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A csatlakozással felértékelődik Csongrád megye 

Nagyon sokat várnak a jövőtől 
A népszavazás után a jövőre vo-
natkozó kérdéseinkre optimista 
válaszokat kaptunk Csongrád 
megyei közéleti személyiségek-
től. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Frank József, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke az ügydöntő 
népszavazással kapcsolatban úgy 
fogalmazott, hogy erre az ered-
ményre számított. Ugyanis Ma-
gyarország uniós csatlakozásá-
nak jelenleg nincs alternatívája -
fűzte hozzá. Fontosnak nevezte, 
hogy az európai uniós tagság ki-
kényszerít Magyarországtól egy 
hosszabb távú stratégiát. Véle-
ménye szerint ezt már nem lehet 
elodázni, ami - szavai szerint -
nagyon hasznos az országra néz-
ve. Frank József úgy látja, hogy az 
uniós tagsággal felértékelődik a 
megye szerepe. Leszögezte, hogy 
nem lehet tovább halasztani a 
hiányzó infrastruktúra kiépíté-
sét, az Európai Uniónak is fontos 
lesz például a transzeurópai út-
vonal megépítése. A megyei köz-
gyűlés elnöke az egyik legfonto-

Botka László, Szeged polgármestere gyermekével ment szavazatát 
l e a d n i . Fotó: Schmidt Andrea 

sabb feladatként említette a köz-
út és az eurorégiós vasútvonal 
fejlesztését a térségben, valamint 
a Tisza nemzetközi vízi úttá 
nyilvánítását. 

Ezek is szükségesek ahhoz, 
hogy logisztikai központtá vál-
hasson Szeged és a megye, az Eu-
rópai Unió kapuja - mondotta. 

Botka László, Szeged polgár-

mestere, szocialista országgyűlé-
si képviselő nagyon örömmel fo-
gadta, hogy a szegedi körzetben 
élők nagy százalékban nyilvání-
tották ki, szeretnék, ha hazánk 
tagja lenne az Európai Uniónak. 

Botka biztos abban, hogy az 
uniós tagság fel fogja értékelni a 
Tisza-parti város adottságait. A 
polgármester kifejtette: a város 
földrajzi fekvése, kapu szerepe 
Délkelet-Európa és az Európai 
Unió között meghatározó lesz a 
helyi gazdasági és logisztikai fej-
lesztésben, a kereskedelmi és 
gazdasági együttműködések erő-
södésében. 

Újhelyi István szegedi ország-
gyűlési képviselő, az MSZP el-
nökségének tagja végtelenül örül 
a sikeres uniós népszavazásnak. 
Kiemelte, hogy a választókerü-
letében és Szegeden az országos 
átlagot meghaladta mind a rész-
vételi arány, mind pedig az igen 
szavazatok száma. - Fontos le-
szögezni: első ízben van Magyar-
országon olyan kormány, amely 
vállalta, hogy ügydöntő népsza-
vazáson kérdezi meg a társadal-
mat - tette hozzá. 

A népszavazásról mondtak véleményt 
Fekete Gizi 
színművész-
nő: - Nagyon 
fontosnak tar-
tottam, hogy 
szavazzak, 
ezért megdöb-
bentett, hogy 
milyen ala-

csony volt a részvételi arány. Arra 
számítottam, hogy sokkal többen 
fognak elmenni. Biztos vagyok 
benne, hogy nem lesznek köny-
nyűek az első évek az Európai 
Unióban, de abban bízom, a gyer-
mekeink, unokáink jól járnak 
majd azzal, ha most csatlako-
zunk. Miattuk feltétlenül fontos 
volt, hogy igennel szavazunk. 
Örülök lehetőségnek, hogy Ma-
gyarország megmutathatta: euró-
pai országként képzeli el a jövő-
jét. A szorosabb uniós együttmű-
ködés frissítőleg hathat a magyar 
színházi életre, amely így jobban 
bekerülhet az európai véráramba. 

