
Horn: Szavahihető politikát

Az MSZP elnöke a debreceni városi piacon
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Az ország stabilizációját követő további 
fejlődést csak a szavahihető politikát 
folytató MSZP garantálhatja -  mondta 
Horn Gyula szocialista pártelnök, mi
niszterelnök vasárnap a Hajdú-Bihar 
megyei Nyíracsádon tartott lakossági 
fórumon. Hozzátette: a május 24-i vá
lasztáson a szavazók a stabilitást megte
remtő szocialisták és az ígérgetéseik mi
att a május 10-i választáson jó ered
ményt elért Fidesz között választhatnak.

A miniszterelnök az MTI tudósítójá
nak reagált Orbán Viktor Debrecenben 
elhangzott felszólítására, miszerint a 
kampány során tartózkodjék azoktól a ki
jelentésektől, amelyek megingathatják a 
külföldi és a magyar üzleti körök bizal
mát a leendő kormányzat iránt. Horn 
Gyula kijelentette: a külföld attól riadna 
meg igazán, ha újra elkezdődne az ország 
eladósodása, és ezáltal megrendülne sta
bil pénzügyi helyzete. Mindez veszélybe 
sodorná európai uniós csatlakozásunkat 
is -  mondta a miniszterelnök.

Kijelentette: a következő kormány
nak jó lesz a gazdaságpolitikája, mert a 
kabinetet az MSZP alakítja majd meg.

Horn kifejtette: Magyarországon há

rommillió ember a létminimum alatt él, 
ezért az ellenzéki pártok becsapós és fe
lesleges ígéretei soha nem teljesülő vá
gyakat keltenek az állampolgárokban. Az 
MSZP-n számon lehet korábbi ígéreteit. 
A szocialisták lassú, de biztos fejlődést 
ígértek, és ennek realitását az ország 
helyzete is igazolja. Hozzátette: a vidék

A z óriási érdeklődés miatt szinte le
hetetlen jegyhez jutni a szerdai 
Horn-Orbán vitára, amelyet a Köz
gazdaság-tudományi Egyetemén 
tartanak, amelyet a rádió és a tele
vízió is közvetít. A  sajtó és a diplo
máciai testület képviselőin, az egye
tem tanárain, diákjain kívül egyfor
ma számban az MSZP és a Fidesz is 
kap jegyeket. A szocialista párt 
internetes honlapján (www. 
mszp.hu) a legjobb kérdéseket fölte
vők között belépőket sorsolnak ki.

gyorsabb fejlődése érdekében -  az elsők 
között -  az 1990 őszén sietve összetákolt 
önkormányzati törvényt fogják módosí
tani. Az MSZP kormányzása esetén nem 
torpanna meg a gazdaság fejlődése, ja
vulnának az emberek életkörülményei.


