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Az MDF-es jelölt nem tett javaslatot szavazóinak, hogy kit támogassanak 

Ványai Éva visszalépett 
Csak Balogh Lászlóra 
(Fidesz-KDNP) és Sán-
dor Klárára (SZDSZ-
MSZP) szavazhatnak a 
második fordulóban a 
Csongrád megyei, Sze-
ged központú 2-es vá-
lasztókerületben. Vá-
nyai Éva (képünkön) 
visszalépett, de nem 
mondta meg, kinek a 
javára. 

Ványai Éva visszalép. Az MDF 2-es körzet-
ben állva maradt jelöltje erről nem akart 
részletesebben beszélni, csak nyilatkozatát 
bocsátotta lapunk rendelkezésére. „Úgy 
döntöttem, hogy nem indulok a parlamenti 
választások második fordulójában. Vissza-
lépésem nem egyeztetés vagy tárgyalás ered-
ménye, hanem egyoldalú és feltétel nélküli 
döntés. Ebben az MDF szegedi tagságának 
nagy része velem egyetért. A lemondást 
nemzeti érdeknek tekintem" - fogalmazott 
Ványai Éva. 

Szűkszavúságának oka lehet, hogy az MDF 
országos elnöksége azt kérte, amennyiben 
valamelyik jelölt nem kíván indulni, ezt ne 
kommentálja, a visszalépésének ne legyen 

kedvezményezettje. Három órán át egyeztet-
tek az MDF képviselőjelöltjei a párt vezetői-
vel tegnap Budapesten. Hock Zoltán, az 
MDF elnökhelyettese szerint az MDF 46 áll-
va maradt jelöltjéből vélhetően 30-nál több 
jelölt indul a második fordulóban. 

Ványai a párt vezetésének ajánlásával el-
lentétesen döntött, amikor visszalépett, 
azt az ajánlást viszont megfogadta, hogy ne 
szólítsa föl szavazóit egyik jelölt támogatá-
sára se. 

A Fidesz-KDNP jelöltje, Balogh László azt 
mondta: „Nagyon köszönöm Ványai Évának 
a visszalépést. Úgy gondolom, hogy Szege-
dért és a térségért helyben ugyanúgy együtt 
tudunk dolgozni, mint az elmúlt 16 évben 
mindig. Számítok azokra a szavazókra, akik 
az MDF-re voksoltak az előző fordulóban. 
Ők nem támogatták a kormánykoalíciót, ké-
rem őket, hogy a változásra szavazzanak a 
második fordulóban is; segítsenek a mandá-
tum megtartásában." Balogh László kérdé-
sünkre megerősítette, nem tárgyalt Ványai 
Évával, az MDF-es jelölt döntése egyoldalú 
gesztus volt. 

Az SZDSZ-MSZP jelöltje, Sándor Klára 
szerint Ványai döntésének nincs sorsdöntő 
szerepe a választás kimenetelében. - Azt ké-
rem, hogy azok a szavazók, akik a koalíciós 

pártokra szavaztak listán, menjenek el a 
második fordulóban is választani. Számítok 
azokra, akik Gyurcsány Ferenc kormányát 
támogatják a „zsákbamacska-kormánnyal" 
szemben. Ez sokkal fontosabb dolog a vá-
lasztás szempontjából, mint az MDF-es je-
lölt visszalépése - jelentette ki az SZDSZ-es 
politikus. 

A szegedi 2-es választókerületben az első 
fordulóban a Centrum és a MIÉP-Jobbik 
egy-egy jelöltje is indult. Csurka István, a 
MIÉP elnöke tegnap azt mondta, a párt szer-
vezetileg nem támogatja a Fidesz jelöltjeit. 
Ezt az álláspontot nem egyeztette a Jobbik-
kal, amelynek elnöke még vasárnap csak a 
Fidesz támogatását tartotta elképzelhetőnek. 
A két párt választási szövetségének első for-
dulós szegedi jelöltje a Jobbik politikusa volt. 

M. B. I. 

H A R M A D I K E R O 

Hock Zoltán, a z M D F elnökhelyettese a z t mondta, 
amennyiben a második fordulót követően ki lehet 
alakítani konzervatív értékek mentén egy kor-
mányképes többséget, akkor a z M D F nyitott lesz 
a z együttműködésre. Herényi Károly frakcióveze-
tő leszögezte: ma a z M D F a harmadik erő, amely 
független, nem kötődik senkihez. 

