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Csongrád megye 3-as és 7-es számú egyéni választókerület

A 2. fordulóba jutott képviselőjelöltek
Az áprilisi országgyűlési választások első fordulója előtt már segítséget nyújtottunk olvasóinknak
azzal, hogy bemutattuk a Csongrád megye hét
egyéni választókerületében induló képviselőjelölteket. Most az április 21-i, második fordulóban versenyben maradt, az egyéni képviselői
mandátumért küzdő jelöltek programját adjuk
közre.
Mivel április 7-én, az első fordulóban a Hód-

mezővásárhelyen és környékén szavazók már
gondoskodtak egy egyéni képviselői mandátum sorsáról, április 21-én, a második fordulóban Csongrád megye hat (az 1., a 2., a 3., a 4.,
az 5. és a 7.) választókerületében élő polgárok
élhetnek szavazati jogukkal, választhatják
meg országgyűlési képviselőjüket az első
két-három helyen végzett politikus közül. A
második fordulóba egyébként azok az egyéni

képviselőjelöltek juthattak, akik az első fordulóban legalább 15 százalékos választási eredményt értek el, vagy az első három hely valamelyikén végeztek.
Szerkesztőségünk a 2002. évi országgyűlési választásokra készülő pártok vezetőivel még a kampány megkezdése előtt megállapodott abban,
hogy képviselőjelöltek egyenlő feltételek mellett,
azonos terjedelemben, szabadon beszélhetnek

saját terveikről, elképzeléseikről, célkitűzéseikről és pártjuk°programjáról. Ma a Délmagyarország és a Délvilág hasábjain a Csongrád megyei
3-as (Szegedtől Üllésig nyúló) és 7-es (Makó központú) választókerület első három helyezett képviselőjelöltje válaszol az alábbi két kérdésre. Miként értékeli a választások első fordulóját? Hogyan készül a második fordulóra és a választásokat követő időszakra?
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Bartha László

Botka László

Pászti Ágnes

- Meglepő volt számomra az első
forduló eredménye, de tudomásul vettem a választópolgárok
döntését - fogalmazott Bartha
László. A Fidesz-MDF képviselőjelöltje az első ijedtség után elgondolkodott azon, milyen okai
voltak vereségének. Arra jött rá,
hogy az emberek sokkal több személyes kapcsolatot várnak a képviselőjelölttől, főleg, ha az a szegedi polgármester. Bartha szerint
az ellenzéki jelölt mindig jobb
helyzetben van, hiszen sokkal
kevesebb a hivatalos elfoglaltsága, mint a funkcióban lévő polgármesternek. Gyengébb szereplésének másik okáLabban látja,
hogy a Centrum Párt Szegeden,
illetve a megyében országos szinten a legjobban szerepelt. Kérdésként merül fel, hogy a centrumos szavazóknak milyen a politikai elkötelezettsége. A Fidesz-MDF jelölt úgy véli: a baloldal egységesebb, mint a többszereplős jobboldal, ami az első
fordulóban az eredményekben is
megmutatkozott. Bartha szerint
ilyen szempontból a Centrumban még van tartalék, s egy ki-ki
meccsnél - mint amilyen a második forduló is lesz - a harmadik helyezettek általában mindig
kevesebb szavazatot kapnak,
mint az első fordulóban.
- Van esélyünk arra, hogy a
második fordulóban fordítani
tudjunk - hangsúlyozta a Fidesz-MDF jelöltje. Bartha elmondta, hogy az utcán, a városházán és a Fidesz-irodában nagyon sokan beszámolnak neki

