
HETFO, 2006. OKTOBER 2., 96/231. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 84 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Pick-vereség 
Vereséggel kezdte hazai pályán 
BL-szereplését a Pick Szeged 
a címvédő Ciudad Real ellen. 

14. OLDAL, A DÉL SPORTJA 

VAN, AMI OLCSÓBB, MINT TIZ EVE 
Tévét, videót ma olcsóbban vehetünk, mint tíz-tizenegy 
évvel ezelőtt, a.gáz, a szemétszállítás ára viszont 
a többszörösére emelkedett. 

9. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL 
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Váltás a megyei közgyűlésben - Ismétlő városvezetők térségünkben - Budapesten Demszky Gábor győzött 

Narancssárgába öltözött az ország 
Önkormányzati választáson most járultak a leg-
többen a szavazóurnákhoz a rendszerváltás óta. 
Csongrád megyében a Fidesz-MPSZ vezette vá-
lasztási koalíció jelöltjei nyerték el a mandátumok 
jelentős többségét, ugyanakkor nagyvárosaink 
mindegyikében az eddigi polgármester irányíthat-
ja a települést. Az országot kormányzó koalíció az 
önkormányzati választások egyértelmű vesztese. 
A Budapestet 16 éve irányító Demszky Gábor is 
csak szoros versenyben őrizte meg posztját. 

Az ország egészében és Csongrád megyében is töb-
ben vettek részt az önkormányzati választásokon, 
mint a rendszerváltozás óta bármikor. Például 
2002 őszén a választópolgárok 51, Csongrád me-
gyében 47 százaléka ment el szavazni, most 53, ná-
lunk 49 százaléka voksolt. 

Az eddigi polgármesterek maradtak Csongrád 
megyében a nagyobb városok élén. Megyei jogú vá-
rosaink közül Szegeden az MSZP-SZDSZ-es Botka 
Lászlót (a voksok 58 százalékával), Hódmezővásár-
helyen a Fidesz-MPSZ-MDF támogatását élvező 
Lázár Jánost (72 százalékos aránnyal) támogatta a 
többség. A kormánykoalícióhoz tartozó polgármes-
tert erősítették meg tisztségében Csongrád lakói, 
ahol Bedő Tamás a voksok 48; a makóiak, ahol Bú-
zás Péter a szavazatok 56; Szentesen, mert Szirbik 
Imre a voksok 63 százalékát nyerte el. Országos 
trendnek tűnik, hogy a baloldal polgármesteri pozí-
cióit csak azokban a városokban tudta megőrizni, 
ahol népszerű szocialista vezető indult újra a vá-
lasztásokon. Az SZDSZ országos mérlege még ked-
vezőtlenebb: elvesztették fontos vidéki polgármes-
teri posztjaikat, s Demszky Gábor is csak szoros 
versenyben és az MSZP támogatásával volt képes 
megőrizni 16 éve őrzött főpolgármesteri tisztét. 

Meglepetéssel a kistelepülések is szolgáltak. Pél-
dául az Üllést 1974 óta vezető Nyáriné Tajti Anna, 
valamint Újszentiván polgármestere, az 1975. óta 

hivatalban lévő Talpai János helyett új személyt vá-
lasztottak a község elére: Nagy Attila Gyula, illetve 
Putriik Lázár személyében. A kistelepülések közül 
a voksokat leghamarabb Óföldeákon összesítették: 
tegnap este nyolc óra előtt kiderült, hogy a követke-
ző négy évben is a független Hajnal Gábor irányítja 
a települést. 

A nagyvárosi közgyűlések összetételét is átalakí-
totta a választás. Taroltak az egyéni választókerület-
ben a Fidesz-jelöltek: Vásárhelyen a 14 mandátum 
mindegyikét az e párthoz tartozók gyűjtötték be. 
Szegeden - a megyében, de talán az országban is ki-
vételes szigetként - jórészt változatlanok maradtak a 
viszonyok, maradt a polgármester mögötti többség: 
a 25 egyéni választókerület döntő hányadában a kor-
mánypárti támogatottságú jelöltek kaptak bizalmat. 

Az országos adatok szerint a koalíció veresége vi-
déken egyértelmű: a megyei közgyűlésekben lap-
zártánkkor mindenhol a Fidesz tűnt győztesnek. 
Fordult a kocka Csongrád megyében is: a mandátu-
mok fele a Fidesz-MPSZ vezette választási koalí-
cióé lett. így a Fidesz-KDNP-Kisgazda Polgári 
Egyesület-Nemzeti Fórum-Magosz-Vállalkozók 
Párja csoport képviselői mellett 16 közgyűlési he-
lyet kapott az MSZP-SZDSZ pártszövetség. A két 
„mamuton" kívül két civil szervezet - a Homokhá-
ti Önkormányzatok 3, a Polgári Szövetség Makóért 
1 képviselőt küldhet a megyegyűlésbe. Az új me-
gyeatyák között számos - például Nógrádi Zoltán 
mórahalmi, Piri József algyői, Búzás Péter makói, 
Szirbik Imre szentesi - polgármester neve is föl-
bukkan. A megyei közgyűlés első ülésén a képvise-
lők közül választja meg a testület tisztségviselőit. 

