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Bartók Tivadar 6-8 százalékot jósol a középutas pártszövetségnek 

Centrum: meglepetés 
a politikában 

\±S 

Centrum s* 
A V Á L T O Z Á S N A P J A 

Bartók Tivadar és Pászti Ágnes a tegnapi tájékoztatón. Háttérben Molnár Gyula, Orbán István 
és Somogyi György. Fotó: Schmidt Andrea 

Bartók Tivadar biztos abban, hogy a Cent rum 
Párt bekerül a parlamentbe és kormánytényezővé 
válik. Arról, hogy kivel lépnének koalícióra, nem 
kívánt nyilatkozni a Cen t rum alelnöke. 

Bartók Tivadar, a Centrum Párt alelnöke, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnöke Csongrád megyei 
kampányzáró sajtótájékoztatóján elmondta: a 
KDNR a Magyar Demokrata Néppárt, a Harmadik 
Oldal Magyarországért és a Zöld Demokraták azért 
hozták létre a Centrum pártszövetséget, mert nem 
szeretnék, ha kétpólusúvá válna a politikai rend-
szer az országban. - Nálunk jól együtt tudnak mű-
ködni a bal- és jobboldali meggyóződési emberek -
hangsúlyozta Bartók, aki biztos abban, hogy 6-8 
százalékot érnek el az országgyűlési választásokon, 
s ezzel kormánytényezővé válnak. 

Kérdésre válaszolva, kivel lépnének koalícióra, 
közölte: senkivel sem folytatnak tárgyalásokat. A 
választási eredmények tükrében döntenek majd ar-

ról, melyik oldallal lépnek szövetségre. Az alelnök 
ugyanakkor az ellenzéki szerepvállalást sem zárta 
ki. Mint mondta: csak olyan párttal lépnek koalí-
cióra, amely elfogadja a Centrum programját. A 
középutas pártszövetség programjában az egészség-
ügy, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az ön-
kormányzati és államrendszer reformja a leghang-
súlyosabb elem. 

A Centrum hatalomra jutása esetén visszaállíta-
ná a hetenkénti ülésezést a parlamentben, szektor-
semleges finanszírozást vezetne be a mezőgazda-
ságban, az egészségügyi privatizációban pedig azo-
kat részesítené előnyben, akik a szakellátásban 
dolgoznak. 

- Igazi politikai meglepetés lesz, ha bekerülünk a 
parlamentbe - mondta tájékoztatója végén Bartók 
Tivadar. Majd Kupa Mihályt idézve megjegyezte: a 
Centrum Párt hosszú távú célja a 2006-os válasz-
tások megnyerése. 

SZ. c. s z . 

Pancza: 6-8 százalékos támogatást kaphatunk 

Kisgazdák vitája 
a támogatásról 
A Délvilág április 4-i lapszá-
mában megjelent, „Kisgazda tá-
mogatás a Fidesznek" című írás 
hatására tar tot t sajtótájékozta-
tót tegnap Szegeden Pancza Ist-
ván, a Független Kisgazda, Föld-
munkás és Polgári Párt Csong-
rád megyei szervezetének elnö-
ke. 

E cikkben arról tájékoztattuk az 
olvasókat, hogy Sánta Sándor, 
Makó volt polgármestere, az 
apátfalvi Antal Sarolta és Koháry 
Nándor megyei közgyűlési képvi-
selő, egykori kisgazda politiku-
sok arra kérték fel a választókat, 
hogy a Fideszre, s annak jekiltjé-
re, Martonosi Györgyre szavazza-
nak a Csongrád megyei 7-es vá-
lasztókörzetben a 'hét végi vá-
lasztások során. 

- Megdöbbentünk e bejelentést 
olvasva - fogalmazott a sajtótájé-
koztatón Pancza István. - Na-
gyon sajnáljuk, hogy valakik volt 
kisgazdákat használnak fel arra, 
hogy tisztességtelenül befolyá-
solják a választási küzdelmet. 