Balogh Jánosné, a független jelölt fideszes múltjáról és a szocialista támogatásról 

Jobboldalit támogat a baloldal 
Bár a szocia-
listák vissza-
léptet ték je-
löl t jüket Ba-
logh Jánosné 
(képünkön) 
javára, a vá-
sárhelyi kör-
zet független 
aspiránsa azt vallja: jobboldali 
gondolkodású, és az is marad. 
Lapunknak e lmondta , az 
MSZP csupán annyit kért tőle, 
ha bejut a par lamentbe, ne 
lépjen be újra a Fideszbe -
Mártély polgármestere azt vá-
laszolta, miu tán a pártból ki-
zárták, esze ágában sincs is-
mét csatlakozni, független 
marad. 

Nem mindennapi politikai 
helyzet állt elő az országgyűlési 
képviselő-választás első fordu-
lója után Csongrád megye 6-os 
körzetében, azaz a vásárhelyi 
kistérségben. Mint arról már 
többször ír tunk, első helyen 
Lázár János (Fidesz-KDNP) je-

L A Z A R E R K O L C S R O L ES P O U T I K A R O L 
- Őszintén megdöbbentem azon, hogy Bacsa Pál visszalépett Balogh Já-
nosné j a v á r a - nyilatkozta lapunknak Lázár János, a F i d e s z - K D N P jelölt-
je. - Érthetetlen, hogy lesz egy fideszesbó'l három hónap alatt független, 
majd baloldali. E z a dolog erkölcsi része, a döntést a választókra bízom -
tette hozzá. Lázár szerint ugyanakkor politikailag most vált világossá a 
képlet: aki Baloghnéra s z a v a z , azt mondja, ne legyen kormányváltás, aki 
pedig rá, az a kormányváltásra adja a voksát - fogalmazott. 

lenlegi képviselő végzett 47,93 
százalékkal, a második azon-
ban egy független jelölt, Balogh 
Jánosné lett, aki a voksok 
24,26 százalékát kapta. A hely-
zet érdekessége, hogy alig több 
mint két hónappal ezelőtt ők 
ketten még párttársak voltak, 
miután azonban Baloghné úgy 
döntött , megméreti magát a 
választáson, kizárták a Fidesz-
ből. A nagyobbik ellenzéki párt 
helyi kampányának egyik ele-
me már az első forduló előtt az 
volt, hogy Mártély polgármes-
tere a baloldal malmára hajt ja 

a vizet. Ez pedig csak erősödött 
azóta, hogy kiderült: a harma-
dik helyen végzett MSZP-s Ba-
csa Pál visszalépett a javára. 

- Visszautasítom a vádakat, 
miszerint köpönyegforgató va-
gyok és baloldali - nyilatkozta 
lapunknak Balogh Jánosné, 
akit a kialakult helyzetről fag-
gattunk. - A Fidesz tagja vol-
tam, továbbra is jobboldali 
gondolkodású vagyok, és az is 
maradok - tette hozzá. Kérdé-
sünkre hangsúlyozta: nem ke-
reste a szocialistákat, az MSZP 
helyi szervezete önállóan dön-

tött úgy, hogy jelöltjét vissza-
lépteti az ő javára. Elárulta, 
hogy Bacsa Pál azt is mondta, 
nem akarnak ezzel ártani neki. 
- Visszakérdeztem: mi t vártok 
ezért cserébe? Annyit kértek 
tőlem, ha bejutok a parlament-
be, ne üljek vissza a Fideszbe. 
Miután engem onnan kizártak, 
eszembe sem volt újra csatla-
kozni - magyarázta Baloghné. 
Azt pedig, hogy a szocialista je-
lölt visszalépett, és informáci-
óink szerint lesz még olyan, 
aki bár nem jutott a második 
fordulóba, de őt támogatja 
majd, úgy éli meg, hogy nem a 
baloldal, hanem a város áll 
mellé. 

- Demokráciában nem olyan 
nagy csoda, ha nem egy párt, 
hanem egy személy mögött so-
rakozik fel sokféle ember - fo-
galmazott, s hangsúlyozta: 
most Vásárhely térségének fej-
lődéséről, a közösség szolgála-
táról, és nem a pártokról van 
szó. 

SZ. A. K. 

Ot ujj 
SZABÓ C. SZILÁRD 

Hülye egy helyzet, amikor azt kérik egy politikustól - főleg kam-
pányfinisben hogy maradjon csendben. Üljön a sarokban, ne 
dumáljon, ne kommentáljon, ne ajánljon senkit és semmit. Hall-
gasson. Ezt kérte tegnap este a Magyar Demokrata Fórum orszá-
gos elnöksége azoktól a versenyben maradt országgyűlési képvi-
selőjelöltjeitől, akik mégis úgy döntenek, hogy nem kívánnak in-
dulni a második fordulóban. 

