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Ó, mondd, te kit választanál?

A következő országgyűlési képviselő választáson Szent-Endrén egy-egy függetlenségi és
néppárti programmal fellépő jelölt is indul.

"A szabadelvű párt nem mozog ugyan, de azt hiszem, diadala biztosra vehető." (Valóban a
Szabadelvű Párt színeiben induló Lupa Péter győzött 91 szavazati többséggel.)
(Dumtsa Jenő jelentése, Főispáni bizalmas iratok, 1901. szeptember 14.)

Közszemlére tették a választásra jogosult 813 szentendrei lakos - a lakosság 17%-a névjegyzékét.
(A képviselőtestület 1901. október 28-i ülésének jegyzőkönyve)

Elhangzott Kada Mihály plébános interpellációja, mely szerint a január 26-án tartott
országgyűlési képviselőválasztásra a helyi karhatalom kiegészítése céljából lovas katonaságot
rendeltek ki, noha azt a polgármester nem kérte, (A választáson egyébként ismét a Szabadelvű
Pártjelöltje győzött a néppárti és a függetlenjelölttel szemben.)
(A képviselőtestület 1905.január30-i ülésének jegyzőkönyve)
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"A szentendrei választókerületben nagy csend mutatkozik. Sem a választók, sem a jelöltek nem
mozognak. Igaz ugyan, hogy egyik-másikjelölt kilátogat széjjelnézni („.), de a régi virtuskodás, a
jókedv, a kortesláz megszűnt. Szomorú világban élünk, - üres a zsebünk, a pincénk, a haza
sorsáról néma veszteglést tanúsítunk, mert nem bízunk többé senkiben, nem hiszünk
senkinek."

Az 1922-es országgyűlési képviselő választásokon "Szentendrén a választási elnök dr. Antolik
Arnold polgármester volt. Az utcán már kora reggel összefogdosták az embereket. A választási
iroda szocialista vezetőjét, Szekeres Andrást kényszerítették, hogy hagyja el Szentendre
területét. A rengeteg pesti detektív lehetetlenné tett minden beszélgetést. Ha két ember
találkozott egymással az utcán, azonnal igazoltatták és bekísérték a városházára. A
szavazóhelyiségek előtt pesti ébredők álltak, akik a szociáldemokrata szavazókat nem
engedték be a helyiségbe, mondván, hogy ezek kommunisták. Szentendre egész lakossága
párt-különbség nélkül megdöbbenve nézte, hogy micsoda rémuralmat mert teremteni Antolik
polgármester, Heller rendőrkapitány, egy pár rendőrfogalmazó és néhány társuk." (Népszava,
1922.július 7.)

Az 1934. novemberi törvényhatósági választások adatai: a 2.254 válasz-tásra jogosultból
749-en szavaztak, a Nemzeti Egység Párt színeiben fellépő Németh László 726 szavazatot
kapott. Csia Sándorra hárman voksoltak, Papp Viktor egyetlen szavazatot kapott.
{Magyar Élet, 1934. december 18.)

"Megvolt a nagy választás. Örömtüzek, kifulladó tüdővel harsogtatott harsonák emitt,
belenyugvás, kényszerű beletörődés amott. (...) Az ünneplés lassan véget ért, a zászlók
porosak, kopottak lesznek és kezdődnek újból a szürke és - remélhetőleg - békés
hétköznapok." (Magyar Élet, 1935. május 28.)

Elhunyt Almássy László országgyűlési képviselő, akit 1910-ben választottak meg először a
pomázi kerület követévé. Előzetes becslések az új képviselőjelöltekről: Legjobban a legitimista
Néppárt színeiben induló Griger József agitál, de Ottó királyfi sem örül az indulásának, mivel
"...esetleges bukása a magyarországi legitimizmus végleges bukását jelentené". Dr. Dénes
István radikális parasztpárti jelöltnek nem valószínű, hogy összegyűlik az ajánlása. "Hívei
vannak Szálasi Ferenc ny. őrnagynak. Ő a szélsőjobboldali irányú Nemzeti Akarat Pártja
vezetője. Szimpatikus egyéniség, kár, hogy ellenzéki. " Lapzárta utáni hír: A Nemzeti Egység
Szervezete dr. Ember Sándor ügyvédet, a Pünkösd-fürdő tulajdonosát tekinti hivatalos jelöltnek.
(Pilishegyvidéki Hírek, 1936. március 15.)
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"A pomázi választókerületet március 16-án megszállták a választási hadak. Az elmúlt hét
folyamán úgyszólván minden községben megnyíltak a pártirodák, a házak falai, a
sürgönypóznák, útszéli bódék, minden lehető és lehetetlen helyek nem maradtak
kihasználatlanul. A jelöltek hat-nyolcszínű, ordító plakátjai hirdetik, hogy megindult a választási
harca a kerületnek." (Pilishegyvidéki Hírek, '1936. március 22.)

''A pomázi választókerület a megelőző példátlanul heves és nagy két-hetes agitáció után
csütörtökön választott képviselőt." A választók 90,5%-a, összesen 12052 személy szavazott.
Eredmény: dr. Ember Sándor összesen 6316, Grieger József 4794, Szálasi Ferenc 942
szavazatot kapott. Ebből a szentendrei voksok: Ember Sándor - 1011, Griegei-József - 76,
Szálasi Ferenc - 194.
(Pilishegyvidék - Budakömyék, 1936. április 5.)

