János 
(MSZP) (MSZP) (MSZP) (MSZP) (SZDSZ) (MSZP) 

13 218 db 13 063 db 13 089 db 9077db 7347 db 7352 db 

• A szegedi választókerületek győztesei 

Rákos Tibor Dr. Bartha László Balogh László 

- A választási eredmény értékét növeli, 
hogy a polgármestert győztem le - vélekedett 

Rákos Tibor. (Fotó: Nagy László) 

• Az egészségügy gyógyítását akarom segíteni 
- jelentette ki dr. Bartha László. 

(Fotó: Nagy László) 

Balogh László: „A közbiztonság szigorúbb 
törvénykezéssel teremthető meg." 

(Fotó: Nagy László) 

• Munkatársunktól 
Rákos Tibor (Fidesz) 32 

esztendős, vízellátás-csator-
názási üzemmérnök. Jelen-
leg a jogi karon tanul, má-
soddiplomájának megszer-
zése érdekében. Felesége 
pedagógus, két gyermekük 
van. 

A szegedi önkormányzat-
ban 8 éve képviselő, a Fi-
desz frakcióvezetője. 

A fiatal honatya tegnap 
este első interjúját a Délma-
gyarországnak adta. Először 
megköszönte a választók bi-
zalmát, akik megértet ték, 
hogy a múlt és a jövő között 
kell dönteniük. 

Az utóbbira, a jövőre , 
vagyis a Fideszre voksoltak. 
Rákos Tibor azért is tartja ko-
moly fegyverténynek győzel-

Kisteleken négy jelölt-
re szavazhatott tegnap a 
több, mint hatezer vá-
lasztó, hiszen az utolsó 
pillanatban a f ideszes 
Kovács Kálmán bejelen-
tette visszalépését. Az 
első fordulóban a 4-es 
számú választókörzet-
ben érvénytelen volt a 
szavazás, mert a vokso-
lók aránya nem érte el 
az 50 százalékot. Ami a 
tegnapi napot illeti: a 
helybéliek fegyelmezet-
ten járultak az urnák-
hoz, bár aggasztó, hogy 
a fiatalok érdeklődését 
alig kelti fel a politika, 
holott az ö sorsukról is 
döntés születik. 

Kistelek ahhoz a 4-es vá-
lasztókörzethez tar tozik, 
amelyben az első fordulóban 
a választóknak csak keve-
sebb, mint fele szavazott, így 
a voksolás érvénytelen volt. 
Az átlagnál is alacsonyabb 
érdeklődésnek sokféle oka 
lehet, az viszont biztos, hogy 
a megye választókörzetei kö-
zül a csongrádiban mindig 
kevesebben voksolnak, mint 
máshol. A kistelekiek szerint 
azonban az 50 százalék körü-
li eredmény jónak mondható, 
hiszen a NATO-val kapcso-
latos népszavazáson ennél jó-

mét, mivel az 1. számú vá-
lasztókerületben Szeged pol-
gármestere, dr. Szalay István 
volt az ellenfele. 

Arra a kérdésre, hogy mi 
lenne Szeged számára a leg-
fontosabb, amiért egy fris-
sen megvá lasz to t t képvi -
selőnek síkra kell szállnia, a 
következőt mondta: - Az 
M5-ös autópálya megépíté-
sével segíteni kell a várost, 
hogy bekerüljön az ország, 
Európa gazdasági vérkerin-
gésébe. 

- Az útdíjak mértékét túl-
zottnak tartjuk. Átgondolan-
dó a jelenlegi koncepció. A 
helyzet megváltoztatása ér-
dekében a képvise lőknek 
össze kell fogniuk, pártál-
lástól függetlenül! - mon-
dotta. 

val kevesebben jelentek meg. 
A második forduló részvételi 
arányát pedig a hozzáértők 
úgy ítélték meg, hogy körül-
belül annyian jönnek el, mint 
10-én. Ezt támasztották alá a 
3-as szavazókör szavazat-
számláló bizottsága elnöké-
nek, Mészáros Istvánnénak a 
szavai, aki délelőtt kilenc 
órakor már mintegy 90 sza-
vazónak adhatta át a szavazó-
lapot. 

- Két héttel ezelőtt ekkor 
körülbelül ugyanennyien jöt-
tek el a listára felvett 760 
szavazó közül. Jól ismerem a 
helybélieket, s most eddig 
ugyanazokat az arcokat lát-
tam, mint május 10-én. A 
kistelekiek fegyelmezetten 
teszik a dolgukat, s egész nap 
folyamatosan érkeznek a vá-
lasztók. Semmi különös nem 
történt, a választók tisztában 
vannak a szavazás módjával. 
Esetleg egy-egy idős ember-
nek kell segíteni, aki már 
nem lát jól, s otthon hagyta a 
szemüvegét. 