Magyar Jó-
zsef, a szente-
si Hungerit 
Rt. vezérigaz-
gatója: - Az 
ügydöntő 
népszavazás 
napján már 
reggel fél 

7-kor elmentem szavazni a fele-
ségemmel. Azért tartottam fon-
tosnak, hogy igennel voksoljak, 
mert a gyerekeim, az unokáim és 
a cégem jövője függ az uniós csat-
lakozástól. Szerintem valahová 
tartozni kell és az európai integ-
rációt nem lett volna szabad ki-
hagyni. Optimista vagyok, a 
Hungerit jövőjére kedvező hatás-
sal lesz az uniós tagság. Az ered-
ményekért meg kell majd dolgoz-
nunk, nem fog az ölünkbe hulla-
ni a siker. A baromfi-feldolgozó 
cégnek az is előnyére válik az 
EU-tagság után a külső körülmé-
nyek kiszámíthatóbbak lesznek. 

Mészáros 
Rezső, a Sze-
gedi Túdo-
mányegye-

~~ jk^ tem rektora: -
I Nagy öröm-

I mel fogad-
K j ^ m tam, hogy po-

zitív ered-
ménnyel zárult a népszavazás. 
Nem tulajdonítok nagy jelentő-
séget annak, hogy Csongrád me-
gyében a jogosultaknak csak alig 
több mint negyven százaléka 
voksolt. A lényeg az, hogy a mi 
régiónkban is ugyanolyan magas 
volt az igenek aránya. A taggá vá-
lásig hátralévő egy esztendőben 
az a legfontosabb feladata min-
den felelős szervezetnek, hogy a 
lehető legpontosabb információ-
kat adja az embereknek az EU-s 
csatlakozással kapcsolatos konk-
rét előnyökről és hátrányokról. A 
minél szakszerűbb tájékoztatás-
ra kell nagy hangsúlyt fektetni. 

Mezei Ri-
chárd, a Pick 
Szeged játé-
kosa: - Örü-
lök annak, 
hogy sikeres 
volt a népsza-
vazás. Termé-
szetesen én is 

elmentem szavazni. Annak is 
örülök, hogy a szavazók több 
mint nyolcvan százaléka átérezte 
a jelentőségét annak, hogy Ma-
gyarország az Európai Unióhoz 
csatlakozhat. Mondanak az uni-
óról jót is és rosszat is, de szerin-
tem minden akkor fog kiderülni, 
amikor valóban ott leszünk, és 
saját magunk tapasztalhatjuk 
meg a dolgokat. Nekünk sporto-
lóknak egyébként mindenképpen 
előnyös hazánk tagsága, hiszen 
így könnyebben tud majd az uni-
ós tagállamokban érvényesülni 
egy magyar sportoló, különösen 
ha labdajátékos. 

János 
mesterek 

ORFI FERENC 

Amikor Márai drámájában János mester, a kitűnő kassai polgár 
ott áll fiával a dombtetőn, a következő szavakkal küldi őt vándo-
rolni a világba: „Mindig nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy 
keletről jöttél." Szombaton hárommillió János mester állt ugyan-
így a szavazófülkék előtt, s adta meg voksával az irányt saját gyer-
mekeinek, s jó hogy ők, az egész nemzetnek. 

Ahghanem, mi magyarok jobban értünk az ünneprontáshoz, 
mint az ünnepléshez - lehet, hogy ez a legtartósabb keleti voná-
sunk. Hiszen 1989-től csodák sorozata történik velünk, évtizedes 
álmaink válnak valóra, s mi mégsem tudunk örülni semminek. 
Már a rendszerváltoztatást nem tudtuk rendesen megünnepelni. 
Még az egypártrendszer sírhantjain összeveszett az ellenzék, így 
az első szabad választásokkal nemcsak a demokratikus politikai 
intézményrendszer alapjait raktuk le, hanem az ősi magyar át-
kot, a hatalmi torzsalkodást is visszahoztuk. 