- Köszönöm a választópolgárok
nagyarányú támogatását, hiszen
a körzetemben a szavazatok közel 47 százalékát szereztem meg
az első fordulóban, ami csaknem
1 i százalékos előnyt jelent a Fidesz-MDF jelöltjével szemben hangsúlyozta Botka László. A
szocialista képviselőjelölt számításai szerint más pártok szavazói
is őt támogatták. Mindezt arra
alapozza, hogy listán kevesebb
voksot kapott az MSZP a körzetben, mint ő egyéniben. Vélekedése szerint az első fordulóban
született választási eredmény
visszaigazolta a szocialisták azon
meggyőződését, hogy Szegeden
és térségében a választópolgárok
döntő többsége változást akar. Az
emberek elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat, magasabb béreket és tisztességes közéletet szeretnének. Botka közölte:
amennyiben a második fordulóban a választók megerősítik az
első fordulóban hozott döntésüket, azon lesz, hogy együttműködő, nyitott, nyugodt, tiszteleten
alapuló politikai stílust valósítson meg.
- Remélem, hogy a második
fordulóban ugyanolyan sokan járulnak majd az urnákhoz, mint
az elsőben - adott hangot reményének a szocialista jelölt. Botka
abban is bízik, hogy akik kormányváltást akaró más pártokra
és jelöltekre adták le szavazataikat, most őt tisztelik meg bizalmukkal. A két forduló közötti
kampány hangnemére utalva elmondta, szomorúan tapasztalja,

- Választóimnak köszönöm a támogatást és a bizalmat - kezdte
értékelését Pászti Ágnes. A Centrum Párt képviselőjelöltje az első
forduló eredményeit elemezve
elmondta: egyik szeme sír, a másik nevet. Örül annak, hogy enynyien mentek el az első fordulóban szavazni, s hogy a szélsőségesnek mondott pártok kimaradtak a parlamentből. Szomorú viszont amiatt, hogy pártja nem
került be az országgyűlésbe.
Ugyanakkor a képviselőjelölt nagyon nagy eredménynek tartja,
hogy a listás szavazatok alapján
országosan Csongrád megyében
szerepelt a legjobban a Centrum
Párt. Szerinte mindez azt mutatja, hogy Magyarországon van alternatívája a jobb- és baloldal felé
egyaránt nyitott, középutas politizálásnak. Pászti Ágnes úgy vélekedett, hogy ezzel nem visszaélni, hanem élni kell. Erre lát is
lehetőséget az őszi helyhatósági
választásokon, ahol a keresztény-konzervatív érzületű választópolgároknak kívánnak alternatívát nyújtani. „A pártoknak meg kell tanulniuk normálisan együttműködni, kompromisszumot kötni. A hatalmon
lévőknek pedig tudomásul kell
venni, hogy vesztettek, mert a
demokratikus választás nem
élethalálharc."
A jelölt szerint egy normálisan
működő, demokratikus országban a kormánypártnak minden
esetben figyelembe kell venni az
ellenzék véleményét a döntések
meghozatalánál, hiszen az ellen-
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arról, nem értik, hogyan születhetett ez az eredmény. így tudta
meg, hogy sokan azért nem mentek el szavazni, mert biztosak
voltak a Fidesz győzelmében. Azt
viszont megígérték, hogy a második fordulóban elmennek szavazni. Bartha szerint egyébként a
jobboldalnak nagyobb tartalékai
vannak, mint a baloldalnak.
A Fidesz-MDF jelöltje választóitól tudta meg azt is, hogy sok
Fidesz-párti túlságosan is magabiztosnak ítélte meg pártját, így
sok esetben keresztbe szavazott,
így akart a magabiztos Fidesz orrára koppintani. „Ha ez így volt,
akkor én elnézést kérek mindenkitől, biztosan rosszul látszott a
magabiztosságom, én nem éreztem így. De ha így volt, esküszöm, letérdepelek a sarokba, és
megbüntetem magam."

hogy a Fidesz durva, indulatokat
felkorbácsoló, negatív kampányt
indított az MSZP ellen. „A Fidesz nem vonta le azt a tanulságot, hogy a választók a megosztás és a gyűlölködés ellen is voksoltak az első fordulóban." A
szocialista politikus szerint egy
igazi demokrata számára sokkal
fontosabb a demokrácia és a társadalmi béke, mint a hatalom
mindenáron való megtartása.
Botka László hangsúlyozta: az
MSZP megtart minden előremutató korábbi kormánydöntést,
így a családi adókedvezményt, a
diákhitelt és a lakástámogatási
rendszert. Ugyanakkor magasabb családi pótlékkal és ösztöndíjjal, valamint adómentes minimálbérrel akarják támogatni
azokat, akiket a Fidesz nem tekintett polgárnak.