Az ismerős arcok között 
ott volt és szavazott Kordás 
Lajos bácsi is, aki 85 évesen 

• Munkatársunktól 
Dr. Bartha László (36 

éves) orvos, a Szent-Györgyi 
Albert Orvos tudományi 
Egyetem baleseti sebészetén 
dolgozik. Családcentrikusan 
gondolkodik, politikai hitval-
lásának középpontjában is a 
család áll. Harmonikus életet 
él feleségével és két leányá-
val. Már a területi listán is 
bekerült a parlamentbe dr. 
Bartha László, a Fidesz sze-
gedi elnöke. Úgy véli azon-
ban, hogy egészen más meg-
erősítést ad számára a 3. szá-
mú egyéni választókerület-
ben aratott diadal. Ez azt is 
jelenti, hogy a listáról még 
egy személy bekerülhet majd 
az országgyűlésbe. Elisme-
réssel szólt ellenfeléről, az 
MSZP-s dr. Botka Lászlóról, 

még mindig dolgozik a pol-
gármesteri hivatalban. A vá-
rosháza a 3-as sorszámún kí-
vül még egy szavazókörnek 
adott otthont, így Kisteleken 
összesen kilenc helyen lehe-
tett az urnákhoz járulni. A 

aki a két választás közötti 
időszakban is korrekt módon 
viselkedett vele szemben, 
nem folyamodott a negatív 
kampány eszközeihez. Egé-
szen más tartást ad pártjának 
a győzelem, mintha a jö -
vőben is ellenzékből kellett 
volna politizálnia - mondta. 
A képviselő úgy vélte, hogy 
a Fidesz központjába hama-
rosan összehívják majd a 
mandátumot szerzet teket , 
tisztázzák, kinek milyen sze-
repet szánnak. Orvosként, 
szakemberként jó l ismeri 
azokat a problémákat, ame-
lyek az egészségügy minden-
napjaiban okoznak feszültsé-
get. A térség fejlesztésének 
kérdéseivel szívesen foglal-
kozó személyként is várja a 
megbízatásokat. 

szavazókörben és a környé-
kén elcsípett félmondatok -
legalábbis helyben - kisgaz-
da-győzelmet sejtettek, a vá-
lasztók Vincze Lászlót tartot-
ták a legesélyesebbnek. Vél-
hetően ebben szerepet játszik 

• Munkatársunktól 
Balogh László (2. sz. vá-

lasztókörzet, MDF-Fidesz 
MPP) 1957. má jus 30-án 
született Kalocsán. 1981 óta 
él Szegeden . Opera tőr , 
könyvkiadó: a Kádár-rend-
szerben illegális nyomdája 
volt. 

Két c ikluson át önkor-
mányzati képviselő, az MDF 
frakcióvezetője, közbizton-
sági tanácsnok. A Magyarok 
Világszövetsége Csongrád 
megyei elnöke. 

A képv i se lővá lasz tás 
eredményét így értékelte: 

- Mindenekelőtt köszö-
nöm a választópolgárok bi-
zalmát! A szavazók érdem-
ben tudtak dönteni múlt és 
j ö v ő között . Szegeden és 
Csongrád megyében elsöprő 

az is, hogy a fideszes dr. Ko-
vács Kálmán szombaton be-
jelentet te a visszalépését . 
Erről már dr. Mezey Róbert 
jegyzőtől szereztünk tudo-
mást, aki éppen az első rész-
eredményt faxolta a 4-es vá-

többségben a jövő mellett 
döntöttek. 

Annak reményében sza-
vaztak, hogy sikerüljön fölé-
píteni valami újat, amivel át-
léphetünk a harmadik évez-
redbe. 

Választókörzetemben ke-
mény küzdelem zajlott, de 
meggyőződésem, hogy az 
ellenem folytatott negatív 
kampány is hozott számom-
ra néhány százaléknyi támo-
gatást. Országgyűlési mun-
kám fő céljának a közbizton-
ság erősítését tekintem. Szi-
gorúbb büntetési tételekből 
ál ló tö rvénykezés kel l : 
olyan, amely jobban védi az 
áldozatok érdekeit. Azt is 
szeretném elérni, hogy Sze-
ged valóságos régióközpont 
legyen. 

lasztási körzet központjába. 
Eszerint a 6626 szavazóból 
az első két órában 466-an 
szavaztak, ez a jegyző szerint 
jó eredmény, s hasonló a két 
héttel ezelőt t ebben az 
időpontban rögzített adathoz. 
Mezey Róbert rendkívül i 
eseményről nem tudott be-
számolni, fontosnak tartotta 
megjegyezni viszont, hogy a 
közeli idősek otthonában la-
kók igen aktívak: két hete 
közel 30-an kértek mozgóur-
nát, s most is van igény a 
helyben szavazásra. A jegyző 
előzetes kalkulációja szerint 
este kilenc óra körül Kistelek 
már végeredményt jelenthet a 
csongrádi központnak. Ké-
sésre csak abban az esetben 
lehet számítani, ha újra össze 
kell adni a szavazatokat. Erre 
sor kerülhet például akkor, 
ha az első két helyezett kö-
zött egy százaléknál kisebb a 
különbség. A 3-as szavazóbi-
zottság legfiatalabb tagja bú-
csúzóul még elárulta, hogy 
az ifjabb korosztályok szinte 
egyáltalán nem érdeklődnek 
a politika iránt. Holott éppen 
ők azok, akiknek a jövőjéről 
van szó, a politikát pedig vá-
lasztók négyévenként tudják 
befolyásolni. Addig csak rek-
lamálni lehet... 