Mi bíztunk abban, hogy Csong-
rád megyét nem éri el az a fajta 
politizálás, ami napjainkban jel-
lemzi az országos politikát, de be 
kellett immár látnunk, tévedtük. 
Mi arra kérjük a választókat, kis-
gazdákat, s velünk szimpatizáló-
kat, hogy ne vegyék figyelembe 
az egyébként pártjukból nem ki-
zárt, hanem azt önként elhagyó 
emberek szavait, s voksoljanak 
igenis arra a dr. Dán Jánosra, pár-
tunk jelöltjére a makói körzet-
ben, aki az elmúlt évek során 
olyan sokat tett e térség fejleszté-
séért. Pancza István elmondta 
azt is, hogy a megyei kisgazda ve-
zetés sikeresnek értékeli pártjuk 
kampányát. 

- Nem mások lejáratására, ha-
nem saját programunk megis-
mertetésére törekedtünk az el-
múlt hetek során. Megítélésünk 
szerint ezt figyelembe is veszik a 
választók, s Csongrád megyében 
6 -8 százalékos támogatást kap a 
független kisgazdapárt - fogal-
mazott Pancza István. 

B. Z. 

Támadási felület 
Az MSZP Makón nem villany-
oszlopokon, hanem fából készült 
táblákon hirdeti képviselőjelölt-
jét és miniszterelnök-jelöltjét. 
Keresztes Zoltán, a párt kam-
pányfőnöke kérdésünkre el-
mondta, a város tisztaságát tar-
tották szem előtt, amikor a 
könnyen kihelyezhető, és ugyan-
olyan könnyen eltávolítható táb-
lák mellett döntöttek. Ezek talán 
jobban fel is hívják magukra a fi-
gyelmet, mint a plakátok. Nem-
régen helyezték ki a négyszázhu-
szadikat. Ugyanakkor az is kide-

rült a napokban, hogy a tábla 
nem csak hirdetési, de támadási 
felület is. jó néhány törött táblát 
látni a belvárosban, és a minap 
munkatársunk szeme láttára állt 
meg a Csanád vezér téren egy au-
tó, amelyből kiugrott néhány fia-
tal, lerúgták a táblát, aztán be-
dobták a hátsó ülésre és elhajtot-
tak. Az agresszió pártsemleges, 
nem csak az MSZP jelöltjének 
jár; az SZDSZ és a Fidesz-MPP 
jelöltjeinek plakátjait is rendsze-
resen elcsúfítják Makón. 

B. A. 

Női voksok 
Nőnapi üdvözlőlapot küldött a 
feleségemnek az egyik nagy 
párt országgyűlési képviselője-
löltje, akit négy éve a többség 
már megválasztott. Ezzel 
azonban csak arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ő csak négy-
évenként tartja fontosnak a 
nőnapot. A másik nagy párt 
miniszterelnök-jelöltje viszont 
eddig csak nekem küldött sza-
vazásra buzdító levelet, a fele-
ségemnek nem, s a levélben 
meg sem említette a felesége-
met. Pedig az 6 szavazata is 
egynek számít, ahogyan az 
enyém. 

Melyiket válasszuk 1 
B.A. 

Kampányzáró MI ÉP-fórum Vásárhelyen 

A magyar egészségügy bajai 
„Miért beteg a magyar egészségügy?" címmel 
tartot t fórumot Kovács László, a MIÉP vásárhelyi 
képviselőjelöltje szerdán este a Mozaik Kama-
rateremben. 

- Az egészségügyi ellátó rendszer csak 15-20 száza-
lékban tehet a magyarok katasztrofális egészségi ál-
lapotáról, a többiért az életmód és a környezeti ha-
tások a felelősek - jelentette ki Kovács László, a 
MIÉP vásárhelyi országgyűlési képviselőjelöltje. 

