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A négy évvel ezelőtti önkormányzati vá-
lasztásokhoz hasonlóan most is taroltak 
a szocialisták és a szabad demokraták 
Szegeden. A 25 egyéni választókerület-
ből 21-et nyert meg az MSZP-SZDSZ 
koalíció. A Fidesz-KDNP négy képvise-
lőt juttatott az egyéni választókerületek-
ből a városi közgyűlésbe. (A kompenzá-
ciós listán mandátumot szerzett képvi-
selőkről lásd keretes írásunkat). 

A kormánykoalíció megismételte 
2002-es eredményét. A szocialisták fö-
lényesen nyerték a panelkörzeteket. Tar-
jánban és Makkkosházon például több 
mint ötszáz szavazattal nyert az 
MSZP-s jelölt a fideszes ellenfelével 

Kiskundorozsma 

Fölényesen nyerte a képviselő-választást az MSZP-SZDSZ Szegeden 

Változatlan felállásban folytatják 
Botka László biztos többséggel a háta 
mögött folytathatja a kormányzást 
Szegeden. Az MSZP-SZDSZ ugyanis 
24 mandátumot szerzett a városi köz-
gyűlésben. A Fidesz-KDNP 13, az 
MDF-Együtt Szegedért Egyesület pe-
dig három képviselőt jut tatot t a tes-
tületbe. Egy-egy mandátumot szerzett 
az MSZDP-Független Civil Fórum, a 
Független Városi Szövetség-Magyar 
Egyesület és a Szegedért Egyesület. A 
rendszerváltás óta most fordult elő 
először, hogy nem jutott be független 
képviselő a közgyűlésbe. 

L I S T Á K , MANDÁTUMOK, K É P V I S E L Ő K 
A szegedi városi közgyűlésbe 25 képviselő 
kerül be az egyéni választókerületből, 
17-en pedig a kompenzációs listáról jut-
nak mandátumhoz. A Fidesz-KDNP listájá-
ról 9-en kerültek be az új szegedi képvise-
lő-testületbe: Oláh János, Balogh László, 
Balogi Dániel, Gylmesi László, Haág Zalán 
István, Hűvös László, Kohári Nándor, Péter 
Szilveszter és Póda Jenő. Az MDF-Együtt 
Szegedért Egyesület listájáról Bakai Csa-
ba, Mécs László és Ványai Éva jutott az új 
közgyűlésbe. Az MSZP kompenzációs lis-
tájáról Mészáros Attila és Molnár Gyula, az 
MSZDP-Független Civil Fórum listájáról 
Beck Zoltán, a Független Városi Szövet-
ség-Magyar Egyesület listájáról Apró Ju-
hász János, a Szegedért Egyesület listájá-
ról pedig Csapó Balázs jutott mandátum-
hoz. 

szemben. A külső városrészekben ennél 
valamivel izgalmasabb volt a verseny. 
Dorozsmán, a 16-os választókerületben 
például a szocialista Tóth József csupán 
48 vokssal győzött. Tápén fordult a koc-
ka 2002-höz képest, itt a fideszes fuhász 
Gyula 79 vokssal verte meg az MSZP-s 
Mészáros Attilát. 

A 11-es belvárosi körzetben is nagy 
csata zajlott a két oldal jelöltje között: az 

MSZP-s Tóth Károly és fideszes Polner 
Eörs között 65 szavazat döntött - a szoci-
alista képviselő javára. A legnagyobb iz-
galmat az Alsóvároson induló aspirán-
sok élték át. A 14-es választókerületben 
az SZDSZ-MSZP színeiben induló Virág 
András 1111 voksot, a Fidesz-KDNP je-
löltje, Hűvös László pedig 1106 szavaza-
tot kapott, így köztük mindössze öt sza-
vazat döntött. Ebben a kerületben indult 

egyéni jelöltként Dlusztus Imre, a Füg-
getlen Városi Szövetség-Magyar Egyesü-
let polgármesterjelöltje, aki mindössze 
237 voksot kapott. 

A Fidesz-KDNP-s képviselők közül -
Juhász Gyulán kívül - Szabó László, Far-
kasné Pocsai Blanka és Kalmár Ferenc 
nyert a választókerületében. 

