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VÉDELMI PAJZS 
Lezárult az izraeli hadsereg cisz-
jordániai hadműveletének első 
szakasza. Ariel Sáron miniszter-
elnök szerint azonban a terroriz-
mus elleni háború ezzel nem ért 
véget Közel-Keleten. Kijelentet-
te: soha nem számolják fel a zsi-
dó telepeket. Nemkívánatos sze-
mélynek minősítették az 
ENSZ-megbízottat. 

2. oldal 

KARAMELLÁS PÖRKÖLT 
Felvidéki karamellás, erdélyi al-
más marhapörkölt mellett har-
csa, birka is rotyogott a bográ-
csokban szombaton Bakson. A 
harmadik Szent-György napi 
pörköltfőzőversenyre tizenhatan 
neveztek. A Kolozsvárról jött Bí-
ró Gáspár igazi csemegével ruk-
kolt elő. 

5. oldal 

IGEN AZ ÚJSZEGEDI 
GYÉMÁNTLAKODALMON 
Farkas Szilveszter, és a mellette 
jóban, rosszban hatvan éve kitar-
tó Sárkány Etelka gyémántlako-
dalmán újra igent mondott egy-
másnak az újszegedi templom-
ban. Vallják: a jó házasság élteti, 
a rossz tönkre tesz az embereket. 

8. oldal 

Siemens* Domino csomagok 
Siemens A35/SL* 

9900 Ft bruttó 

Siemens C35/SL* 
15 900 Ft bruttó 

Siemens M35/SL* 
15 900 Ft bruttó 

- « készülék csak Westel előfizetői kártyával 
használható A DOMINO készülékcsomagok 
4500 Ft lebeszelfietö Összeget tartalmaznak! 
Résztetek az üzletekben1 Amíg a készlet tart 

\\ KSTCOM Tel.: 62/422391 

30/9439800 WESTELPARTNER 
6720 Szeged. Fekete sas u. 14. 
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• Ha Ön most legalább N E G Y E D É V R E előfizet 
a DÉLMAGYARORSZÁG-ra vagy a DÉLVILÁG-ra, illetve ELŐFIZETÉSÉT LEGALÁBB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTJA, 

MOSÓPORT KAP AJÁNDÉKRA. 
1/4 éves előfizetésnél: 2,5 kg-os mosópor 

• 1/2 éves előfizetésnél: 6 kg-os mosópor ' 
• 1 éves előfizetésnél: 12 kg-os mosópor a i Í j S A J A i l D E K • 

Aj AKCIÓ ÁPRILIS 17-TŐL 

* MÁJUS 3-IG TART. 

OH E L Ő F I Z E T H E T : _ 
Személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, kézbesítőinknél, 
kupon visszaküldésével vagy teleMfon (06/80/821-821) 
A kivágható kupont keresse napilapjainkban ^ I n g y e n e s heti kiadványainkban 

TÉMÁINKBÓL 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Rekordbakot 
lőttek 
Igen öreg bak hordta a fején azt 
az agancsot a Földeák melletti er-
dőkben, amellyel új Csongrád 
megyei rekordot döntött kilövő-
je. A salzburgi vadász a Magyar-
országon nyilvántartott trófeák 
közül az ötödik, a világon a hete-
dik helyet szerezte meg. A szinte 
páratlan zsákmányról azonban 
csak egy gipszmásolatot kap, a 
208,37 pontos agancsot ugyanis 
valószínűleg nemzeti értékké 
nyilvánítják, és múzeumban ál-
lítják majd ki. 

Részletek az 5. oldalon. 

A Fidesz-MDF nyerte a második fordulót, az MSZP-nek és az SZDSZ-nek több a mandátuma 

Többségben a kormányváltó erők 

Tizennégy 
megyei 
képviselő 
A 2002-es országgyűlési válasz-
tásokon szűkebb pátriánkból 
14-en jutottak be az új par-
lamentbe. 

A Fidesz-MPP-MDF színeiben 
egyéni mandátumot szerzett Ba-
logh László, Vincze László, Far-
kas Sándor, Lázár János és Mar-
tonosi György. 