Az ENSZ egészségügyi szervezete felmérése sze-
rint Magyarország gazdasági potenciálja a 190 tag-
ország közül a 43-45. helyen áll, miközben az 
egészségügy finanszírozásában egy szinten van 
Iránnal, Afganisztánnal és Botswanával. A népes-
ségfogyás jelenlegi mértékének fennmaradása ese-
tén 40-50 év múlva már csak 6,5-7 millióan le-
szünk.A MIÉP állami garanciát kíván biztosítani, 

olyan reformot akar, mely a külföldi tapasztalatok 
lehetőségeit feltárja. Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár monopóliuma helyett többszintű be-
tegbiztosítási rendszert tart helyesnek. A tb-járulék 
dogozók által fizetett mértékét csökkenteni kíván-
ják, de a kis- és középvállalkozások által fizetendőt 
nem növelnék. Az egészségügy 500 milliárd forin-
tos hiányát azonnal pótolnák, hogy aztán évről év-
re 8-10 százalékkal növelhessék a támogatást. 

Kovács László óvott a kórházak privatizációját 
megengedő törvény végrehajtásától, mondván: a 
gazdasági társaságokban jelenlévő tőke előbb vagy 
utóbb megszüntetni a ráfizetéses ellátásokat, és 
nincs garancia rá, hogy nem jutnak csődbe. A párt 
szerint nem szabad engedni a fekvőbeteg-ellátás 
részleges és teljes privatizálását. Viszont az alap- és 
járóbeteg-ellátás valódi privatizációt kíván. 

B. K. A. 

Az SZDSZ képviselőjelöltjei tíz százalékra számítanak 

Mezőgazdaság és autópálya 
A választók jelentős része azt 
akarja, hogy a kormány távoz-
zon - ez az SZDSZ-képvise-
lőjelöltek kampánytapasztala-
tainak summája . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gombos András, a párt megyei 
listavezetője a tegnapi kampány-
záró tájékoztatón hozzátette: 
nem azért kívánják ezt sokan, 
mert a Fidesz-kormány jobbol-
dalinak, konzervatívnak, nemze-
tinek, kereszténynek mondja 
magát, hanem azért, mert be-
csapta az embereket, megosztot-
ta a társadalmat, a közpénzeket 
magánzsebekbe folyatta, a kor-
rupciót kormányszintre emelte. 

Gombos szegedi jelölttársa, 
Nagy Sándor elmondta, hogy bár 
egyáltalán nem tetszett a szabad 
demokratáknak a kampány stí-
lusa, amíg a két nagy párt partta-
lan vitákba bonyolódott a viták-
ról, az SZDSZ érdemben beszél-
hetett a céljairól. Ilyen értelem-
ben sikeres volt a kampányunk -
jelentette ki a megyei választ-
mány alelnöke. A hosszú távra 
szóló pártprogramból kiemelték 
az adócsökkentés tervét, az 
egészségügyet, a tudás megbe-
csülésének témáját, az agrárium 
kérdéseit, a korrupció elleni in-
tézkedéseket. 

Két kiemelt helyi témája volt a 
kampánynak, az agrárium és az 
autópálya. Gombos András, aki 
részt vállalt a párt agrárprogram-
jának kidolgozásában, hat pont-
ban sorolta fel a legsürgősebb te-
endőket: ha az SZDSZ kormány-
ra kerül, stabil, versenyképes bir-
tokokat alakítanak ki, konszoli-
dálják az ágazatot, megteremtik 
a jövedelmezőségét egyebek mel-
lett adókedvezményekkel, haté-
kony és átlátható támogatási 
rendszert, hosszú távra kiszá-

Plakátok és jelöltek. Fotó: Schmidt Andrea 

mítható törvényi szabályozást 
teremtenek és okszerű tájgazdál-
kodással megvédik a termőföl-
det, az erdőket, a réteket és a vi-
zeket. Az autópályával kapcso-
latban elhangzott, hogy a jelenle-
gi kormány e téren sem tartotta 
be ígéreteit, és a koncessziós tár-
sasággal érdemben nem volt haj-

landó tárgyalni, a régió parla-
menti képviselői pedig képtele-
nek voltak pártellentéteiket fél-
retéve közösen lobbizni. 

