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A 2-es körzetben a koalíció, a 6-osban a Fidesz-KDNP jelöltje győzött 

Sándor és Lázár is képviselő 
Szegeden a koalíció jelöltje, Sándor Klára, 
Hódmezővásárhelyen a jobboldal által tá-
mogatott Lázár |ános nyert. Bár a vég-
eredményt csak egy hét múlva, a külföl-
dön leadott voksok összeszámlálása után 
teszik közzé, mégis biztosra vehető, hogy 

az SZDSZ-MSZP és a Fidesz-KDNP kö-
zös jelöltje is egyéni mandátumot szer-
zett, de Sándor Klára és Lázár János elő-
nye behozhatatlan. A választásokat a koa-
líciós jelölttel szemben két ciklus után el-
vesztő Balogh László azt mondta, le kell 

vonni a tanulságokat. A tízszázalékos kü-
lönbséggel újraválasztott Lázár János 
meggyőzőnek nevezte győzelmét. Riváli-
sa, Balogh Jánosné sem csalódott, nagyon 
nagy sikerként értékelte az elért ered-
ményt. 

t 
A nem hivata-
los eredmény 
szerint a máso-
dik fordulóban 
Sándor Klára, 
az SZDSZ-
MSZP jelöltje 

szerzett egyéni mandátumot a 2. 
számú választókerületben. Bár az 
511 -es szavazókör (Béke Utcai Ál-
talános Iskola) urnája zárva ma-
rad a 80 külföldön leadott szava-
zat megérkezéséig, az eredmé-
nyen ez már aligha változtat, hi-
szen Sándor Klára 696 szavazattal 
kapott többet a Fidesz-KDNP je-
lölt Balogh Lászlónál - az adatok 
98,61 százalékának feldolgozása-
kor. Az említett szavazókörben 
pedig csak 525 szavazat meg-
számlálása van hátra. 

Sándor Klára - akire az első for-
dulóban 23-mal szavaztak töb-
ben, mint Baloghra - , viszonylag 
hamar, az adatok felének feldolgo-
zásakor már vezetett. Ez azért is 
meglepetés, mert a körzethez tar-
tozó kistelepüléseken április 9-én 
Balogh szerepelt jobban. 

- Nagyon örülök az eredmény-
nek, és külön öröm, hogy a Ho-
mokháton is jól szerepeltem az el-
lenem folyó lejárató kampány el-
lenére - mondta Sándor Klára. A 
győzelemhez szerinte hozzájárult 
az is, hogy a két forduló között 
olyan vezető politikusok - Gyur-
csány Ferenc, Kuncze Gábor, Ká-
ka János, Lendvai Ildikó - jöttek 
Szegedre, akik hitelesíteni tudták 

2. körzet, Szeged 

Sándor Balogh 
Klára László 

19 200 
szavazat 

50,92% 

programját. A politikus hangsú-
lyozta: az ő kampányában nem 
volt negatív elem. Elmondta azt 
is, az eredmények szerint az első 
körben az MDF-re szavazók egy 
része ezúttal rá voksolt. 

- Köszönöm a választóimnak, 
hogy kitartottak mellettem, és 
gratulálok Sándor Klárának hogy 
jó kampánnyal és kormányhát-
széllel megszerezte a mandátu-
mot - nyilatkozta Balogh László. 
Hozzátette: a tanulságok levoná-
sa számára még hátravan. 

Továbbra is 
Lázár János, a 
Fidesz-KDNP 
közös jelöltje 
képviselheti az 
országgyűlés-
ben a vásárhe-

lyieket, mindszentieket, márté-
lyiakat és székkutasiakat. A sza-
vazatok több mint 54 százalékát 
szerezte meg tegnap a választá-
sok második fordulójában. Ellen-
fele, a független Balogh Jánosné 
45 százalékot kapott. 