Ki hitte volna el korábban, hogy úgy megy ki az utolsó orosz ka-
tona az országból, hogy a kutya se figyel rá, egyedül Demszkyék 
utcabáloztak kicsit a fővárosban. Kiléptünk a gyűlölt Varsó Szer-
ződésből úgy, hogy annyit se mondtunk, jó. Ha a rendszerváltás 
előtti évtizedekben azt mondja valaki, hogy egyszer még nemzeti 
ünnep lesz október 23-a, el sem hittük volna. Aki mégis, minden 
bizonnyal eufórikus boldogságot, össznemzeti összeborulást jó-
solt volna. Aztán mi történt' Nem a barikád két oldalán állók, ha-
nem maguk az ötvenhatosok estek egymásnak már az első alka-
lommal. Elrontották, s azóta is évről évre megcsúfolják az 
1956-os forradalom és szabadságharc legszentebb eszméit. 

Kicsiny, törékeny ország lévén, nem sokat élvezhettünk függet-
lenségünkből, hiszen északi, keleti és déh szomszédaink jócskán 
adtak okot az aggodalomra. Áldásként kellett volna fogadni, hogy 
védtelenségünkben dönthettünk: akarjuk-e hogy a világ legerő-
sebb katonai szervezete garantálja Magyarország biztonságát 1A 
NATO népszavazáson a jogosultak fele sem vett részt (49 száza-
lék), ám közülük 85 százalékuk igennel voksolt. A közős öröm 
akkor is elmaradt, hiszen az ország felét nem érintette meg a tör-
ténelmi választás. 

És akkor elérkeztünk 2003. április 12-éhez, a Magyarország sor-
sát történelmi távlatokban meghatározó népszavazáshoz, ami-
kor szabadon dönthettünk arról, akarunk-e politikai és jogi érte-
lemben is csatlakozni Európához. Megint nem éreztük szeren-
csésnek magunkat, hogy megértük ezt a napot, hiszen a választó-
polgároknak mindössze 45 és fél százaléka élt az emberöltőkön át 
vágyott pillanat lehetőségével, s mondott határozott (közel 84 
százalékos) igent az Európai Unióra. A többség viszont megint 
nem érez semmit, az ország különböző pontjain szervezett öröm-
ünnepségek is sorra elhervadtak. A velünk született pesszimiz-
mus mellett, felelősség terheli egyrészt magát az EU-t, mely a 
csatlakozási időpontok sorozatos elodázásával megkoptatta a 
magyar lakosság Unió iránti szimpátiáját, s ráadásul a várakozó 
lista kibővítésével pozícióinkat is rontotta: másrészt ludas a tisz-
telt magyar ellenzék is, amely presztízsből pártpolitikai hadszín-
térre vitte a csatlakozás ügyét. Elkezdődött az Európai Unió leg-
rosszabb kommunikációja, a vacakolás a részletekkel, a mákos-
gubával, a moslékkal, meg a tyúkketreccel. Közben nem sikerült 
megértetni, hogy Európa sokkal többet jelent: stílust, esélyt, lehe-
tőséget, jólétet és határok nélküli szövetséget. Erre mondtak most 
igent Magyarország demokratikus jogainak és lehetőségeinek 
gyakorlásában legaktívabb polgárai, a János mesterek. 

Csongrád megyei voksok-igen: 83,45 százalék, nem: 16,55 százalék 

A megye városaiban élők aktívabbak voltak 

Csongrád megyében 117 ezer 741-en mondtak igent az Európai Unióra. A 
részvételi arány teldntetében Csongrád a t izenharmadik helyen végzett a megyék 
rangsorában. Értesüléseink szerint Szegeden és Csanádalbertin voksoltak a 
legtöbben, Ásotthalmon pedig a legkevesebben a megyében. 

