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Jeltolmácsok 
Margit a hittudományi 
főiskolán tanul. Siket, minden 
órájára jeltolmács kíséri. 

8. OLDAL ' 

Az M43-asra várva 
Hatalmas a forgalom Szegeden, mert a 
Románia felé haladó kamionok, autók 
továbbra is átdübörögnek a városon. 

7. OLDAL 
C E N T R A L ESTATE K F T . 

TE, 6 2 / 5 5 0 - 5 5 0 
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Abszolút többség közelében az MSZP - Tizennégy megyei politikus a parlamentben 

Marad a jelenlegi kormánykoalíció 
A par lament i patkó alakulása 

Az országgyűlési képviselői helyek száma: 386 

^ QU CED 

9 8 , 2 9 % - o s feldolgozottság szerint 

Ú &M, Y. 
MSZP 4 8 , 1 9 % 
(186) 

FIDESZ—KDNP 
4 2 , 4 9 % (164) 

SZDSZ 4 , 6 6 % 
(18) 

MDF 2 , 8 5 % 
(11) 

MSZP-SZDSZ 1 , 5 5 % 
(6) 

Somogyért 0 , 2 6 % 
(1) 

A mandátumok parlamenti megoszlása a nem végleges adatok alapján Gyurcsány Ferenc feleségével együtt örül. A miniszterelnök folytathatja Fotó: MTI 

Az MSZP nyerte a választások második fordulóját 
is. A rendszerváltozás óta most először történik 
meg, hogy hatalmon lévő párt folytathatja a kor-
mányzást. Kevésen múlt, hogy a szocialisták abszo-
lút többséget szerezzenek. Megyénkből 14 képvise-
lő jutott a parlamentbe. 

Az MSZP 186, a Fidesz-KDNP 164, az SZDSZ 18, 
az MDF 11, a Somogyért Egyesület 1 mandátumot 
szerez az új parlamentben, a koalíció közös jelöltjei 
pedig 6 helyet szereztek meg - a szavazatok 98 szá-

zalékos feldolgozottsága alapján. Az országgyűlési 
választások tegnap tartott második fordulójának 
eredményét most először csak a külföldön leadott 
voksok összeszámlálása (várhatóan április 29.) után 
lehet véglegesnek tekinteni. Az Országos Választási 
Bizottság szerint 11 választókerületben még nem le-
het biztosan kiosztani a mandátumot. Az OVB hon-
lapján közzétett becslés szerint a kormánykoalíció 
210 helyet szerezhet meg a 386 képviselői székből. 
Nem sokon múlhat, hogy az MSZP egyedül szerez-
zen abszolút többséget. A koalíció az eddiginél ké-

nyelmesebb többséggel kormányozhat a következő 
négy évben. 

A választásra jogosultak 64,34 százaléka élt szava-
zati jogával a képviselő-választások második forduló-
jában. (Az országos részvétel a két hgttel ezelőtt tar-
tott első fordulóban 67,83 százalékos volt.) 

Csongrád megye hét egyéni körzete közül öt helyen 
már az első fordulóban, két helyen (a 2. és 6. kerület-
ben) tegnap választottak országgyűlési képviselőt. A 
következő négyesztendős ciklusban térségünket kép-
viseli a parlamentben: egyéni választókerületi kül-

döttként Újhelyi István (MSZP-SZDSZ), Sándor Klá-
ra (SZDSZ-MSZP), Botka László (MSZP-SZDSZ), 
Wncze László (Fidesz-KDNP), Szirbik Imre (MSZP), 
Lázár János (Fidesz-TíDNP), Búzás Péter (MSZP); a 
Csongrád megyei területi listáról mandátumhoz ju-
tott a Fidesz színeiben Farkas Sándor, Kispál Ferenc, 
Nagy Sándor, az MSZP támogatásával Bedó Tamás, 
Géczi József Alajos, Kozma József-, az országos listák-
ról Nógrádi Zo/íán (Fidesz) jutott mandátumhoz. 

Bővebben a 2. és a 3. oldalon 

Győzött Sándor Klára 
és Lázár János 

Két Csongrád megyei választókerületben tartottak vasárnap második 
fordulót az idei országgyűlési képviselő-választásokon. A 2. számú 
(szeged-homokháti) választókerületben a választók közel 63 százalé-
ka vett részt a döntésben. A voksok 98,61 százalékának értékelésekor 
Sándor Klára (SZDSZ-MSZR képünkön) 19 ezer 200, míg Balogh 
László (Fidesz-KDNP) 18 ezer 504 szavazatot mondhatott magáé-
nak. A 6. számú (hódmezővásárhelyi) körzetben az arra jogosultak 65 
százaléka járult a szavazóurnához. Az eredmény 98,7 százalékos fel-
dolgozottságakor Lázár /ános (Fidesz-KDNI) képünkön) 16 ezer 203, 
míg Balogh fánosné (független) 13 ezer 400 voksot kapott. 

Részletek a 3. oldalon 

Nagyiéten és Felgyő közelében megállították a gátak csúszását 

Lassan apadnak a folyóink 
A hét végén a megye három nagy folyójának vízszintje mindenütt 
csökkent néhány centivel. Nagyréten megállították a gátcsúszást. 
Szombaton Felgyőnél is megindult a töltés, de ott sem történt 
tragédia. Rendkívüli erőkkel védekeznek a gátakon. 

Szegednél tegnap három centit 
apadt a Tisza, a folyó vízszintje 
1006 centiméterre csökkent. 
Csongrádnál vasárnap négy, 
Mindszentnél 2 centiméterrel 
mértek kevesebbet. A Hár-
mas-Körös vízállása tegnap Kun-
szentmártonnál öt centit, a Ma-
ros Makónál 6 centit csökkent. 

A Csongrád alatti Felgyő határá-
ban a Tisza-gátnál szombat dél-
ben ötven méter hosszúságban 
megcsúszott a töltéspadka. Mint-
egy félezer vízügyi szakember, ka-
tona és civil délutánra megakadá-
lyozta a gátszakadást. Nagyréten 
szombatra megkönnyebbülhettek 
a vízügyi szakemberek, mintegy 
ötvenórás munkával sikerült 
megakadályozni a megrepedt Kö-
rös-gátcsúszását. 

Továbbra is rendkívüli készült-
ség van érvényben, a hét végén 
4326-an dolgoztak a töltéseken. 
Harminc kilométernyi hosszban 
megerősítették és megmagasítot-
ták a nyúlgátakat, négy kilométer-
rel nőtt a bordás megtámasztás. 

Miskolci búvárok az elmúlt na-
pokban teljes hosszúságában vé-
gigtapogatták a szegedi partfalat, 
rések után kutattak. Kiderült, a 
hetvenes árvíz után épült partfal, 
bár szivárog, állja a vizet. 

Katonák és vízügyesek mellett 
továbbra is civilek ezrei vesznek 
részt az árvíz elleni védekezésben. 
Az egész ország hozzájárul a gáta-
kon dolgozók étkeztetéséhez. 
Szállodák, éttermek, különböző 
cégek, valamint magánszemélyek 
folyamatosan visznek ételt és italt 
az árhullám megfékezésén éj-
jel-nappal fáradozóknak. 

Árvízi helyzetkép a 4 - 5 . oldalon 

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

Árvízi emlékmű Szegeden - a mentett oldalon Fotó: Karnok Csaba 
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