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Huszonötezren voltak kíváncsiak a makói rendezvényre 

Hagymafesztivál 
- a bogrács körül 
Ezreket csalogatott ki a makói 
hagymafesztiválra szombaton és 
vasárnap is a ragyogó idő. A 
programok sokasága közül a leg-
nagyobb sikert talán a pörköltfő-
ző párbaj aratta - a pompás ét-
kekből közel kétezren laktak jól. 

Koncertekkel, szakmai és szóra-
koztató programok sokaságával 
várta a hét végén az Aradi utcán 
a tizenhatodik nemzetközi hagy-
mafesztivál az érdeklődőket. Né-
hány név a sorból: Csepregi Éva, 
Janicsák István, Oláh Ibolya, a 
Bojtorján és a nagyecsedi Fekete 
Szemek együttes... Az épület 
standjain idén kilencvennégyen 
osztoztak - köztük huszonhat 

A s z í n p a d o n O l á h Ibo lya Fotó: Szabó Imre 

volt a szakmai kiállító. A hétvége 
leglátványosabb programja ezút-
tal is a pörköltfóző párbaj volt, 
amelyen azonban - most először 
- nem csak a térségi polgármes-
terek és jegyzők vehettek részt, 
de egyesületek, baráti társaságok 
is. A Csongrád Megyei Cigányok 
Demokratikus Szövetsége példá-
ul ének- és zeneszóval főzött, ve-
zetőjük, Lakatos Gyula elmond-
ta, hogy a kíséret a budapesti Ter-
nipe együttesnek köszönhető. 
Mint megtudtuk, a hagyomá-
nyos fűszerek mellett - paprika, 
babérlevél, bors, hagyma - gyö-
keret és répát is tettek a lébe, 
hogy a faggyút feligya, ami roma 
specialitásnak számít. 

Az idei főzőverse-
nyen összesen öt-
ven bográcsban ro-
tyogott a piros lében 
a hús - volt, aki ha-
lat, vadhúst vagy 
éppen struccot 
használt a hagyo-
mányos főznivaló 
helyett - , és a csapa-
tok két-három óra 
alatt készültek el. A 
Frank Sándor mes-
terszakács vezette 
zsűrizés végeztével 
természetesen ezút-
tal is kiváló minősí-
tést kapott minden 
résztvevő. 

S Z . I . M . 

Csongrádon, Szentesen és Ópusztaszeren járta miniszterelnök 

Fütty és taps Gyurcsánynak 
Tapsolók és fütyülök is várták 
Gyurcsány Ferencet szombaton 
Szentesen és Csongrádon. A mi-
niszterelnök Szirbik Imrét és 
Bedő Tamást ajánlotta a válasz-
tók figyelmébe. 

A biztonsági emberek gyűrűjé-
ben sétált végig Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök Szirbik Im-
re polgármesterrel a felújított 
Nagy Ferenc utcán. A Kossuth 
térre érve taps és provokátorok 
füttye fogadta. A városközpont 
sorra megújuló épületeire és a 
csatornázásra utalva azt hangoz-
tatta Gyurcsány Ferenc: „Szerin-
tem nem füttyöt érdemelnek a 
szentesiek, hanem tapsot." Hoz-
zátette: az összefogásról nem be-
szélni kell, hanem annak szelle-
mében kell élni, „tegyünk közös 
erőfeszítést egy jobb országért és 
egy jobb Szentesért, s mutassuk 
meg Magyarországnak, hogy van 

KÖZMEGEGYEZÉST SÜRGET 

A NÉPI BALOLDAL 

|gj A baloldal az elmúlt tizenöt év so-

rán sikeresen egyesítette a nem-

zeti és a progresszív hagyományo-

kat, a jobboldalon ez nem történt 

meg, ezért nehéz a párbeszéd -

mondta Gyurcsány Ferenc szom-

baton Ópusztaszeren, a Népi Bal-

oldal rendezvényén. A találkozón a 

nemzeti közmegegyezést sürget-

ték ismert baloldali politikusok. 