Ványai Eva visszalép a második körben, de nem árulja el, kinek 
a javára - ebben tartja magát a pártvezetés állásfoglalásához, ja-
vaslatához. A Csongrád megyei 2-es választókerület állva maradt 
MDF-es jelöltje szűkszavúan csupán annyit közöl, hogy visszalé-
pését nemzeti érdeknek tekinti. Harapófogóval sem lehetett töb-
bet kihúzni a szegedi politikusból. 

Az MDF elnöksége konzekvens volt, hiszen alapjában véve 
nem mondott mást csütörtökön, mint hétfőn. Mint ahogy a hét 
elején, úgy tegnap sem javasolta jelöltjeinek a visszalépést, jelez-
ve, hogy ez az elnökségi állásfoglalás nem kötelező érvényű. Min-
denki döntse el, ki-ki maga a körzetében, hogy versenyre kel vagy 
sem a második körben. Elvégre felnőtt emberek, akik felnőtt poli-
tikát folytatnak. 

Azzal kezdtem, hogy hülye egy helyzet, amikor egy politikus 
nem beszélhet. De ha önmagában bizarr egy szituáció, akkor ta-
lán jobb is, ha hallgat. 

Ez most ilyen. 
A jelenlegi helyzetben talán a legjobb döntést hozta az MDF-el-

nökség a visszalépő aspiránsok tekintetében. A második forduló-
ban rábízza a fórum szimpatizánsaira, szavazóira a döntést - el-
végre felnőtt emberek, tudnak választani a két nagy közül. A fóru-
mos szavazótábor és a második fordulós MDF-es voksok megosz-
lása kapcsán mondotta bölcs kollégám: ahogy az öt ujjunk, úgy a 
szavazó sem egyforma. 

Elutasított panasz 
Elutasította a helyi választási bizottság Weszely Tamás makói 
Fidelitas-elnök panaszát. A döntés értelmében nem sértett kam-
pánycsendet a Szuperinfó című hirdetőújság, nem kell meg-
ismételni az első fordulót a 7. választókerületben. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Mint tegnap megírtuk, Weszely 
Tamás amiatt tett panaszt a ma-
kói választási bizottságnál, hogy 
május nyolcadiki dátummal, az-
az elvben a kampánycsend ideje 
alatt jelent meg a Szuperinfó cí-
mű hetilap legutóbbi száma, a 
címlapján egy egész oldalas vá-
lasztási hirdetéssel, belül pedig 
egy kisebbel. Víg Zoltán, a bizott-
ság elnöke lapunknak elmondta: 
a panaszt azért utasították el, 
mert a panasztevő semmilyen bi-
zonyítékkal nem szolgált arra, 
hogy valóban kampánycsendsér-
tés történt. Az újság dátumozása 
ezt önmagában nem bizonyítja, a 
kiadó ugyanis - mint a lap előző 
száma is igazolja - előre hozta a 

lapzártát, hogy időben a postalá-
dákba kerüljön a lap, a terjesztők 
pedig kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy péntek éjfélig minden-
hová bedobják és nyilatkozatuk-
kal megerősítették, hogy ezt meg 
is tették. 

Tény, hogy az újság fejlécén 
nyolcadikai dátum szerepel, ám 
a lapvezetés már előre jelezte, 
hogy téves dátum került a lapra, 
illetve hogy ettől függetlenül a 
terjesztést a kampánycsend be-
állta előtt megoldják. Arra pedig 
senki sem tett panaszt, hogy a 
kampánycsend beállta után érke-
zett volna meg hozzá a Szuperin-
fó. 

Weszely Tamás az írásbeli ha-
tározat birtokában dönti el, fel-
lebbez-e. 

Kóka a Klauzál téren A hirdetményeken sem aláírás, sem logó nem szerepel 

Támadják Nógrádi Zoltánt demes szavazni, aki a 
kormánypárti padso-
rokból Szegedért tenni 
tud. 

Kóka Jánostól azt 
kértük, reagáljon a Fi-
desz vádjaira a költség-
vetési hiánnyal kapcso-
latban. - Hazugság, 
összeomlás, tragédia, 
nemzethalál. Hát nem 
ezek voltak hónapokig 
a hívószavak? Ez a poli-
tika a Fidesszel együtt 
megbukott - mondta a 
miniszter. Hozzátette: 
16 éve foglalkoztatja a 
politikusokat az állam-
háztartás rendbetétele, 
de konszenzus hiányá-
ban nem tudtak megol-
dást találni. Most min-
den eddiginél nagyobb 
esély van erre. Kétszá-
zalékos deficitcsökken-
tésre van szükség, ami 
leegyszerűsítve annyit 
jelent, hogy hogyan le-
het 100 forintból két 
forintot megspórolni -
mondta. 