Az ismert képviselők közül távozik a 
helyi politikából a korábbi ciklus kultu-

rális tanácsnoka, a Centrum párti Pászti 
Ágnes, az MDF-s Hingl László és a fide-
szes Makrai László. Nem tudott vissza-
térni a helyi közéletbe Rákos Tibor, aki 
1998-tól 2006-ig volt parlamenti képvi-
selő. Rákos Tibor 204 szavazattal kapott 
ki a Délikert városrészben az 
SZDSZ-MSZP színekben induló Bartá-
né Tóth Máriától. 

SZ. C. SZ. 

Dlusztusék 
Újszegeden 
bizakodtak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kedélyes, otthonos környezetben 
gyűltek össze újszegedi székhá-
zukban az FVSZ-Magyar Egyesü-
let képviselőjelöltjei tegnap este 7 
óra körül. A társadalmi szervezet 
polgármesterjelöltje, Dlusztus Im-
re fél 8 körül érkezett meg, felesége 
süteményt is hozott a várakozás 
feszült óráinak oldásához. A tekin-
tetek a tévére szegeződtek. Dlusz-
tus szerint háromezer szavazat 
már jó eredmény lenne, ezt reális-
nak is látta. Egyéni körzetben 2-3 
jelöltjüket tartotta esélyesnek a 
győzelemre. Családias hangulat-
ban, demokratikusan járt körbe a 
távirányító: az M 1, a Duna TV és 
a TV 2 között szörföltek a jelöltek. 

- Botka lesz a polgármester -
toppant be Bartók Csaba a tévé-
nézők elé 8 óra előtt pár perccel. 
A jelöltek nyugodtan fogadták a 
szavazatok ötszázalékos feldol-
gozottságánál megfogalmazott 
hírt. Közben Dlusztus bosszan-
kodva jegyezte meg, hogy a köz-
szolgálati tévé képtelen volt fotót 
szerezni róla a szegedi eredmé-
nyek bemutatásakor. Égy másik 
szobában közben többen fesztül-
ten figyelték az internetet. Há-
romnegyed 9-kor a szövetség pol-
gármesterjelöltje már úgy látta, 
kényelmes szocialista előny lesz 
a szegedi közgyűlésben. Ezt és 
Oláh János eredményeit úgy 
kommentálta: „Szomorú, hogy 
16 évvel a rendszerváltás után 
egy civil szerveződésnek szinte 
esélye sincs ellenőrző pozícióba 
kerülni az önkormányzatban. Fi-
gyeljétek meg, Oláh János azt 
fogja mondani: miattunk nem 
sikerült megverniük a szocikat!" 

Kilencig csak háromszor tapsolhattak a szimpatizánsok 

Mérsékelt öröm 
a szocialistáknál 

„Mindenholnyerünk, csak Szegeden nem" 

Oláh többre számított 
A szegedi eredmény kevéssé 
rendítette meg a Fidesz-szék-
házban szurkolókat tegnap este, 
bár Oláh János győzelemre szá-
mítot t . Az aktivisták és a Fi-
desz-politikusok tapsoltak, gra-
tuláltak és fagyiztak. 

Kevesen, mindössze tízen-tizen-
öten várták tegnap este hét órakor 
Szegeden, a Victor Hugó utcai Fi-
desz-székházban az önkormány-
zati választások eredményét. Az 
aktivisták a Hír Televízió adását 
figyelték, Gyimesi László, Dré-
gely Zoltán és a Fidelitas tagjai 
egymással beszélgettek. A szegedi 
kapcsolásra azonban ők is figyel-
tek. A tudósító Oláh János polgár-
mesterjelöltet idézte, aki bizako-
dóan nyilatkozott. Szegény lány, 
jól odaküldték - jegyezte meg va-
laki, amikor az egyik riporter az 
MSZP-székházból jelentkezett. 

Oláh fános negyed nyolc körül 
érkezett feleségével é§ fiával, 
majd befutott Kalmár Ferenc is, 
később pedig leparkolt a ház elé a 
kampánybusz. Egyre többen jöt-
tek szurkolni, nyolc órakor már 
szűk volt a székház, ezért többen 
az utcát választották, cigarettáz-
tak, a lányok fagyiztak. Volt, aki-
nek bent is melege volt, legyező-
vel hűtötte magát. 

Az első adatokat csak fél füllel 
hallgatták. A zalaegerszegi Fi-
desz-jelölt, Gyimesi Endre neve 
hallatán Gyimesi László nevetve 
jegyezte meg: csak névrokon. 

- Számítunk a győzelmedre -
biztatták többen Kalmár Feren-
cet. 