Gyurcsány Ferenc egy szentesi választóval és Szirbik Imre polgármesterrel. A miniszterelnök min-
d e n k i t ő l a z t k é r t e , s z a v a z z a n a k a f o l y t o n o s s á g r a és a n y u g a l o m r a Fotó: Karnok Csaba 

bennünk erre képesség és tehet-
ség". Gyurcsány úgy vélte: akik 
Szirbiket támogatják, azok a 
nyugalmat, a párbeszédet és az 
együttműködést akarják. 

Csongrádon több száz érdeklő-
dő várta Gyurcsány Ferencet, aki a 
meghirdetett programnál hama-
rabb érkezett. Amíg a szocialista 

szimpatizánsok tapssal üdvözöl-
ték a kormányfőt a művelődési 
központ előtt, tucatnyi helybéli 
síppal, illetve „Hol a pénz, Feri?" 
bekiabálással fejezte ki nemtet-
szését az utca túloldalán. „Fütty-
től még nem ijedt meg árvíz, ellen-
ben az összefogás erejével meg le-
hetett állítani a Tiszát, itt, Csong-

rádnál is" - reagált az ellentábor 
zajára Gyurcsány Ferenc. A mi-
niszterelnök hangsúlyozta, aki 
nyugalomra vágyik, az Bedő Ta-
mást válassza. Hozzátette, jön két 
nem könnyű év, de a kormányzat 
és a települések összefogásáról ak-
kor sem szabad lemondani. 

B . I . - B . D . 

Katona Gyula sorozatban a kilencedik, Ványai Éva az ötödik képviselő-testületi tagságára készül 

Az idén kevesebb jelölt indul Szegeden, mint négy éve 
Szegeden az önkormányzati választá-
sokon négy éve 177 képviselőjelölt in-
dult 25 egyéni választókerületben. Bár 
az adatok még nem hivatalosak, az már 
biztosra vehető, hogy az idén ennél 
legalább 22-vel kevesebben próbálnak 
mandátumot szerezni, de ez a szám ma 
tovább csökkenhet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az október elsejei önkormányzati vá-
lasztásokra lezárult az egyéni képvise-
lőjelölt állítás, Szegeden 155-en adtak 
le jelöléshez szükséges számú ajánló-
cédulát. Négy éve 177 egyéni képvise-
lőjelölt indult a 25 választókerületben, 
az idén legfeljebb 155. A helyi válasz-
tási iroda tegnap esti lapzártánkig 140 
képviselőjelölt indulásáról hozott ha-
tározatot, hivatalosan ma dől el, hogy 

még mennyi jelölt csatlakozik hozzá-
juk. 

2002-ben Szegeden 31 független kép-
viselőjelölt indult a választásokon. Az 
idén ennél jóval kevesebb pártoktól, ci-
vil szervezetektől független akar man-
dátumot nyerni, a négy évvel ezelőtti-
hez képest alig negyedannyi. A civil 
szervezeteknél jelentős változás, hogy 
kettő, az Együtt Szegedért Egyesület 
(ESZE) és a Független Civil Fórum 
(FCF) politikai párttal, a Magyar De-
mokrata Fórummal, illetve a Magyar 
Szociáldemokrata Párttal (MSZDP) fo-
gott össze. Az ESZE, természetesen az 
MDF-fel együtt, nyitott a jobboldali 
együttműködés felé, választási szövet-
séget kötött a Fidesz-KDNP összefo-
gással. Az önkormányzati választáso-
kon '94 óta induló Szegedért Egyesület 
és az idén alakult Független Városi 

Szövetség Magyar Egyesület megőrizte 
„civilségét", nem kötődnek politikai 
párthoz. Az önállóságuk megőrzésére 
törekedtek a magukat független függet-
leneknek nevezők is, akik, most elő-
ször, a listás mandátum érdekében 
összefogtak. Négyen össze is gyűjtöt-
ték a jelöltállításhoz szükséges ajánló-
szelvényeket. Ma dől el, melyikük in-
dulhat mandátumért. 