Új választási szisztémával alakultak meg a ki-
sebbségi önkormányzatok. Az ilyen névjegyzékbe 
jelentkezők megyénk 21 településén összesen 38 
kisebbségi önkormányzati testületet választottak. 

Összeállításunk a 2 - 5 . oldalon 

Polgármesterek Csongrád megye városaiban 
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A bal- és a jobboldal jelöltje is növelte támogatottságát - A régi-új polgármester már a héten tárgyal a frakcióvezetőkkel 

Botka Lászlót újraválasztották Szegeden 
Szegeden a rendszerváltás óta 
először fordult elő, hogy egy pol-
gármestert újraválasztottak. 
Botka László meggyőző fölény-
nyel utasította maga mögé po-
litikai riválisait. 

Botka László megismételte négy 
évvel ezelőtti győzelmét. A több-
ség 2002 után 2006-ban is Szeged 
polgármesterének választotta az 
MSZP-SZDSZ jelöltjét. Százalék-
ban kevesebbet (59,68-57,85), de 
a magasabb részvétel miatt 3368 
szavazattal többet kapott, mint 
négy éve. Tegnap 35 881 -en támo-
gatták újraválasztását. 

A Fidesz-MPSZ-KDNP-s -
MDF és az Együtt Szegedért 
Egyesület által támogatott - pol-
gármesterjelölt, Oláh János vég-
zett a második, a Független Vá-
rosi Szövetség - Magyar Egyesü-
let jelöltje, Dlusztus Imre pedig a 
harmadik helyen. 

A jobboldal által támogatott 
polgármesterjelölt százalékban 
(36,63-38,09) és a kapott sza-
vazatokban kifejezve is növelte 
támogatottságát. Négy éve Ba-
logh Elemér 19 ezer 956, Oláh 
János a mostani választáson 23 
ezer 627 szavazatot kapott. A 
Független Városi Szövetség -
Magyar Egyesület polgármes-
terjelöltje a szavazatok 4,06 
százalékát megszerezve, 2518 
vokssal végzett a harmadik he-
lyen. 

Botka László a hivatalos vég-
eredmény megismerése után 
megköszönte a szegediek tá-
mogatását. A régi-új polgár-
mester lapunknak nyilatkozva 
azt mondta, annak, hogy ki 
melyik pártot támogatja, az ur-
nák lezárása után már semmi 
jelentősége nincs, ő továbbra is 

a várost és minden szegedit kí-
ván szolgálni. A héten tárgyal-
ni akar a frakcióvezetőkkel az 
alakuló közgyűlés összehívásá-
ról. 

Szegeden a rendszerváltás óta 
először fordult elő, hogy egy pol-
gármester második ciklusát 
kezdheti meg. Szalay Istvánnak, 

az MSZP-SZDSZ jelöltjének ez 
1998-ban nem sikerült, a szege-
diek akkor a Fidesz- MDF-
MKDSZ által támogatott Bartha 
Lászlót választották polgármes-
ternek. Az 1990-ben győztes Lip-
pai Pál és az imént említett Bart-
ha László később már nem indult 
önkormányzati választásokon. 

A megyeszékhelyen a név-
jegyzékbe felvett 132 ezer 808 
választó közül a szavazásra jo-
gosultak 47,12 százaléka, 62 
ezer 580 szegedi járult 5z ur-
nákhoz. 501-en érvénytelen 
szavazólapot dobtak a gyűjtőlá-
dákba. 

o . z . 

Együtt ünepelte Botka László (középen) győzelmét az MSZP és az SZDSZ az ifjúsági házban Fotó: Karnok Csaba 

Tarolt 
a Fidesz 
Vásárhelyen 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Továbbra is Lázár János Hód-
mezővásárhely polgármestere, 
az eddigi fideszes városvezető a 
szavazatok 72,17 százalékát 
szerezte meg. Ellenfele, Herná-
di Gyula az MSZP-HVDSZ tá-
mogatásával a voksok 27,83 
százalékát tudhatja magáénak. 
Fölényes jobboldali győzelem 
született az egyéni választóke-
rületekben: mind a tizennégy 
képviselői helyet a Fi-
desz-MPSZ jelöltjei nyerték el 
vasárnap. Új nevek tűntek fel a 
kompenzációs listán. Az előző 
ciklusban szerepet vállaló kép-
viselők közül nem tudta meg-
őrizni egyéni mandátumát a 
szocialista Bacsa Pál és Szeli Fe-
renc, illetve a Polgári Szövetség 
Vásárhelyért Egyesülettől Tóth-
né Mohos Erika. Hódmezővá-
sárhelyen a szayazásra jogosul-
tak 50,77 százaléka járult az ur-
nákhoz a tegnapi önkormány-
zati választáson. 
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