A Fidesz-MPP-MDF megyei 
listájáról Bartha László, Nógrádi 
Zoltán és Rákos Tibor jutott kép-
viselői helyhez. Az MSZP színei-
ben Újhelyi Istán és Botka László 
szerzett egyéni mandátumot. Az 
MSZP Csongrád megyei listájá-
ról Gazdag jános, Géczi József és 
Kozma fózsef jutott be a parla-
mentbe. Képviselői helyhez ju-
tott a Bács-Kiskun megyei Fi-
desz-MDF listáról Dobó László 
szegedi önkormányzati képvise-
lő, a Fidelitas alelnöke is. 

MTI Telefotó 

Így néz ki a magyar parlament 
A képviselőválasztásokon a 386 
képviselő hely 48,7 százalékát 
megnyerve a Fidesz-MPP-MDF 
188 mandátumot szerzett. A 
Magyar Szocialista Párt a szava-
zatok 46,11 százalékával 178 
képviselői helyet foglal el az új 
országgyűlésben. A Szabad De-
mokraták Szövetsége 4,92 száza-
lékkal 19, az MSZP-SZDSZ kö-
zös jelöltje 0,26 százalékkal pe-
dig 1 mandátumot szerzett. 

A Fidesz-MPP-MDF 95 egyéni 
választókerületben nyert, terüle-
ti listán 67, országos listán 26 je-
lenlegi kormánypárti politikus 
került a parlamentbe. A szocia-
listák 78 képviselőt közvetlenül 
juttattak be az országgyűlésbe, az 
MSZP-ből 69-en területi, vala-
mint 31 -en országos listáról kap-
tak mandátumot. Az SZDSZ a 
pártnak jutott 19 képviselői 
helyből kettőt egyéni körzetben 
szerezett, négyet területi, tizen-
hármat országos listán. Az 
MSZP-SZDSZ közös jelöltje 
egyéni kerületben szerzett man-
dátumot. 

A legtöbb mandátumot a Fi-
desz-MPP-MDF nyerte, ellen-
ben az MSZP-SZDSZ összefo-
gás alakíthat kormányt. A rend-
szerváltozás időszakában most 
éltek a legtöbben szavazati jo-
gukkal. 

A választásra jogosult több mint 
6 millió választópolgárnak or-
szágosan 73,47 százaléka járult 
az urnákhoz. Az országos részvé-
tel két héttel ezelőtt 70,05 száza-
lék volt. Csongrád megyében a 
szavazásra jogosultak 70,46 szá-
zaléka vett részt a választások 
második fordulóján.Ez minden-
képpen a demokrácia győzel-
me.A Fidesz-MPP-MDF nyerte a 
legtöbb országgyűlési mandátu-
mot - 188-at - , de nem került 
többségbe a parlamentben. A 
második helyen befutó MSZP 
(amely 178 képviselői helyet 
szerzett) az SZDSZ-szel együtt 
(amely 19 mandátumot nyert el), 
illetve az 1 közös képviselőnek 
köszönhetően kormányt alakít-
hat, mert 198 képviselője lesz az 
új országgyűlésben. 

Csongrád megyéből - az egyéni 
választókerületekből, a megyei 
és az országos listáról - összesen 
14-en jutottak képviselői hely-
hez. A választások végeredmé-
nyének ismeretében Orbán Vik-
tor gratulált Medgyessy Péter-
nek. A köztársasági elnöknek 60 
napon belül kell javaslatot ten-
nie a miniszterelnök személyére. 

Választási összeállításunk a 2-4. oldalon A győztes és a szoros versenyben második. Medgyessy Péter és Orbán Viktor a választások éjszakáján. 

A PARLAMENTI PATKÓ ALAKULÁSA 
Országgyűlési képviselői 

helyek száma: 386 

F i d e s z - M D F : 188 

MSZP: 178 

SZDSZ: 19 

M S Z P - S Z D S Z : 1 

Df ldesz-MOF: 48.70% 

DMSZP: 46.11% 

• S Z D S Z : 4.92% 

'-SZDSZ: 0.26% 

http://www.delmagyar.hu