A parlamenten kívüli kispártok közül 
egyedül a Centrum Párt maradt szövet-
séges nélkül (vagy nem keresett szövet-
ségest), a MIÉP pedig még jelöltet sem 
tudott állítani. 

Két jelenlegi képviselő a rendszervál-
tás óta minden választáson mandátu-
mot kapott. Ványai Éva pártpolitikus, 
az MDF tagja, Katona Gyulát párton-
kívüliként 1990-ben az MDF támogat-
ta, most pedig az MSZP. Három vá-

lasztáson függetlenként indult. Ványai 
Éva és Katona Gyula sorrendben az 
ötödik alakalommal kerülhet be a köz-
gyűlésbe. Sőt Katona Gyula már a 
rendszerváltás előtt négy cikluson ke-
resztül is tagja volt az akkori városi ta-
nácsnak. 

Az egyéni képviselői jelöltállításhoz 
hasonlóan a megyei listaállítás határide-
je is lejárt péntek délután. Szegeden még 
ma délután négy óráig állíthatnak úgy-
nevezett kompenzációs listát a pártok 
vagy civil szervezetek. 

A helyi választási iroda 15 jelölt ügyé-
ben ma hoz határozatot, azaz ma dől el, 
hogy a már 140 regisztrált képviselője-
lölt mellett még ki indul mandátumért. 
Az érintettek, ha ügyükben számukra 
kedvezőtlen döntés születik, fellebbez-
hetnek a területi választási bizottság-
hoz. 

JEL0L0K 

Centrum - Centrum Párt 

ESZE - Együtt Szegedért Egyesület 

FVSZM Egyesület - Független Városi Szö-

vetség Magyar Egyesület 

Fidesz - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 

FCF - Független Civil Fórum 

Független - független 

Függetlenek - Függetlenek Lista 

lobbik - Jobbik 

Magyarországért Mozgalom 

KDNP - Kereszténydemokrata Néppárt 

MDF - Magyar Demokrata Fórum 

MFP - Magyar Függetlenségi Párt 

MSZDP - Magyar Szociáldemokrata Párt 

MSZP - Magyar Szocialista Párt 

MTKKMKVE - Mars Téri Kereskedők, Kis-

iparosok, Mezőgazdasági Kistermelők és 

Vásárlók Egyesület 

Szegedért - Szegedért Egyesület 

EGYENI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTEK 

1. vk. 

Bagaméry László 

(MDF—ESZE) 

2. vk. 

ApáliBálint 

(Jobbik-MFP) 

Bárkányi Balázs 
(MSZDP-FCF) 
Bartók Csaba 

(FVSZM Egyesület) 
Or. Gyergyóújtalvl-

Lázár István 
(Fidesz-KDNP) 
Jelinek Márta 

(Szegedért) 
Dr. Pászti Ágnes' 

(Centrum) 
Dr. Szentgyörgyi Pál 

(MSZP-SZDSZ) 
14. vk. 

Dr. Balogi Dániel 
(Fidesz-KDNP) 

Boros László 
(MSZDP-FCF) 
Dr. Horváth-
Czakó Zsolt 

(SZDSZ) 
Molnár Szabolcs 

(Centrum) 
Dr. Pintér Ferenc 

(SZDSZ) 
Tóth László 

(Függetlenek) 

15. vk. 

i . vk. 
Bajusz Izabella 
Ilona (FVSZM 

Egyesület) 
Nagy Sándor 

(SZDSZ-MSZP) 
Rakovics Bátor 
(MSZDP-FCF) 

Rocskár György 
(Jobbik-MFP) 

Dr. Varga László 
(Fidesz-KDNP) 

4. M l 

Beck Zoltán 
(MSZDP-FCF) 

5 . M l 

Dr. Bánfalvi Atti la 
(Szegedért) 

Dr. Kenyeres Lajos Csányi Tünde 

t * . 
Békési András 

(FVSZM Egyesölet) 

(SZDSZ-MSZP) 
Makrai László 

(Fidesz-KDNP) 
Marton Gabriella 

(Centrum) 