Lázár János, a Fidesz-KDNP 
közös országgyűlési képviselő-
jelöltje szerzett egyéni mandá-
tumot a 6-os számú választóke-
rületben tegnap a második for-
dulóban. Lázár - az adatok 
98,68 százalékos feldolgozott-
ságánál - a szavazatok 54,73 
százalékát kapta, megelőzve a 
független Balogh Jánosnét, aki a 
voksok 45,27 százalékát gyűj-
tötte be. Vásárhelyen és kör-
nyékén a választópolgárok 64 
százaléka, azaz közel 30 ezren 
járultak tegnap a szavazóurnák-
hoz. 

Lázár János az eredmények is-
meretében lapunknak azt mond-
ta: az a tíz százalék különbség, 
amellyel nyert, országos viszony-
latban is meggyőző fölény. Kö-
szöni a választópolgároknak, 
hogy ilyen sokan éltek jogukkal, 
szerinte bebizonyosodott, hogy 
mocskolódással nem lehet vá-
lasztást nyerni, csak összefogás-

6. körzet, Hmv.-hely 

Lázár Balogh 
János Jánosné 

13400 
szavazat 

45,27% 

% /o 

sal. Lázár bejelentette: ősszel is-
mét indul a polgármester-válasz-
táson. 

Balogh Jánosné kérdésünkre 
elmondta, köszöni a több mint 
13 ezer szavazópolgárnak a bi-
zalmat és a támogatást. Nagyon 
nagy sikerként értékeli az elért 
eredményt, különösen azért, 
mert csupán 2800 szavazat dön-
tötte el, hogy ki képviselheti Vá-
sárhelyt és térségét a parlament-
ben. Gratulál Lázár Jánosnak. 

G. Z S . - T . A . 

Folytatás 
BAKOS ANDRÁS 

Ez nem egyszerű folytatás lesz, jönnek a reformok - ígérte 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, amikor szavazni ment csa-
ládjával vasárnap. Aztán pártja véghez vitte azt, amit a rend-
szerváltás óta eddig egyik erőnek sem sikerült: kormányzó-
pártként nyert választást úgy, hogy növelte támogatottságát. 
Most érdemes visszatérni erre az ígéretre. A kérdés az, a foly-
tatásban lesz-e elég ereje, tehetsége elvégezni azokat a felada-
tokat, amelyekre azt szokták mondani manapság a magyar po-
litikai életben, hogy ilyesmihez csak egy ciklus elején lehet 
hozzáfogni, fó néhány kérdésre várhatóak izgalmas válaszok a 
következő négy évben. 

Kérdés például, hogyan fog hozzá a kormány a költségvetés 
rendbetételéhez, és lesz-e valami a közigazgatás régóta emle-
getett reformjából. Kérdés, tud-e most valamit kezdeni a kor-
mány azzal a minisztériumi tisztviselővel, akivel négy évvel 
ezelőtt nem tudott, és akiből nem egy van: aki mindaddig tá-
mogatta az ésszerűsítést, amíg nem az ő széke került sorra. 
Kérdés, mennyi és milyen áldozatok árán fogja elérni a kor-
mány azt, hogy takarékosabb legyen az állam, és milyen 
szempontok alapján fog hozzá az egészségügy problémáinak 
megoldásához. A megyében a kilencvenes évek közepén 
MSZP-s polgármesterek tüntettek saját kormányuk ellen, ami-
kor az kórházakat akart bezárni. Az akkori kabinet egyfajta 
fúnyíróelvszerü ésszerűsítésre készült, míg az önkormányzati 
vezetők úgy gondolkodtak: történjék bármi, mindent megtesz-
nek azért, hogy a helybehek ellátásának színvonala ne romol-
jon. A helyi politikusok most is ezt az elvet követik. Az a két 
polgármester - Búzás Péter és Szirbik Imre - pedig bekerült a 
parlamentbe. Vajon lehet-e konszenzusra jutni ezen a terüle-
ten 1 És vajon mi lesz a parlamentben a kétharmados dönté-
seknél1 

Mert azért kár lenne azt hinni, hogy az ellenzéki oldalra szo-
rult erő most isteni parancsszóra szétszóratik. Igenis jelentős, 
véleményt formáló erő marad a magyar politikában az a párt, 
amely, ha megszólal, és azt mondja, mi, magyarok, akkor ab-
ba nem értendő bele az MSZP és az SZDSZ politikusa, híve, 
szavazója. 