zéki pártok mögött ugyanúgy a
választók milliói állnak, mint a
győztes mögött.
- Elemeztem az első forduló
eredményeit, s a számok tükrében úgy döntöttem, hogy keresztény-konzervatív politikusként
nem élhetek vissza az emberek
bizalmával, így indulok a második fordulóban - közölte Pászti
Ágnes. Elmondta: azért döntött
így, mert a visszajelzések azt mutatták, szükség van azokra az értékekre, amiket képvisel. A jelölt
bízik abban, hogy a második fordulóban legalább annyian járulnak majd az urnákhoz, mint az
első fordulóban. Közölte: a második forduló eredményét, a választók akaratát elfogadja és tiszteletben tartja, sőt a győztesnek
gratulálni is fog. „Aki sportolt,
tudja, hogy ezt így kell csinálni."
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- Köszönöm azoknak a makói és
Makó térségi választóknak, akik
rám szavaztak, hogy megtiszteltek a bizalmukkal. Kérem, hogy
a második fordulóban minél többen jöjjenek el szavazni! Az
MSZP és a kisgazdapárt közötti
hagyományos távolság megakadályozza, hogy Dán János, ha
visszalép a második forduló
előtt, azt az én javamra tegye
meg. De bízom benne, hogy számíthatok a liberális és a munkáspárti szavazók segítségére is,
másrészt arra, hogy Dán János
visszalépése esetén is lesznek,
akik úgy ítélik meg az eddigiek
alapján, hogy Makó térségének
kormánypárti képviselőre van
szüksége, akinek konkrét ígéretei számonkérhetőek.

- Ha összevetjük a pártlistára és
a személyemre leadott szavazatokat, talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a bő tízszázalékos támogatás elsősorban
nekem szól. Tudomásom szerint
a Független Kisgazdapárt jelöltjei
közül az egyik legjobb eredményt
én értem el. A második fordulóban azt kérem a választópolgároktól, hogy ne a jelöltek mögött
álló pártot nézzék, hanem azt az
embert, aki szeretné a bizalmukat elnyerni.
Az elmúlt négy évben én hittel,
lelkesedéssel, ambícióval képviseltem a makói vidék ügyeit. Ebben a munkában ugyanúgy figyeltem a Idstelepülések gondjaira, mint a városra. Nem feledkeztem meg a mezőgazdasági
kistermelőkről sem, akikkel a
két nagy párt közül igazán egyik
sem foglalkozik. A parlament
egyik legaktívabb képviselőjeként interpellációimban, hozzászólásaimban és önálló javaslataimban főként ennek az igen
széles rétegnek a boldogulását
igyekeztem szorgalmazni. De
természetesen a négy év alatt a
térség minden egyes polgárának
képviselője voltam.
- Bár a választások első fordulóján nem a várakozásaimnak
megfelelően szerepeltem, azt követően pedig megfenyegettek, de
a politikától nem vonulok viszsza.
Ha ismét bizalmat kapok a választóktól, szeretném folytatni
azokat a beruházásokat, amelyek
az én közreműködésemmel in-

- Makón és térségében a polgári
oldal még soha nem kapott akkora támogatást, mint most. A polgári szövetség második helyen
végzett közös jelöltjeként megköszönöm a választók nagy számú részvételét az első fordulóban, ám a végső döntés még hátravan. Ugyanakkor ha összeadjuk a különböző pártokra leadott
szavazatokat, látható, hogy a
többség nem a szocialista alternatívát választotta. A Fidesz
most, az első forduló után, helyi
és országos szinten egyaránt jobban áll, mint négy évvel ezelőtt
és ezt az esélyt győzelemre kell és
lehet váltam. Különösen fontos a
számomra, hogy nagyon sokan,
többek között helyi kisgazda vezetők és egyszerű párttagok,
szimpatizánsok egész sora biztosított támogatásáról.
- Április 21-én Makón és a
környező falvakban nem csupán
egy parlamenti mandátum sorsa
dől el. Az, hogy itt milyen jövőt
választanak az emberek, komoly
hatással lehet az ország sorsára,
akár el is döntheti azt. Választanunk kell aközött, hogy Orbán
Viktor vagy Medgyesi Péter vezesse-e az országot. Döntenünk
kell arról, hogy ragaszkodunk-e
ahhoz, amit az elmúlt négy évben elértünk: az alanyi jogon járó
gyermeknevelési támogatáshoz
és családi pótlékhoz, a háromszázalékos kamatozású otthonteremtési hitelhez, a szociálpolitikai támogatásokhoz. Ha a szocialisták győznek, mindez veszélybe kerül. El kell döntenünk,

