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A polgármester és a fegyelem 
A Csongrád megyei 1. 

számú választókerület-
ben a második forduló-
ban két jelölt közül kel-
lett választaniuk a sza-
vazóknak: dr. Szalay Ist-
vánt (MSZP), avagy Rá-
kos Tibort (Fidesz) jutas-
s á k a p a r l a m e n t b e . 
Utóbbi szerezte meg a 
győzelmet. 

Sokan úgy hitték, hogy a 
szegedi polgármester annyit 
szerepelt a sajtóban az utób-
bi négy esztendó alatt, hogy 
nem tud kikapni az ország-
gyűlési választáson. Nem (gy 
történt. 

• Okozott-e meglepetést, 
hogy a fideszes jelölt le-
győzte? 
- Nem - jelentette ki hatá-

rozottan dr. Szalay István. -
Az előzetes felmérés világo-
san mutatta, hogy növelhe-
tem ugyan a második fordu-
lóban szavazataim számát, ez 
meg is történt, de az arányát 
nem. Amint várható volt: az 
e l lenzéki tábor szavazó i 
összefogtak, ezt tükrözte az 
eredmény. 

• A Fidesz minek kö-
szönheti sikerét? 
- Annak, hogy a magyar 

demokrácia még nem elég 
érett, nem tudja, mikor kell 
változtatni. Nálunk még csak 
kialakulóban van a demokrá-
cia rendszere. Az intézmé-
nyek működnek, a választá-
sok t isz ták, a kampányok 
nem durvák. Ám a változta-
tás lehetősége nem azonos a 
változtatás szükségszerűsé-
gével. Fejlett demokráciák-
ban akkor változtatnak, ha 
nagy a baj. Nálunk nem erről 
volt szó. Attól tartok, hogy 
jelen esetben a változtatás 
megtorpanást fog eredmé-
nyezni. Kívánom, hogy ne 
(gy legyen.Választani lehet 

Dr. Szalay István hiába bűvölte a „varázsdobozt", a Fidesz jelöltje 
megelőzte őt. (Fotó: Nagy László) 

értelmi, vagy érzelmi alapon. 
Úgy érzem, ezúttal a hangu-
lati elemek kerekedtek felül. 

• Olyan kijelentést tett 
néhány napja, hogy 
amennyiben nem jut be a 
parlamentbe egyéni kép-
viselőként, akkor erősen 
elgondolkodik, polgár-
mesterként jelöltesse-e 
magát. Most is tgy gon-
dolja? 

- Az igazság az, hogy a 
Délmagyarország az általam 
mondottakat torzítva közölte 
le - válaszolta dr. Szalay Ist-
ván. - A cikkben pontosan 
idéztek, ám a képhez bigy-
gyesztett szövegben eltértek 
az eredeti megfogalmazástól. 
Országos listán bekerültem a 
parlamentbe, innentől fogva 
a párt kompetenciájába tarto-
zik, hogy indulok-e polgár-

mes t e r - j e lö l tkén t , avagy 
nem. Én alávetem annak ma-
gam, amit az MSZP vezetése 
kér tőlem. Az tény, ha egyé-
niben nyertem volna, akkor 
sze re t t em volna magam 
megméretni a polgármester-
ségért folytatandó küzdelem-
ben is. így viszont a pártra 
bízom a döntést. 

V. F. S. 

Az MSZP nagyon kemény lesz ## 
f f 

Dr. Géczi József Alajos 
a 2. számú választókerü-
let szocialista képviselő-
jelöltje két ciklust töltött 
már a parlamentben. Lis-
táról most is bejutott, ám 
egyéniben kikapott Ba-
logh Lászlótól (MDF-Fi-
desz). 

• Vajon miben rejlik a 
Fidesz sikerének titka? -
egyebek mellett ezt kér-
deztük az MSZP képvise-
lőjelöltjétől, dr. Géczi Jó-
zsef Alajostól, aki második 
helyen végzett az ország-
gyűlési választáson. 
- Amtg a munka, a lobbi-

zás mókuskerekében voltam, 
addig a Fidesz ügyes kam-

pányt folytatott - fogalma-
zott. - Mondhatni, hogy az 
emberek nem személyiségek-
re, programokra szavaztak, 
hanem vágyaikra. Az ellen-
zék lélektani kampánnyal élt, 
elhitette, hogy ő a változás, a 
jövő letéteményese, őszintén 
kívánom a f ideszeseknek , 
hogy sikeresen vigyék tovább 
azokat a vá l toz ta tásokat , 
amelyeket mi elkezdtünk. 