Dr. Ember Sándor, a pomázi kerület országgyűlési képviselője Szentendrén, a Csonka strand
nagytermében tartotta első beszámolóját az ott Nemzeti Egység szervezetének
nagyválasztmánya előtt. Hosszabb beszédben fejtegette a kül- és belpolitikai helyzetet, majd
foglalkozott a kerületi kérdésekkel, különösen Szentendre sürgős feladataival, Hangozatta,
hogy szükséges volna mielőbb Pilishegyvidéki Kultúregyesületet alapítani./MOT/X.
1936.07.30.Csonka_strand_nagyterme

Megkezdődtek az országgyűlési képviselő választások előkészületei. 'A Pilishegyvidéken ifj.
gróf Teleki József pomázi földbirtokos a hivatalos jelölt (Magyar Élet Pártja). Ebben a
kerületben a nyilasok is indulnak és jelöltjük dr. vitéz Csia Sándor BHÉV titkár, szentendrei
lakos." (17 település - köztük Szentendre - tartozik a Pilishegyvidéki választókerülethez.)

(Pilishegyvidék - Budakörnyék, 1939. május 6.)

"Felnyíltak az urnák: választottunk. Budakörnyék MEP, a Pilishegy-vidék nyilas képviselőt
küldött a parlamentbe." A pilishegyvidéki eredmények: Teleki József(MÉP) 5303, Csia Sándor
(nyilas párt) 7259, szvazat
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Bechtler Péter (szociáldemokrata) 1303 szavazatot kapott. Szentendrén Telekire 848-an,
Csiára 926-an, Bechtlerre 121-en szavaztak. (Pilishegyvidék - Budakömyék, '1939. június 3.)

"Mit várunk az új képviselőktől? Várjuk az új parlamenttől a zsidó-kérdés maradéktalan
megoldását, az ésszerűség szabta földbirtok-reformot, a halmozott jövedelmek haladéktalan
megszüntetését, statáriumot a sibolókra, helyi viszonylatban pedig a HEV viteldíjának radikális
csökkentését." (Pilishegyvidék - Budakörnyék, 1939. június 10.)

Az 1990-es parlamenti választások szentendrei eredményei:

Választásra jogosult: 13.684 személy. Megjelent: 9577. Érvényes szavazat: 9319 (68,10%)

-Kereszténydemokrata Néppárt:
534
szavazat,
5,73%
-Szabad Demokraták Szövetsége: 1554
"
16,68%
-Magyar Néppárt:
65
"
0,70%
-Agrárszövetség:
64
"
0,69%
-Vállalkozók Pártja:
263
"
2,82%
-Fiatal Demokraták Szövetsége:
1300
"
13,95%
-Magyar Demokrata Fórum:
2810
"
30,15%
-Független Kisgazdaés PolgáriPárt: 1211
"
12,99%
-Magyar Szociáldemokrata Párt:
198
"
2,12%
- Magyar Szocialista Párt:
1209
"
12,97%
-Hazafias Választási Koalíció
111
"
1,19%
(Parlamenti Választások, 1990. Politikai szociológiai körkép. 1990. MTA Társadalomtudományi
Intézete)

A 11. választókerület országgyűlési képviselője dr. Szél Péter, az MDF jelöltje.

"Vitaindító gondolatok a kiürülő szovjet laktanya hasznosítására. Kórház a város szélén?"
(Szentendre és Vidéke, 1990. április 15.)
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Az országgyűlési képviselőválasztás első fordulójának eredményei a 11. választókerületben
(Szentendrén és környékén):

DragonPál
EKGP
1433 szavazat, 4,74%
Erdélyi Sándor
független
963
"
3,20%
Fehér András
MIÉP
1225
"
4,05%
Dr. Giczy György
KDNP
2647
"
8,75%
Dr. Kovács Béla
FKGP
2728
"
9,01%
Dr. Kulin Ferenc
MDF
4541
"
15,01%
Légrádi Tibor
FIDESZ
1919
"
6,34%
Miakich Gábor
MSZP
8622
"
28,49%
Szepesi Péter
Munkáspárt 600
"
1,98%
Ungár Klára
SZDSZ
5579
"
18,44%

A májusi második forduló eredménye:

Miakich Gábor
Dr. Kulin Ferenc
Ungár Klára

9.942 szavazat, 40,51%
8.001
"
32,60%
6.599
"
26,89%

(A Szentendrén induló jelöltek közül Miakich Gáboron kívül listáról bejutott a parlamentbe dr.
Giczy György, dr. Kulin Ferenc és Ungár Klára.)
(Szentendre és Vidéke, 1994. május 15; Országgyűlési választások 1994. Press+ Print kiad.)

Az országgyűlési képviselőválasztás második fordulójának (május 24.) eredménye a 11.
választókerületben:
Hadházy Sándor 18.379 szavazat (60,14%),
Miakich Gábor 12.181 szavazat (39,86%).
A szentendrei szavazatok száma:
Hadházy Sándor 6317,
Miakich Gábor: 4785.
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"Május 24-én eldőlt, kiket választottak meg a polgárok egyéni jelöltként és kiket juttattak
pártlistán a Magyar Köztársaság Országgyűlésébe.
Szentendrén az egyéni jelöltek versenyét Hadházy Sándor visegrádi polgármester, a FIDESZ
jelöltje nyerte. A Parlamentbe juttatták a választópolgárok listás szavazás alapján: Turi-Kovács
Béla ügyvédet a Kisgazdapárt és Szabó Imre szentendrei önkormányzati képviselőt a
Szocialista Párt megyei listájáról. A törvényhozás padsoraiban foglal helyet továbbra is a
szentendrei Bársony András szocialista képviselő, az Európa Parlament alelnöke, akit
budapesti listán választottak meg."
(Szentendre és Vidéke, 1998. május 29.)
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