Sándor Klára arra 
kérte a választókat, 
hogy aki április 9-én 
rá szavazott, az április 
23-án is tegyen így. 

G. ZS. 

Plakátokon támadják Mórahalmon Nógrádi Zol-
tánt . Az aláírás és logó nélküli hirdetményeken a 
polgármester munkájá t rémségnek nevezik. Nóg-
rádi szerint a mocskolódó kampány eddig nem volt 
jellemző a kisvárosban. 

Saját miniszteri álmaik szertefoszlásáról be-
szélnek a Fidesz-vezetők, amikor a munkanél-
küliséggel ijesztgetnek - mondta tegnap Szege-
den Kóka János gazdasági miniszter. A politi-
kus szerint Szeged jól jár, ha Sándor Klára nyer. 

- A Fidesz összekeveri 
a saját válságát az or-
szág elképzelt válságá-
val - mondta tegnap 
Szegeden Kóka János, 
reagálva a Fidesz gaz-
dasággal kapcsolatos 
mondataira. A gazda-
sági miniszter hozzá-
tette: „amikor a na-

gyobbik ellenzéki párt 
azt mondja, hogy az 
embereknek nem lesz 
munkahelyük, akkor 
a párt vezetői saját 
miniszteri álmaik 
szertefoszlásáról be-
szélnek." Kijelentette: 
a Fidesznek nincs 
programja és kor-

mányfő-jelöltje sem, 
pedig a választások-
hoz és a kormányala-
kításhoz mindkettőre 
szükség van. 

A politikus a Kárász 
utcán találkozott a sze-
gediekkel Sándor Klá-
rának, az SZDSZ-
MPSZ jelöltjének tár-
saságában. Vele kap-
csolatban Kóka kijelen-
tette: a 2-es választóke-
rületben a második for-
dulónak nagy a tétje, 
hiszen arra a jelöltre ér-

Kóka János, Sándor Klára és Géczi József Alajos szocialista országgyű-
lési képviselő Szegeden Fotó: Karnok Csaba 

Nógrádi Zoltánt, Mórahalom polgármesterét támadó 
plakátok jelentek meg tegnap reggelre a kisváros for-
galmas területein. A „tavaszi nagytakarítás!" felkiál-
tással induló hirdetményekből Zákányszékre is ju-
tott. „Elég volt Nógrádiból, takarítsuk ki Mórahalmot 
együtt" - olvasható a fekete-fehér plakátokon, melye-
ken egyébként sem aláírás sem logó nem szerepel. A 
szöveg megemlíti Balogh Lászlót, a Fidesz-KDNP je-
löltjét is. A felirat szerint ha „április 23-án Balogh 
László bukik, magával rántja Nógrádit is". 

A plakátokból délelőttre nem sok maradt, a móra-
halmiak és az önkormányzat munkatársai leszedték a 
falragaszokat. 

- Tizenhárom év közéleti szereplés alatt ilyet még 
nem tapasztaltam. Mocskolódó kampány sosem volt 
Mórahalmon. Soha olyan szélsőséges dolgot nem tet-
tem, ami ilyen szélsőséges reakciót válthatna ki -
mondta Nógrádi Zoltán, aki nem tudott válaszolni ar-
ra, hogy ki ragaszthatott. Azt mondta: nem tételezi föl 
politikai versenytársairól, hogy ilyesmit tennének. 

A polgármester nem tesz feljelentést. Mint mondta, 
szeretné minél előbb elfelejteni az esetet. A polgárőr-
séget azért megkéri, hogy a forgalmasabb helyeken fi-
gyeljék éjszakánként a városközpontot. 

- Minden olyan szóróanyagot, plakátot, kampány-
cselekményt elítélek, amely nem vállalja önmagát. 
Ezen semmilyen logó nincs, nem tudjuk, kik rakták ki 
- mondta Sándor Klára az SZDSZ-MSZP képviselő 
jelöltje, aki tőlünk hallott az esetről. Hozzátette: 

Nógrádi az őt támadó plakáttal Fotó: Karnok Csaba 

„Ugyanakkor emlékszem arra, hogy Balogh László a 
saját plakátjait ragasztotta le az én plakátjaimmal a 
kampány kezdetén. Tehát nagyon nehéz megítélni 
azt, hogy egy ilyen eseménynek mi az értéke." 

GONDA ZSUZSANNA 

Z Á K Á N Y S Z É K É N IS 
| g | A legforgalmasabb helyeken ragasztottak ki néhányat Z á -

kányszéken is a Nógrádi Zoltánt támadó plakátokból. A z 
eset felháborította a lakosságot - mondta Matuszka Antal 

zákányszéki önkormányzati képviseld. 