Mizsik Attila 
(Jobbik-MFP) 
Ökrös Tamás 
(Szegedért) 

t ~ 

(SZDSZ) 
László Tibor 

(Fidesz-KDNP) 
Németh József 
MSZDP-FCF) 

Dr. Révész Mihály 
(MSZP) 

Tóth András 

(Jobbik-MFP) 

Hingl László 
(MDF-ESZE) 
Kormos Tibor 

(SZDSZ-MSZP) 
Nagy Ernő 
(Centrum) 

Dr. Szabó lászlóné 
(MSZDP-FCF) 

Dr. Szerdahelyi 
Zoltán (Szegedért) 

7 * 
Apró Juhász 

János 
(FVSZM Egyesület) 

Dr. Csapó Balázs 

(Szegedért) 

Katona Zsuzsanna 

(Centrum) 
Meszlényi Ferenc 

(MSZP) 

Or. Szabó László István 
(Fidesz-KONP- MDF-ESZE) 

Tánczos Józsel 
(MSZDP-FCF) 

Dlusztus Imre Baghy Andrea 
(FVSZM Egyesölet) (FVSZM Egyesület) 

Hűvös László 
(Fidesz-KDNP) 
Kánitz József 
(Szegedórt) 

Dr. Kiss 
JózselGéza 
(Centrum) 

Szilágyi Árpád 

Józsel 
(MSZDP-FCF) 

Tóth Péter 
(Jobbik-MFP) 
Virág András 

(SZDSZ-MSZP) 

Bartáné Tóth Mária 
(SZDSZ-MSZP) 

Dr. Ferenci Csaba 
(MDF-ESZE) 

Dr. Gyovai Tibomé 
Dezső Ibolya 

(Centrum) 
Miháczi 

János Ferenc 

(Szegedért) 

Molnár László 
(MSZDP-FCF) 

Dr. Rákos Tibor 
(Fidesz-KONP) 

16. vk. 

Fehér Attila 

(Jobbik-MFP) 

Horváth Róbert 
(MSZDP-FCF) 

Kovács Lászlóné 
(Centrum) 

Miháltfy Bála 
Lajos 

(Fidesz-KDNP) 
Patik Zoltán Tamás 

(MDF-ESZE) 

Tóth Józsel (MSZP) 

17. vk. 

Balázsfi Lajos 

Lászlóné 
(MDF-ESZE) 

Fábián József 
(SZDSZ-MSZP) 

Simon Gábor 
(FVSZM Egyesület) 

Szabó Mihály 
(MSZDP-FCF) 

Szilágyi Árpád 
Levente 

(Fidesz-KDNP) 
Thurzó Ferenc 

(Független) 

1B. vk. 
Himer Istvánná 

(Függetlenek) 

I l lés Mihály 
(MSZDP-FCF) 

Lauer Zsolt 
(Centrum) 

Dr. Szőke Péter 
(MSZP) 

Dr. Ványai Éva 
(MDF-ESZE) 

h . ÜL 
Csikós Ferenc 

(SZDSZ) 

2 f . vk. 

Bíró György 
(SZDSZ) 

S. vk 
Dr. Ágoston 
Zsuzsanna 

(Szegedért) 
Bakity Lászlóné 
(MSZDP-FCF) 

Dabis Gábor Balázs 
(FVSZM Egyesület) 

Farkasné Pocsai 

Blanka 
(Fidesz-KDNP) 
Dr. Kiss Tibor 

(Centrum) 
Dr. Molnár Gyula 

(MSZP) 

I . vk. 
Dobák Lászlóné 
(Fidesz-KDNP) 

10. vk. 

Bakai Csaba 
(MDF-ESZE) 

1 1 . v k . 

