
Éleződik 
a választási 
küzdelem

A választások második fordulója előtt 
egy héttel kiéleződött a politikai küzde
lem a két erőcsoport között. Ennek 
súlypontja abban a két megyében van, 
ahol a választás első fordulója érvény
telen volt, Szabolcsban, illetve Hajdú- 
Biharban. Csurka István a 16 óra című 
rádióműsorban tett nyílt antiszemita 
kijelentésekkel hívta fel magára a fi
gyelmet. Az FKGP második embere, 
Lányi Zsolt visszautasította a Fidesz 
vezetőinek pénteki szemrehányásait.

____________MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végi nyíracsádi fórumon Horn 
Gyula, a szocialista párt elnöke kijelen
tette: Orbán Viktor és munkatársai az ég
világon mindent megígérnek, anélkül, 
hogy megjelölnék, miből lehet mindazt 
megvalósítani. Az ígéreteknek szerinte 
nincs alapjuk, és ha megkísérelnék ezeket 
valóra váltani, akkor újra megkezdődne 
az ország eladósodása, megrendülne a 
pénzügyi helyzet. Orbán egyebek közt ar
ról szólt Debrecenben, hogy a református 
vezetőkkel közölte: ha pártja hatalomra 
kerül, vagyonjogi, oktatási, hitoktatás-fi- 
nanszírozási kérdésekben különmegálla- 
podást kötnek a református egyházzal.

Csurka István, a MIÉP elnöke a 16 óra 
című rádióműsorban nyílt antiszemita 
kijelentéseket tett. Kijelentette azt is, 
hogy biztosan tudja, a KGB és az izraeli 
titkosszolgálat ügynöke lesz a Magyar 
Televízió elnöke. E személyt ugyan nem 
nevezte meg, de azt mondta: korábban 
MDF-vezetőként hozzáfért az illető ada
taihoz. Csurka egyébként azt is közölte, 
hogy az Országgyűlésben meg kívánja 
szavazni „egy Fidesz vizelte kormány 
programját” és a bizalmi kérdés felveté
sekor is támogatná a kormányt. Ehhez 
kapcsolódva jelentette ki vasárnap 
Kuncze Gábor, hogy személy szerint el
hiszi, hogy a Fidesz visszautasítaná a 
MIÉP által felajánlott külső támogatást, 
úgy látja azonban, „ha Csurka keze meg
indul az igen gomb felé”, az visszavon
hatatlan támogatást jelez.

A kisgazdapárt alelnöke válaszolt Or
bán Viktor és más Fidesz-vezetők pénte
ki kijelentésére, arról, hogy figyelmeztet
ni kell az FKGP-t óriási felelősségére, ha 
nem lépteti vissza a második fordulóra je
löltjeit az eddig jobban szerepelt ellenzé
ki jelölt javára. Lányi Zsolt válasza: az 
FKGP léptette eddig vissza a legtöbb 
képviselőjelöltet, ezért érthetetlen Orbán 
figyelmeztetése az ellenzéki összefogás 
szükségességére. Lányi arra is emlékez
tetett, milyen jól szerepeltek sok válasz
tókörzetben a harmadikként befutott kis
gazda jelöltek. Következésképen ezek az 
FKGP-jelöltek május 24-én is vállalják a 
megmérettetést. A kisgazda alelnök a 
maga részéről azért bírálta a Fideszt, mert 
a választópolgároknak még nem tette 
egyértelművé, hogy kivel kíván kormá
nyozni a választások után. Lányi szerint 
Orbánék eddig csak az MDF-et nevezték 
meg mint lehetséges koalíciós partnert, 
ám nem ringathatják magukat abba az il
lúzióba, hogy így megszerezhetik az ab
szolút többséget. Szerinte, ha a Fidesz va
lóban kormányváltást akar, akkor az 
FKGP lehet a koalíciós partnere.

Részletek a 4. oldalon