A megyében is fölvetődik néhány kérdés. Lázár fánosnak nyil-
ván át kell gondolnia, hogyan kell lobbizni azért, hogy elérje célja-
it, és a városa tovább fejlődjön. Nyilván eltűnődik a majdnem 
szorossá vált eredményen is. Sándor Klárának érdemes megfon-
tolni, hogyan tudja megnyerni a következő négy évben a homok-
háti emberek bizalmát. 

És Balogh Lászlónak is el kell gondolkodnia a folytatáson. 

A liberális sikernek is örültek az MSZP-sek a Belvedere-ben 

Vastaps a szocialistáknál 

Túlbecsülték a szükséges zsíroskenyér-mennyi-
séget és a jelöltjük által elérhető eredményt is a 
Fidesznél. Csöndes, elkeseredett káromkodások, 
néha-néha gyér taps fogadta az eredményeket. 

Két teremben, két képernyőt figyelve várták a Fidesz 
szegedi székházában az eredményt. A párt szimpati-
zánsai közül kevesen jöttek el. Egy kis fiatal csapat, 
lelkes fidelitasosok internetről, számítógéppel kivetí-
tett képet néztek. A belső helyiségben zömmel idő-
sebbek a szobaantennával vett tévéadást követték. 

Nem sokkal hét óra után Oláh János szegedi el-
nök - aki a vendégeket fogadta - maga is belehara-
pott egy zsíros kenyérbe. Hatalmas halmokban áll-
tak a kenyerek; mellé retket, hagymát, ásványvizet 
kínáltak. Piros, kolbászos és hagyományos fehér 
zsírral kent karéj is akadt bőven - kicsit túlbecsül-
ték a szükséges mennyiséget. 

De sokan jártak hasonlóan Balogh László eredmé-
nyét illetően is. A tévében sokáig nem említették, 
hogy áll a Csongrád megyei 2-es választókerület, így 
a teremben nem is tudták, hogy Balogh előnye a fel-
dolgozottság növekedésével elolvadt, és yégül az 
SZDSZ-es Sándor Klára nyerte el a mandátumot. 

Néhány fideszes politikus is benézett. Gyimesi 
László volt városi elnök az udvaron sörözött. Két he-

te a 3-as körzetben alulmaradt Kalmár Ferenc, most 
farmerban, dzsekiben érkezett. Dobó László, aki ed-
dig országgyűlési képviselő volt, rövid ideig szintén 
ott körözött a csalódott párthívek között. Szőllósi 
Béla szegedi közgyűlési frakcióvezető is bekukkan-
tott. Balogh László azonban sokáig nem jött. 

A kezdeti remény hamar semmivé foszlott. - A 
Fidesz vezet - jelentette ki a tévében a műsorveze-
tő. - Istenem, bárcsak maradna - válaszolta erre 
egy idős hölgy. Mikor pedig Dávid Ibolya 4 százalé-
kos egyéni eredményét mutatták, valaki fölkiáltott: 
- Ezt mögérdemölte! Lendvay Ildikó feltűnésekor 
többen kimenekültek, mások szitokszavakat 
mondtak. Aztán a helyzet kilátástalanná vált. Kinn 
a fiatalok néha tapsoltak, ha fideszes jelölt győze-
lemre állt. Az ünneplés ritkán hangzott fel, és a sok 
MSZP-s győzelem után aztán alig csattant tenyér, 
amikor győztes fideszest mutattak. 

A vég akkor következett be, amikor Hiller István 
bejelentette, hogy Orbán Viktor gratulált Gyurcsány 
Ferencnek. Döbbent csend honolt a teremben, majd 
többen távoztak. Ekkor már Balogh László veresége is 
egyértelművé vált. Fásultan néztek egymásra a kam-
pányt végigdolgozó fiatalok. - Hülyék az emberek -
mormogta maga elé a teremben egy férfi. 

