
SZOMBAT, 2002 . MÁRCIUS 23. • V Á L A S Z T Á S 2 0 0 2 " 7 

A 3. számú körzetben indulnak 
KOZMA GYÖRGY (Magyar Vállalkozó Egységpárt) 

- Mindig is érdekelt a politika vi-
lága, és amikor nemrégiben felkér-
tek a jelöltség elvállalásra, kéthe-
tes gondolkodás után elvállaltam 
- magyarázza Kozma György, mi-
ért is lépne politikai pályára. -
Úgy gondolom, a pohtika mára er-
kölcsileg lejáratódott, ebben a sár-
dobálásban nem akarok részt ven-
ni, ha megválasztanak, éreznék 
magamban akkora energiát, hogy 
méltóságteljesen képviselhessem 
választóimat a közéletben. Párt-
katona sem kívánok lenni, ha-
nem a vállalkozókat szeretném 
képviselni. 

Egy társaság ügyvezetőjeként át 
tudja érezni, milyen nehézségek-
kel kell szembenéznie a vállalko-
zói szférának, leginkább a kis- és 
középvállalkozói rétegnek. Kozma 
György szerint olyan jogszabályok 
módosítására lenne szükség, ame-
lyek a vállalkozások működteté-
sét segítik és könnyítik meg, de 
ugyanez vonatkozik az állampolgá-
rok kis ügyeinek minél gyorsabb el-
intézésére is. Minden tekintetben 
egyszerű, áttekinthető és pénzori-
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egy gyermek édesapja. A Rad-
nótiban érettségizett, majd több 
szakmát is kitanult: síküvegcsi-
szoló és tükörkészítő, gépjár-
műoktató, középfokú edző. Él-
sportolóként az NB-I-es labda-
rúgócsapat és a magyar B válo-
gatott tagja volt, ma a Tápéi 
Sportegyesület elnöke. 1990 
óta egy társaság ügyvezetője, a 
Magyar Vállalkozó Egységpárt 
(MAVEP) országgyűlési képvi-
selőjelöltje. 

entált számviteli törvény megalko-
tására kell fektetni a hangsúlyt -
véli a képviselőjelölt. Számvetést 
kell készíteni, melyek azok a fel-
adatok, amelyekkel az utolsó ti-
zenkét esztendőben az ország adó-
sa maradt állampolgárainak, és 
ezekre megoldást kell találni. Köz-
tük van a nyugdíjak értékállóságá-
nak megőrzése, amely mind ez 
idáig nem valósult meg. De újra 
kell gondolni a sporttörvényt, va-
lamint megoldásra vár a sport fi-
nanszírozása is. 

A képviselőjelöltnek az a vélemé-
nye, hogy a dél-alföldi régió elma-
radt a fejlettebb térségektől, aminek 
oka elsősorban az autópálya hiá-
nya. Az elkövetkező ciklusban min-
denképpen tovább kell építeni a 
sztrádát az országhatárig, hogy mi-
nél több vállalkozás, főleg termelő-
üzem települjön Csongrád megyé-
be. Hiszen jelenlétüknek óriási sze-
repe van az új munkahelyek meg-
teremtésében. 

- A három válságban lévő ágazat, 
a mezőgazdaság, az egészségügy és 
az oktatás élére nem pártkatonákat 
kellene állítani, hanem ehsmert 
szakembereket - mondja Kozma 
György. 

NAGYVÁRI LÁSZLÓ (Munkáspárt) 

Nagyvári László azt mondja, most, 
a kampány idején sokszor esik szó 
az úgynevezett jóléti rendszervál-
tásról. Ő azonban úgy érzi, hogy 
mindez csak mellébeszélés, hiszen 
azzal, hogy Magyarország tőkés 
ország lett, a munkásembert, a le-
csúszott középosztályt megfosz-
tották alapvető jogaitól, a magyar 
ipar nagy része a külföldiek nevé-
re került, a mezőgazdaság pedig 
soha nem tapasztalt válságban van. 
S ami számára a legfájóbb, ebben 
a régióban nagy a munkanélküli-
ség, ráadásul megszűnt az esély-
egyenlőség is. 

Leosztották a lapokat, mondja. 
A gazdagság és a szegénység is 
öröklődik majd generációkon ke-
resztül. Ezért a lecsúszott közép-
osztály, a munkásság, a kiszolgál-
tatott alkalmazottak ügyének meg-
segítése, támogatása érdekében 
vállalta a képviselőjelöltséget a 
Munkáspárt színeiben, ezek hely-
zetén óhajt segíteni, ha elnyeri a vá-
lasztók bizalmát. 

A kormánynak a leváltása elég 
gyakran szerepel más ellenzéki 
pártok megfogalmazásában, mond-
ja Nagyvári László. Mi, a Mun-
káspártban ezt úgy látjuk, nem 
egy öncélú feladat. Fő törekvésünk, 
hogy jobbra forduljon a helyzetük 
azoknak, akik erre rászorulnak: a 

dolgozók, a kisnyugdíjasok, a kény-
szervállalkozók. 

Ha a Munkáspárt nincs ott a 
parlamentben, akkor nem lehet 
jobb életre számítani, akárki kor-
mányoz! A rendszerváltás pártjai 
az eddigi három ciklusban bebi-
zonyitották, hogy nem a dolgozó 
ember kell nekik, hanem a szava-
zata. Az emberek ezt most kezdik 
tapasztalni. 