• Milyen ellenzék lesz az 
MSZP? 
- Kemény, de konstruktív. 

Együt tműködünk, ha kell, 
kritizálunk a parlamentben. 
Nélkülünk nem lehet majd 
kétharmados törvényt hozni. 
Országos listán bejutónként 
is Szeged, a homokháti térség 

és nem utolsósorban, Dorozs-
ma érdekeit fogom képvisel-
ni. Igyekszem úgy politizálni, 
hogy a most ellenem, vagy a 
pártom ellen szavazókat is 
megnyerjem. Mellesleg a má-
sodik fordulóban 3 ezerrel 
többen szavaztak rám, ám ez 
sem volt elegendő a győze-
lemhez. 

• A szocialisták a parla-
menti munka kerékkötőjé-
vé válhatnak, hiszen je-
lentős százalékot tudnak 
magukénak... 
- Ettől nem kell tartani. Mi 

8 évvel ezelőtt is feldolgoz-
tuk a vereségünket. Nem ját-
szottuk a sértődöttet, talán ez-
zel nyertük meg 4 évvel ké-
sőbb a választók bizalmát. 

• Mely párt a nagy vesz-
tes? 
- A szocialisták összessé-

gében jól szerepel tek . Az 
SZDSZ térvesztése kirajzoló-
dott, de ekkora összeomlásra 
nem számítottunk. Lényegé-
ben ez roppantot ta meg a 
koalíciós kormányzást. 

• Mit vár a Fidesz által 
létrehozandó koalíciótól? 
- A legnagyobb veszély 

az, hogy vissza térhet az 
ideologikus politizálás. Én 
azonban bfzom a Fidesz ke-
mény magjában, hogy a ve-
gyes összetételű koalíciót az 
európai csatlakozás irányába 
tereli - mondta befejezésül 
dr. Géczi József Alajos. 

V. Fekete Sándor 

Négy év után: hogyan tovább? 
Dr, Botka László a sze-

gedi 3-as választókörzet-
ben maradt alul fideszes 
ellenfelével szemben, s 
úgy véli , nem a parla-
menti teljesítmény, ha-
nem a pártok iránt érzett 
szimpátia volt a döntő, s 
többen vo l tak a z o k , 
a k i k n e k fenntartása ik 
voltak az MSZP-SZDSZ-
kormánnyal szemben. A 
vereség ellenére Botka 
László a későbbiekben is 
szeretne részt venni a 
közéletben, hiszen több, 
mint 13 ezren tisztelték 
meg bizalmukkal. 

Négyévi képv i se lőség 
után dr. Botka László búcsút 
int a parlamentnek, hiszen 
sem egyéniben, sem listán 

nem jutott mandátumhoz. A 
fiatal szocialista politikust 
többek között a választási 
eredmény mérlegelésére kér-
tük. 

• Nem sikerült győznie 
az egyéni választókerüle-
tében. Hogyan értékeli az 
eredményt? 
- 1994-ben és 1998-ban 

összesen négyszer szavazhat-
tak rám a szegedi és a kör-
nyékbeli választók. A négy 
közül a legutóbbi, a május 
24-i voksolás hozta számom-
ra a l eg több szavaza to t : 
négyezerrel kaptam több sza-
vazatot, mint május 10-én. 
Ez azt jelenti, hogy a válasz-
tókörzetben változatlanul sok 
polgár tartott alkalmasnak a 
képviselői tisztségre. Többen 
voltak azonban azok, akiknek 

fenntartásaik voltak a lekö-
szönő kormánykoal ícióval 
szemben. 

• A választás kimenete-
lét mennyiben befolyásol-
ta az ön tevékenysége a 
parlamentben? 
- Más szempont alapján 

döntöttek. Két lehetőség kö-
zül választhattak a szavazók, 
a Fidesz jelöltje ebben a kör-
zetben is győzni tudott, vagy-
is a baloldali és szabadde-
mokrata szavazók keveseb-
ben voltak, mint az ellenzék-
kel szimpatizálók. Ezúton is 
szeretnék gratulálni dr. Bar-
tha László o rszággyűlés i 
képviselőnek, volt ellenfe-
lemnek. Ami engem illet , 
jobban el tudom magam kép-
zelni egyszerű szegedi fia-
talemberként egy sikeres or-

szágban, mint bármilyen ma-
gas politikai pozíció viselője-
ként egy sikertelen államban. 
Ami a jövőt illeti: minden 
tisztességes politikussal és 
polgárral együtt tudok mű-
ködni. Nagyon szűk lesz a 
következő kormány mozgás-
tere, hiszen sok kényszer és 
érdekellentét határolja be a 
lehetőségeiket. 