M O L N Á R B. I M R E 

várták, kínálták a vendégeket, 
csak a városi elnök titkárnője 
Eszegetett. A többiek torkán egy 
falat sem csúszott le. Amikor a te-
levízióban fél nyolc körül 50-60 
százalékos feldolgozottságú ada-
tokat közöltek, és minden esetben 
fideszes jelölt vezetett, egy szőke 
nő felszisszent, arca elkomorult, 
nagyot sóhajtott: „Úristen! Mi 
lesz itt?" Az egybegyűltek feszült 
figyelemmel tapadtak a kivetítőre, 
amikor Kozma József háromne-
gyed 8-kor bejelentette, hogy Sán-
dor Klára magasan vezet a körze-
tében 50 százalékos feldolgozott-
ságnál. Tapsorkán és össznépi dis-
kurzus kerekedett az aulában. 
Botka odasúgta a körülötte állók-
nak: „Ezt már megnyertük." 

A városi elnök, aki nem csupán 
köszöntötte az érkezőket, de hírvi-
vőként is szolgált, és a hangulatért 
is felelt, nyolc órakor túlkiabálva a 
tévét, friss Sándor Klára-eredmé-
nyekről és vezetésről tájékoztatta a 
szimpatizánsokat. „Nektek is tet-
szikadolog, barátaim?"-harsogta 
fülig érő szájjal. Nyolc óra után 
minden mandátumot szerzett szo-
ciahsta politikust kitörő ovációval 
fogadtak. Az aulában nőttön nőtt a 
hangzavar és a tömeg. 

Háromnegyed kilenckor Botka 
László bejelentette, hogy megala-
kul a második Gyurcsány-kor-
mány. A szegedi polgármester, az 
MSZP megyei elnöke percekig 
nem tudott megszólalni az üdvri-
valgás és a vastaps miatt. Botka 
így folytatta: „Soha ekkora győzel-
met nem aratott a szocialista párt 
a megyében. Csongrád nyolc szo-
cialista képviselőt küld a parla-
mentbe. Szegeden az MSZP az 
SZDSZ-szel együtt a szavazatok 
több mint 60 százalékát szerezte 
meg. Liberális barátaink elindul-
tak, jön Sándor Klára, Szeged és a 
Homokhátság képviselője." A 
megjelentek éljeneztek, tapsoltak, 
sikoltoztak az aulában. 

sz. c. sz. 

A fiatalok interneten, az idősek szobaantennán kapták a rossz híreket 

Szomorú vasárnap 
a szegedi Fidesz-irodában 

Oláh János és Balogh László - csalódott jobboldaliak a kép jobb oldalán Fotó: Karnok Csaba 

Soha ekkora győzelmet nem aratott a szocialista párt a megyében -
mondta Botka László a választások éjszakáján. Bejelentését üdv-
rivalgás és vastaps fogadta az MSZP szegedi főhadiszállásán, ahol 
este 9 órától örömünnep vette kezdetét. 

Az MSZP szegedi választási köz-
pontjában, a Belvedere-ben este 
hét órakor csupán 15-20 szimpa-
tizáns üldögélt az aulában. Botka 
László megyei és Kozma Józsefvá-
rosi elnök már a kampányköz-
pontban tartózkodott, amikor ér-
keztek az aktivisták és párthívők. 

Őket Kozma fogadta nagy hellóval 
és szép jó estéttel. Az egybegyűltek 
a televíziós kivetítőre meredtek, 
csak néha szóltak egymáshoz. 
Kozma idegesen járkált a belső 
irodák és az aula között. Jóllehet 
terülj-terülj asztalkámmal, szalá-
mis és májkrémes szendviccsel 

Botka László és Sándor Klára - a koalíciós páros Fotó: Schmidt Andrea 