Esélyeiről azt tartja, hogy - mi-
után egy évvel ezelőtt kezdtek a 
felkészülést - a választókkal való 
gyakori találkozások meghozzák 
az eredményt: az erős vetélytár-
sakkal való megmérettetésben is 
megszerzi a második vagy a har-
madik helyet. 
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ipari technikusi végzettség megszerzése után közel 20 évet dolgo-
zott, három műszakban, a textiliparban, majd rendszer- és folya-
matszervezőként az élelmiszeriparban. Azt mondja, az MSZMP 
puccsszerű felszámolása után, 1989-ben, a pártegyik újjászervező-
jeként dolgozott, majd a Munkáspárt Csongrád megyei elnökévé vá-
lasztották. Feleségét 3 évvel ezelőtt vesztette el, két felnőtt gyerme-
ke van. 

PÁSZTI ÁGNES (Centrum Párt) 

- Meg kell gátolnunk, hogy tovább 
mélyüljön a szakadék az ország két 
fele között, ez a Centrum Párt leg-
fontosabb feladata - hangsúlyozta 
Pászti Ágnes. Ebben jelentős szerep 
juthat a KDNP-nek, amely a Cent-
rumszövetség legnagyobb pohtikai 
múltra visszatekintő alapító tágja. 
A KDNP és a Centrum is úgy vall-
ja, a hazai pohtikai közéletet a szo-
lidaritásnak, az emberközpontú-
ságnak, a szeretetnek és a kölcsö-
nös tiszteletnek kell jellemeznie. -
Akik most a Centrum Párt alapí-
tói, azok ott voltak az újjászülető 
Magyarország bölcsőjénél is, és 
együtt küzdöttek az ország felemel-
kedéséért - fogalmazott Pászti 
Ágnes. 

A képviselőjelölt szerint a Cent-
rum Párt rendkívül gyors térnyeré-
se elsősorban annak köszönhető, 
hogy a szövetség a fent említett 
alapelveken túl rendkívüli hang-
súlyt fektet a szakértelemre. A szer-
vezet nem ideológiai, hanem szak-
mai alapon szerveződik. - Mint jo-
gász, az egyik legfontosabb felada-
tomnak tartom, hogy részt vegyek 
az igazságszolgáltatás hitelességé-
nek visszaállításában - emelte ki sa-
ját szakmai programjának legfon-
tosabb elemét a képviselőjelölt. 
Pászti Ágnes ugyanakkor hangsú-
lyozta: önkormányzati szinten is el 
kell érni, amit az országos politiká-
ban: az elmúlt időszakban háttér-
be szorult demokráciát újra előtér-
be kell helyezni. 

- Az autópálya megépítése csak 
a kezdete a munkának, az infra-
struktúra fejlesztése után azért kell 
dolgoznunk, hogy a tőkét a város-
ba hozzuk - szögezte le Pászti Ág-
nes. Szerinte nem elég gazdasági-
lag vonzóvá tenni Szegedet, el kell 
érni, hogy a kulturális, tudomá-
nyos régióközpontnak megtartó 

ereje is legyen. - Szeged gazdasá-
gi erejéhez mérten túlképzettek az 
Universitasról kikerülő szakem-
berek, akik nem tudnak tudásuk-
hoz mérhető lehetőségeket felku-
tatni a városban. Ezért a legtöbb-
jük kénytelen elhagyni a várost, 
hiszen szakmai érvényesülésük-
höz itt nincsenek meg a lehetősé-
gek - világította meg a gazdasági 
fejlesztés szükségességét Pászti Ág-
nes. 
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letett, itt is szerzett jogi diplo-
mát. Az egyetemi évek után 
ügyvédi irodában kezdett dol-
gozni, azóta is ügyvédként 
praktizál. Egy gyermek édes-
anyja, fia fizikus, jelenleg kül-
földön PhD-s hallható. A po-
litikai életben 1989-től vesz 
részt, polgári és civil körök-
ben politizál. A Keresztény 
Demokrata Néppárt tagja, 
Csongrád megyei elnöke. Har-
madik alkalommal indul az 
országgyűlési választásokon. 
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laszthassa. 

^ m T 
A D V A N T A V , W E 

S H I V A 
FAO 480 

H O R U S + C L 
FAO 450 

egmutatnátok annak is, aki nem volt jelen az esküvőtökön, 
milyen szépek és boldogok voltatok? 

.Szeretnétek, ha kicsit rólatok is szólna az újság? 

egysxerüea csak m e r n é d régi kedvesednek... 

Itt az alkalom! 

Tudja meg mindenki, hogy összeházasodtatok! 
Ha szívesen megosztanátok örömötöket a Délmagyarország 

és a Délvilág olvasóival, hívjátok Kónya Anitát a 62/567-832-es telefonszámon! 

Az egyszeri megjelenés ára: 2000 Ft. 

A márciusi megjelenéseknél 
elengedjük a h irdetés i díja t! 
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Bertók Péter 06 302 575 8 9 5 

SlMAFtR' 20 FS 

g p r Advanta 

Hibridjeink kaphatók Semafor 20FS 
rovarölri csávázószerrel kezelten is 

Advanta Flungary Kft. 
9463 Sopronhorpács. Fö út 70. 
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