0 Marad-e a politikai 
pályán? 
- Most elemezzük a vá-

lasztások utáni helyzetet, s 
megkezdjük a felkészülést az 
októberi önkormányzati vá-
lasztásokra. A rám adott több 
mint 13 ezer szavazat elgon-
dolkodtat azon, hogy milyen 
módon tudok tovább dolgoz-
ni a városért, a választókért. 

A. L. 

Az emberünk sétál 
Ül az emberünk a tévé 

előtt, minden figyelme a 
második fordulón. Aztán 
megvan a végeredmény. 
Gyöngyözik benne valami 
Konstatálja a dolgokat, de 
mintha nem hinne a sze-
mének, fülének. 

Emberünk lefekszik, al-
szik rendesen, valami egé-
szen másról álmodik. 

Másnap reggel felkel, 
tesz-vesz, néhány perc 
múlva beugrik a tegnap 
este. Ismét konstatálja, de 
még nagyon álmos, nem 
tudja, hogy valóságos tör-

ténésekre gondol-e, vagy 
csak ezzel foglalkoztatja 
magát. 

Lemegy az utcára, szét-
néz, az eső ellenére mint-
ha tegnap is itt járt volna. 

Eszébe jut, hogy ellen-
őrizze magát. Vesz egy na-
pilapot, nem is kell lapoz-
gatnia, minden ott van az 
első oldalon, pontosan 
úgy, ahogy tegnap látta. 

Akkor ez most már így 
van, gondolja. 

Nem tud ő ennyire kép-
zelegni. És nem is akar. 

Azért, hogy mégis telje-

sen biztos legyen a dolgá-
ban, vesz még egy napila-
pot. Ott is ugyanazt írják. 
Most ellenőrzi, hogy tény-
leg másik napilapot vett-e, 
mert azért szórakozott 
bármikor lehet. 

Teljesen másikat vett. 
Tehát tényleg. 

Aztán hallja, hogy erről 
beszélnek az utcán, tudja, 
hogy hamarosan ő is el-
mondja majd valakinek. 
Aztán sétál tovább a kira-
katok előtt. 

Podmaniczky Sz i lárd 

Tizenöt honatya a megyéből 
A törvény szer int 7 

egyéni választókerületi, 
6 területi listás képvise-
lői m a n d á t u m jár a 
Csongrád megyei nép-
n e k . Ám enné l több 
honatya dolgozik - re-
mélhetően - az itt élő 
polgárok érdekében, hi-
szen a pártok országos 
listáiról is képviselővé 
lettek helyi politikusok. 

Csongrád megyei 7 egyé-
ni választókerületében a kö-
vetkező 4 évre a választó-
polgárok országgyűlési kép-
vise lője lett: Szegeden és 
környékén Rákos Tibor (Fi-
desz), Balogh László (MDF-
Fidesz), dr. Bartha László 
(Fidesz-MDF); a Csongrád-
Kistelek központú területen 
V incze Lász ló ( F K G P ) , 

Szentesen és vonzáskörzeté-
ben Farkas Sándor (Fidesz), 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n dr. 
Rapcsák András (F idesz -
MDF) és Makón meg a hoz-
zá kötődő településeken dr. 
Dán János (FKGP). 

A pártok területi listáira 
leadot t szavaza tok száma 
alapján az itteni 6 mandátum 
közül csak 5-öt oszthatnak 
ki. A megyében élők pártok-
ra adott s zavaza t inak kö-
szönheti képviselőségét a Fi-
desz-MPP listájáról dr. Mar-
tonosi György (Makó) és dr. 
Szabó Attila (Hódmezővá-
sárhely); az MSZP listájáról 
dr. Nemcsók János és Fritz 
Péter (Szeged); a kisgazda-
pár t i névso r é lé rő l ped ig 
Pancza I s tván ( S z e g e d , 
Zsombó). 

Az országos lista alapján 

kiosztható mandátumok szá-
mát alapvetően befolyásolja 
az adott párt által összegyűj-
tött töredékszavazat mennyi-
sége, amit az egyéni válasz-
tókerületek 2. és 3. helye-
zettjei vigaszdíjának is ne-
veznek. Ily módon, illetve 
pártja országos listáján el-
foglalt helyének is köszön-
he tően j u t o t t k é p v i s e l ő i 
mandátumhoz: a két szegedi, 
dr, Géczi József, az MSZP 
országos listájának 52. he-
lyezettje, dr. Szalay István, e 
lista 56. helyéről, illetve a 
Kisgazdapárt országos listá-
ján a 17. helyre sorolt szege-
di, Molnár Róbert. 