Az SZDSZ képviselőjelöltjei 
újságírói kérdésre tíz százalék 
körülire saccolták a párt Csong-
rád megyében elérhető választási 
eredményét. 

Mintegy 340 ezren szavazhatnak a megyében 

Harc a választókért 
Csongrád megyében 340 ezer választásra jogosult állampolgár 
adhatja le hét választókerületben április 7-én a voksát, amellyel' 
t izenhárom képviselőt jut ta that be a parlamentbe. 

Az országgyűlési képviselőválasztás első fordulójában reggel 6 órától 
19 óráig szavazhatnak a választásra jogosultak. A választópolgárok az 
állandó lakcímük szerint kijelölt szavazókörben voksolhatnak. Ah-
hoz, hogy valaki le tudja adni a voksát, igazolnia kell a szavazókörben 
személyazonosságát és lakcímét. Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján lakóhelyétől távol tartózkodik és szavazni szeretne, a lakóhe-
lye szerinti helyi választási irodától kérhet igazolást az első, illetve a 
második fordulóra. Ezt már csak személyesen vagy meghatalmazott-
ja útján teheti meg ma délután 4 óráig. 

A választási névjegyzékbe csütörtök délutánig 339 ezer 943 válasz-
tópolgárt vettek fel Csongrád megyében. Április 6-án 16 óráig a helyi 
választási irodán még regisztráltathatják magukat azok, aleilcnek a 
neve nem szerepel a jegyzékben. 

A területi választási iroda tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott: a 
szombat 0 óra 0 perctől vasárnap 19 óráig tartó kampánycsend ideje 
alatt tilos pártjelvényekkel, zászlókkal, szimbólumokkal, a jelölt ne-
vét vagy fényképét tartalmazó tárgyakkal befolyásolni a választói aka-
ratot. Bobvos Pálné, a területi választási iroda vezetőhelyettese el-
mondta: a jelenlegi politikai helyzetben a nemzetiszín bokréta szim-
bólumnak tekinthető. így a választási-, illetve szavazatszámláló bi-
zottság tagjai nem viselhetnek kokárdát, mivel az alkalmas a válasz-
tói akarat befolyásolására. 

SZ. C. SZ. 

A szocialisták és 
a gyermekétkeztetés 
Az MSZP szegedi szervezete 
szerint sikeres volt a kampány, 
mert jóval több szavazót tudtak 
megszólítani, mint eddig bár-
mikor. 

A Fidesz számára fontosabb a 
hatalom, mint az ország - mond-
ta az MSZP kampányzáró sajtó-
tájékoztatóján Botka László. A 
megyei elnök és egyik képviselő-
jelölt társa szerint erre bizonyí-
ték, hogy a kormánypárt közpén-
zek milliárdjait költötte kam-
pányra. 

- A Széchenyi-tervre előirány-
zott 230 milliárdból száz a máig 
el nem készült autópályákra 
ment, és csak 11 milliárdot osz-
tottak ki. További kétmilliárdot a 
propagandára költöttek - állítot-
ta Botka. Az április 7-i erőfelmé-
rést követően 21-én a kormány-
váltó erők kapnak bizalmat a 
szavazóktól, ezért az MSZP már 

el is készítette az első száz nap 
cselekvési programját. Az elnök 
legfontosabb programpontok kö-
zött említette a szeptemberi öt-
venszázalékos pedagógus bér-
emelést, amelyet egy hónappal 
később az egészségügyi dolgozók 
hasonló fizetésemelése követ. A 
minimálbér adójának eltörlése 
mellett a nyugdíjasok egyszeri, 
19 ezer forintos juttatást kap-
nak. 

- A kormányalakítás után 
megszüntetjük az Országimázs 
Központot, és költségvetéséből 
megvalósítjuk a teljes korú in-
gyenes gyermekétkeztetést -
ígérte Botka. Géczi József ország-
gyűlési képviselő megjegyezte: 
blöffölésben és mumusgyártás-
ban az MSZP nem versenyez a 
Fidesszel, ehelyett az ország 
helyzetének javítására fordítják 
energiáikat. 

K.B. 


