
  

Eltiltották a szentesi álfideszest 

Szentes - Eltiltotta a további jogsértéstıl, de nem jelenti fel a választási bizottság 
azt a helybeli férfit, aki pénteken kitöltetlenül kérte az ajánlószelvényeket a 
Fideszre hivatkozva. A párt megyei elnöke odament, kihívta a rendıröket, a 
győjtı menekülni próbált. Egyelıre nem derült ki, kinek dolgozott. 

Ötven körüli szentesi lakos. Ennyit lehet tudni arról a 
férfiról, aki pénteken ajánlószelvényért csöngetett be 
Szentesen a Jókai utca egyik házához. Kitöltetlenül 
kérte a cédulát, és azt állította, hogy a Fidesz 
megbízásából győjt. A házigazdának jó oka volt arra, 
hogy ezt az állítást kétségbe vonja: telefonált a Fidesz 
helyi kampányfınökének. Farkas Sándor, a párt megyei 
elnöke hamarabb a helyszínre ért. Kifaggatta az 
aktivistát, aki Farkas szerint újabb hazugságokba 
keveredett, és amikor látta, hogy a megyei elnök 
kihívja a rendıröket, menekülıre fogta. A rendırök 
igazoltatták, a Fidesz pedig kifogást nyújtott be a 
történtek miatt az 5. választókerület választási bizottságához. 
 
Ez a testület helyt adott a kifogásnak, és eltiltotta a további jogsértésektıl az illetıt 
– aki utóbb azt is állította a rendıröknek, hogy magának győjtött. Feljelentést nem 
tett a grémium. – Egy korábbi, hasonló ügyben született bírósági ítéletet 
tanulmányozva azt állapította meg a bizottság, hogy ami történt, az a választás 
alapelveinek megsértése, de nem minısül bőncselekménynek – felelte kérdésünkre 
Sztantics Csaba jegyzı. 
 
Pál Jánostól, a megyei kapitányság sajtóreferensétıl úgy tudjuk, nyomozás akkor 
indulhat ez ügyben, ha feljelentés érkezik, akár a Fidesztıl is. A párt szentesi 
szervezete megtárgyalja, mi a további teendı. 
 
Azért lehet érdekes, ha elindul egy ilyen nyomozás, mert esetleg kiderülhet, hogy a 
szelvénygyőjtı kinek győjtögetett, megtévesztett-e másokat is. A nevét nem árulta el 
a választási bizottság, sem a jegyzı, és a Fidesz sem adta ki ezt az információt.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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