Amikor a televízió Botka Lász-
ló fölényéről tudósított, a szék-
házban szinte rezzenéstelen arc-
cal vették tudomásul. 

- Mindenhol nyerünk, csak 

Kalmár és Oláh kézfogója. Ki gratulál kinek? Fotó: Schmidt Andrea 

Szegeden nem - állapította meg 
valaki. A jelenlévők tapsoltak, ha 
egy fideszes győzelemről kaptak 
hírt, de a pécsi adatokkal nem 
voltak elégedettek. A szimpátia a 
szegény beteg embernek kedvez 
- hangzott egy megjegyezés. 

Kilenc óra körül az akkori ered-
mény kommentálására kértük 
Oláh Jánost. - Kilencvenhét szá-
zalékos feldolgozottságnál Botka 
László vezet. A szegedi választás-
ra jogosultak 26 százaléka úgy 
döntött, hogy a jelenlegi polgár-
mester irányítsa továbbra is a vá-
rost, de 18 százalék úgy gondol-
ta, hogy nekem kellene. így való-
színű, hogy újra Botka László 

lesz Szeged első embere - érté-
kelt Oláh. Hozzátette: jobb ered-
ményre számított, a győzelem-
ben reménykedett. Arra a kér-
désre, hogy a Délmagyarország 
és a Városi Televízió által rende-
zett vita nem jelentett volna-e le-
hetőséget számára, kérdéssel vá-
laszolt: Ezt komolyan gondolja? 
Majd közölte: - Elég volt, nem 
hagyjuk magunkat tovább átver-
ni! Én szántottam, vetettem, re-
méljük, hogy a fiatalok majd 
aratnak. Ez így van'a mezőgazda-
ságban, reméljük, hogy így lesz 
ez a politikában négy év múlva -
fogalmazott Oláh János. 

G. ZS. 

Körülbelül százan várták a hí-
reket tegnap este a szocialisták 
szegedi szimpatizánsai az ifjú-
sági házban. 

Sajtos stangli és ásványvíz várta 
a Szegedi Ifjúsági Házban este fél 
8-tól a szocialista szimpatizán-
sokat. - Jóska, vannak itt bizton-
sági emberek? - aggodalmasko-
dott egy középkorú hölgy, attól 
félvén, a szegedi kormányellenes 
tüntetések résztvevői megjelen-
hetnek. 

- Botka nem kaphat ki - bi-
zonygatták egymásnak egy asz-
taltársaság tagjai, miután a tele-
vízióban - bár a szavazatok cse-
kély feldolgozottsága mellett -
Békéscsaba, Salgótarján és Szek-
szárd fideszes polgármesterje-
löltjeinek vezetését mutatták be. 
Ótott Kovács Györgyné is ezen a 
véleményen volt, aki élettársával 
együtt érkezett. - Beszélnek az 
épületek és a terek. Csak rá kell 
nézni a városra - áradozott az al-
sóvárosi nyugdíjas asszony Bot-
ka László eddigi munkásságáról. 
Vajon a polgármester fideszes ki-
hívójának, Oláh fánosnaka prog-
ramjáról tud-e valamit? Őszin-
tén válaszolt: semmit. 

Az első nyíltszíni taps este 
nyolckor zúgott fel a kávézóban, 
amikor Botka előnyét mutatták 
be a tévében. A második taps 
Demszky Gábor főpolgármester 
vezetését ünnepelte. Amikor a ki-
vetítőn az országtérkép a főváros 
kivételével mindenhol narancsba 
öltözött, Szakács Ágnes azt 
mondta: - Szomorú vagyok, úgy 
látszik, hatott a hecckampány. 

Fél kilenc körül az MTV szak-
értője úgy vélte, Veszprém és Bé-

késcsaba után Szekszárdot is el-
veszítették a szocialisták. A kö-
zel százfőnyi szegedi szocialista 
szimpatizáns szinte néma 
csendben vette tudomásul a rá-
juk nézve kedvezőtlen híreket. A 
vigaszt este 9-kor Botka László 
egyre meggyőzőbb előnye jelen-
tette a Fidesz szegedi elnökével 
szemben. Ekkor zúgott fel a har-
madik nyílt színi taps, amit ki-
sebb fajta ováció követett, ami-
kor az MTV valamivel 9 óra után 
élőben kapcsolta be telefonon a 
szocialista politikust, és tény-
ként jelentette be győzelmét. 

K.G. G. 

Botka beleizzadt Fotó: Karnok Csaba 