Csongrád megyében az európai uniós 
csatlakozásról kiírt ügydöntő népszava-
záson a választásra jogosultak 42,15 
százaléka jelent meg az urnák előtt. 
Csongrád a részvételi arány tekinteté-
ben csak hat megyét - Borsod-Abaúj, 
Békés, Jász-Nagykun, Bács-Kiskun, 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár - elő-
zött meg. 

Ha elkülönítve, bontásban vizsgáljuk, 
hogy hányan mentek el szombaton sza-
vazni a városokban és a községekben, ál-
talánosságban elmondható: a megye vá-

rosaiban lakók aktívabbak voltak, mint 
a falvakban élők. Csongrád megyében a 
szavazásra jogosult 243 ezer 212 városi 
polgár 45,19 százaléka ment el voksol-
ni. Ugyanez a szám a községekben és a 
falvakban 34,29 százalék volt. 

A Belügyminisztérium Választási Hi-
vatalának adata szerint Csongrád me-
gyében 117 ezer 741-en voksoltak igen-
nel és 23 ezer 343-an nemmel az ügy-
döntő népszavazáson. Az igen-nem ará-
nya 83,45-16,55 volt a megyében. Or-
szágosan a választásra jogosultak 83,7 

százaléka szavazott igennel. Szeged mu-
tatói mind az országos, mind pedig a 
megyei átlagnál jobbak. Szegeden a sza-
vazásra jogosultak 48,86 százaléka je-
lent meg az urnák előtt, amely maga-
sabb az országos átlagnál (45,62 száza-
lék), és lényegesen jobb a megyei részvé-
telnél. Az igennel szavazók aránya is át-
lagon felüli volt a megyeszékhelyen: 
87,44 százalék. Míg Hódmezővásárhe-
lyen, Makón, Szentesen és Csongrádon 
40 százalék fölötti volt a részvételi 
arány, addig a kisebb városokban keve-
sebben mentek el szavazni, így Kistele-
ken a választásra jogosult polgárok 
33,28 százaléka, Mórahalmon 34,6 szá-
zaléka, Mindszenten pedig 37,56 száza-
léka járult az urnák elé. 

A megyei városok közül Csongrádon 
utasították el a legtöbben az Európai 
Uniót. Itt a szavazókörökben megjelent 
6123 választópolgár közül 1512-en 
(24,69 százalék) voksoltak nemmel. 
Szegeden, Szentesen és Makón a nem 
szavazatok aránya 20 százalék alatt ma-
radt, míg az igen voksok aránya min-
denhol átlépte a 80 százalékos küszö-
böt. Makó térségében egyébként több te-
lepülésen - Ambrózfalva, Csanádalber-
ti, Nagylak és Pitvaros - közel jártak az 
ötvenszázalékos részvételhez. 

Értesüléseink szerint Csongrád me-
gyében a községek közül Csanádalbertin 
szavaztak a legtöbben. A 398 választás-
ra jogosult polgárból 194-en jelentek 
meg a referendumon, ami 48,74 száza-

lékos részvételi arányt mutat. Noha 
Csanádalbertin a választók 73,96 száza-
léka igent mondott az EU-ra, a legna-
gyobb támogatottságot (91,63 százalék) 
Ferencszálláson kapta az unió. A megye 
legkisebb településén, az ötszáz lelket 
számláló Kövegyen - amely tizenhét ki-
lométerre fekszik Makótól - a 391 vá-
lasztásra jogosult polgárból 144-en vok-
soltak - 112-en igennel, 32-en nemmel. 
Információink szerint Csongrád megyé-
ben Ásotthalmon szavaztak a legkeve-
sebben. A homokháti településen a vá-
lasztásra jogosultak 24,6 százaléka já-
rult csak az urnákhoz. Ugyanakkor a vá-
lasztók több mint 80 százaléka igennel 
szavazott. 

sz. c. sz. 