Ábrahám Károly 
(Jobbik-MFP) 

Iványi Aurél 
(MSZP) 

Dr. Pecze László 
(FVSZM Egyesület) 

Szolnoki Ferenc 
(MSZDP-FCF) 

Tóth Csaba László 
(MDF-ESZE) 

Váradiné Kása Edit 

(Függetlenek) 

Dalmáüy Ernő 
(Függetlenek) 

Hekáné dr. Szondi 
Ildikó (MSZP) 
Kozák Anita 

(MSZDP-FCF) 

Dr. Mészáros György 
(FVSZM Egyesület) 

Pata) Miklós 
(Centrum) 

Dr. Farkas Domokos Dr. Gyimesi László 
(MSZDP-FCF) (Fidesz-KDNP) 

Haág Zalán István Kenderesi-Szabó 
(Fidesz-KDNP) Mihály (MSZP) 

Kiss Gyula Kozma Zoltán Lajos 
(Szegedért) (MDF-ESZE) 

Kónya Gábor 
(MSZP) 

Tóth András 

(Függetlenek) 

Merksz Péter 
(MSZDP-FCF) 

Sallai Endre 
(Centrum) 

21.vk. 
Bodor László 
(MSZDP-FCF) 

Bozsó István 

(Szegedári) 

Hicz Zoltán 

(Függetlenek) 

Dr. Solymos László 
(MSZP-SZDSZ) 

Dr. Tárkány István 
(Fidesz-KDNP) 

22. vk. 
Lázárné Kiss 

Krisztina 
(Szegedért) 
Ménesi Imre 

(MSZP) 
Muhi Miklós 

(SZDSZ) 
Nemes László 
(MSZDP-FCF) 

Dr. Péter Szilveszter 
(Fidesz-KDNP) 

Szirányi Antónia 
(Centrum)^ 

23. vk. 
Csányi Edwárd 

(FVSZM Egyesület) 

Babos Tamás 
(FVSZM Egyesület) 

Balogh Mária 
(MSZDP-FCF) 

Dékány Györgyi 

, (Függetlenek) 

Nóvák Szabolcs 
(Szögedért) 

Dr. Polner Eörs 

(Fidesz-KDNP) 

Táth Károly 

(MSZP) 

24 vk. 

Boldizsár János 

(MSZDP-FCF) 

12. vk. 
Bácskai Tamás 

(Centrum) 

Bíró Sándor 
(MTKKMKVE-Szegedért) 

Bódi Józsel 
(FVSZM Egyesület) 

Jakab József 
(MSZDP-FCF) 

Lauer István 
(MSZP) 

Dr. Mécs László 
(MDF-ESZE) 

i IS. vk. 

Berecz Árpád 
(MSZDP-FCF) 

Hamza János 

(Szegedért) 

Katona Gyula 

(MSZP) 

Pál Mihály 

(Centrum) 

Szebenyi Mihály 
(Fidesz-KDNP) 

Dr. Szirtes Zoltánná 
(FVSZM Egyesület) 

H. Nagy László 
(MSZP) 

Kalmár Ferenc 
(Fidesz-KDNP) 

Macsánszky László 
János (Centrum) 

Zsiga Tamás 
(MSZDP-FCF) 

Gasztány Ferenc 
(Centrum) 

Gila Ferenc 
(MSZP) 

Kecse-Nagy Sándor 
(SZDSZ) 

Kohári Nándor 
(Fidesz-KDNP) 

Paksi Páter 
(Jobbik-MFP) 

Vörös B. Zoltán 
(FVSZMEgyesület) 

25. vk. 
Barkós Beáta Ágnes 
(FVSZM Egyesület) 

Biacsi Marietta 
(Centrum) 
Gitay Antal 

(MSZDP-FCF) 
Juhász Gyula 

(Fidesz-KONP) 

Kovács Péter 
(Jobbik-MFP) 

Mészáros Attila 
(MSZP) 

Szendrei Zoltán 
(Független) 

Dr. T'rmámé Horváth Magdolna 
Jolán (MDF-ESZE) 

(Dőlt betűvel jeleztük 

azoknak a nevét, akik 

ugyan összegyűjtötték a 

jelöléshez szükséges 

számú ajánlószelvényt, 

de hivatalosan mfg nem 

képviselőjelöltek) 

Forrás: DM-gyüjtés DM-grafika 