Arató László 

Szegeden: 
Fidesz-gyözelem 

• Munkatársunktól 
Az e l lenzék i pártok 

egyéni képviselőjelöltjeit 
juttatta a Parlamentbe 
Csongrád megye. A má-
sodik fordulót szokatla-
nul magas, itt 52,09%-os 
részvételi arányukkal is 
kitüntették a választó-
polgárok. E szempontból 
a legakt ívabb megyei 
te lepülés : Ambrózfa l -
va (56%-os részvéte l i 
arány), a legvisszafogot-
tabb Ópusztaszer (29%-
os szavazás i hajlandó-
ság). 

Az 1. számú szegedi vá-
lasztókerület győztese: Rákos 
Tibor (Fidesz) 16346 szava-
zattal (55,29%), dr. Szalay 
István (MSZP) 13218 voksot 
gyűjtött (44,71%). A 2. szá-
mú választókerületből a ho-
natya: Balogh László (MDF-
Fidesz) 18319 szavazat birto-
kában (58,37%), a második 
helyen Géczi József Alajos 
(MSZP) végzett, mert 13063 
voksot (41,63%) kapott. A 3. 
számú, szintén szegedi vá-
lasztókerület polgárai dr. 
Bartha Lászlót (Fidesz-
MDF) 16927 „iksszel" juttat-
ták a Parlamentbe, dr. Botka 
László (MSZP) 13089 szava-
zattal (43,61%) e versenyben 
alul maradt . A 4. számú, 
Csongrádtól Kistelekig húzó-
dó választókerület polgárai-
nak többsége, 10119 vokssal 
(46,89%) Vincze Lászlót 
(FKGP) jutalmazta, s tette 
országgyűlési képviselővé. A 
2. dr. Nemcsók János 
(MSZP) 9077 szavazat ta l 
(42,06%), a 3. dr. Thirring 
Ákos (MIÉP) , 1734 voks 
(8 ,03%), a 4. Kőhalminé 
Forrai Julianna (Munkás-
párt): 652 szavazat (3,02%). 
Az 5. számú, szentesi válasz-
tókerület országgyűlési kép-
viselője ezentúl Farkas Sán-
dor (Fidesz) 10599 vokssal 
(59,06%), a második dr. 
Gombos András (SZDSZ) 
lett 7347 szavazat tal 
(40,94%). A 7. számú, a 
makói választókerület dr. 
Dán Jánost (FKGP) 9717 
szavazattal (49,98%) küldi az 
országgyűlésbe. A további 
sorrend: 2. Gazdag János 
(MSZP) 7352 szavazat 
(37,82%), 3. Marosvári Atti-
la (SZDSZ) 1511 voks 
(7,77%), 4. Lajtár Zoltán 
(MIÉP) 461 szavazat 
(2,37%), 5. Molnár Mihály 
(Munkáspárt) 399 szavazat 
(2,05%). 

A visszalépők 
# Munkatársunktól 

Az országban 229, Csong-
rád megyében 14 olyan kép-
viselőjelölt lépett vissza, aki 
a jog szerint szerepelhetett 
volna a második fordulós 
szavazólapokon. Szeged és 
környéke területén az 1. szá-
mú választókerületben: Mol-
nár Róbert (FKGP); a 2. szá-
múban Bogdándi Győző 
(FKGP); a 3. számúban Ró-
zsa Edit (SZDSZ). A 4. szá-
mú (Csongrád- Kistelek-Sán-
dorfalva) választókerületben: 
dr. Somogyi György 
(MDNP), Pászti Tóth Gyula 
(SZDSZ), Murányi László 
(MDF), Losonczi Zoltánná 
(KDNP) , Kovács Kálmán 
(Fidesz). Az 5. számú, szen-
tesi központú választókerület 
visszalépője: Móra József 
Antal (MSZP). A 7. számú, 
makói választókerületben 
visszavonta jelöltségét: Mi-
kulán László (MDF), dr. Do-
mokos Mária (KDNP), Kó-
mámé dr. Nagyfalusi Mária 
(Új Szövetség), dr. Martono-
si György (Fidesz), dr. Mi-
hály Zoltán (MDNP). 

• A gazdák kisgazdára szavaznak? 

Fegyelmezett kistelekiek 

A kisteleki 3-as szavazókör listára felvett legidősebb választója, 
a 85 éves Kordás Lajos is leadta szavazatát. (Fotó: Mohos Angéla) 