A C s o n g r á d m e g y é b e n 
élőket tehát 15 honatya kép-
viseli az új Parlamentben. 

Ú. I. 

• Nemcsók János köszöni 

Átmeneti ellenzékiség? 
Nemcsók János sze-

rint a s z o c i a l i s t á k n a k 
hamarosan lehetőségük 
lesz a r r a , hogy az or-
szág i rány í tásában is-
mét szerepet vá l la l j a -
nak. A volt államtitkár 
ezt arra alapozta, hogy 
az új kormány rendkívül 
heterogén és érdekektől 
tagolt lesz. Nemcsók Já-
nos kijelentette: tovább-
ra is a környezetvéde-
lem érdekében fog tevé-
kenykedni. 

A Csongrád megyei 4-es 
válasz tókörzetben az e lső 
f o r d u l ó b a n a szoc ia l i s t a 
Nemcsók János jutott jelen-
tős előnyhöz. Öt százalékkal 
több szavazatot kapott, mint 
a második, a kisgazda Vin-
cze László és héttel többet, 
mint a fideszes Kovács Kál-
mán. A második fordulóra 
azonban visszalépett a fide-
szes jelölt Vincze László ja-
vára. Nemcsók János a má-
sodik helyet szerezte meg, 
ugyanis ezer szavazattal ke-
vesebbet kapott, mint FKGP-s 
vetélytársa. A volt államtit-
kárt rövid értékelésre kértük. 

• Hogyan kommentálja 
a vasárnapi választások 
végeredményét? 
- Az MSZP az ország leg-

nagyobb pártja lett, szavazó-
ink számát növelni tudtuk és 
a hat jobboldali párt összefo-
gásával szemben ezt az ered-
ményt tudtuk elérni. Nagyon 
köszönöm azoknak a szava-
zóknak a b i z a l m á t , akik 
Csongrád megyéből a Parla-
mentbe juttattak. Eddigi ta-
pasztalataim alapján, a me-
gyéért fogok dolgozni. 

• A kampány során ön 
sok elképzelést vázolt fel. 
Ezek megvalósításáról le 
kell tennie? 
- Változatlanul azon az 

Nemcsók János bízott győzelmében, 
csalódnia kellett. (Fotó: Nagy László) 

ál lásponton vagyok, hogy 
megpróbálom megvalósítani 
célkitűzéseimet. 

# Ellenzéki szerepkörből 
mit lehet majd elérni, ho-
gyan kell dolgozniuk a 
szocialista képviselők-
nek? 
- Nem biztos, hogy lesz 

időnk belemelegedni az el-
lenzéki szerepkörbe. Olyan 
heterogén, érdekektől szab-
dalt koal íc ió áll ma jd fel, 
amely nem biztos, hogy sta-
bilan tud kormányozni . Ez 
pár hónapon belül kiderül, de 
úgy érzem, hogy képviselő-
ként e redményesen tudom 
szolgálni Csongrád megyét. 

• Az első forduló után 
meggyőző előnnyel veze-
tett, hiszen az önt követő, 
s végül megválasztott 
Vincze László öt száza-
lékkal kevesebb szavaza-
tot kapott. Minek tulajdo-
nitható az, hogy végül 
mégis vesztett a kisgazda 
jelölttel szemben? 

- Amint említettem: hat 
párt fogott össze ellenünk, s 
az egyesített szavazótáboruk 
révén választották meg je-
löltjeiket. 

• Ön az utóbbi időszak-
ban a bős-nagymarosi 
vízlépcső ügyét képvisel-
te. Nem tart attól, hogy a 
fáradozásai hiábavalók 
voltak, hiszen a kor-
mányra jutott ellenzék-
nek más elképzelései 
vannak? 
- De igen, nagyon féltem 

a Duna és a Balaton érdeké-
ben elért eredményeket , s 
ugyanakkor nagyon sajná-
lom, hogy nem tudtam hoz-
zálátni az Alföld-program 
megvalós í tásához. Azt vi-
szont kijelenthetem, hogy a 
parlamentben a környezetvé-
de lem s z e m p o n t j a i t szem 
előtt tartva fogok tevékeny-
kedni. Ezen túl pedig folyta-
tom Szegeden az egyetemi 
kutatómunkát. 

A. L. 