- írjanak akármit az utóbbi napokban szétszórt röplapok, én
úgy gondolom, az MSZP kormánya nagyobb szakértelemmel fog
hozzá a munkához, mint elődje.
Medgyessy Péter erre garancia,pénzügyi szakember nem ígér felelőtlenül. Fontosnak tartom,
hogy a miniszterelnök-jelöltek
vitájában Medgyessy szájából elhangzott: ha MSZP-SZDSZkormány alakul, új ötleteket is
megvalósít, ugyanakkor folytatja, kiterjeszti az előd jó kezdeményezéseit. Én is úgy gondolom,
nem olyan gazdag ország ez,
hogy négyévenként minden újra
kezdődjön. így fontos a szociális
támogatások további bővítése
éppúgy, mint a családi gazdaságok támogatása. Az MSZP programjában szerepel, hogy ott kell

megképződnie a nyereségnek,
ahol megtermelik. Ennek végre a
mezőgazdaságban is így kell történnie.
- Az elmúlt időszakban a térségi önkormányzatok polgármestereinek összejövetelein gyakran
elhangzott, hogy a Makó térségiek számára most kedvezőtlen a
széljárás. Mindenki tudta, ez mit
jelent. Most - a kormányváltást
segítő szavazatok révén - épp ez
a széljárás változhat meg kedvezően. Amikor azt ígérem, hogy
ha MSZP-s kormány alakul, és
engem képviselővé választanak,
négyszer annyi fejlesztésre szánt
forrást hozok a városba és a térségbe, mint ami most jött, nem
ígérek lehetetlent. Csupán azokra a fejlesztésekre gondolok,
amelyek az elmúlt négy évben
nem indulhattak meg. Be kell
hozni a térség lemaradását.

dultak el Makón és a közeli falvakban: a csatornák, utak építését és más infrastrukturális fejlesztéseket. Noha a harmadik
helyen végeztem az első fordulóban, úgy gondolom, hogy a politikában bármi megtörténhet. Továbbra is vallom, hogy ne egy
szűk, gazdag és önző réteg határozza meg a gazdasági és politikai folyamatokat, hanem az ország érdekeit szem előtt tartó, a
vidék gondjait felvállaló és a szegény többség megélhetéséért fáradozó parlament. Ahhoz a nemzeti-keresztény szellemű konzervatív eszmeiséghez, amellyel eddig dolgoztam, a továbbiakban is
ragaszkodni fogok. Az is meggyőződésem, hogy egy megújult, a
vidék érdekeit határozottan képviselő Független Kisgazdapártra
a jövőben is szükség lesz Magyarországon.

hogy szükségünk van-e a mezőgazdasági termelők kiemelt támogatására, a kedvező hitelekre,
vagy helyette azt akarjuk, hogy
újra a téeszek vigyék el a pénzt.
Választanunk kell, hogy folytatódik-e a szövetkezeti üzletrészek felvásárlása, megtörténik-e
a kisemmizettek kárpótlása vagy
sem. És hogy akarjuk-e azt, amit
a szocialisták akarnak: a földgáz
és a gyógyszerek árának drasztikus emelését, mely többet vinne
el az idősektől, mint a beígért
nyugdíjemelés összege. Döntenünk kell, hogy diákhitelt vagy
tandíjat, Széchenyi-tervet vagy
Bokros-csomagot akarunk. Erről
is szól a választás második fordulója Makón és térségében. Ha
az országgal együtt a polgári jövőt választjuk, biztosítható a város és a környező falvak további
harmonikus fejlődése.

