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Mûködõképes Magyarország 

a szavazás tétje
Az SZDSZ országos vezetése büszke Csõzik Lászlóra, Érd alpolgármesterére, és 
mindazokra a helyi szabaddemokratákra, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Érd Megyei 
Jogú Város jelentõs európai uniós támogatásban részesült – jelentette ki múlt heti 
érdi kampányútján lapunknak Szent-Iványi István, az SZDSZ  EP-listavezetõje.

– Kiknek a szavazatára szá-
mít június 7-én a Szabad 
Demokraták Szövetsége?

– Mindenkinek a szavazata 
fontos, aki egyetért az általunk 
képviselt társadalomképpel és 
értékrenddel, ami a szabad-
ság és a szolidarítás értékein 
alapul.

– Lesz elég szabaddemokrata 
szavazó, akik bejuttatják önö-
ket az Európai Parlamentbe?

– Bizakodó vagyok, és az 
országot járva azt tapaszta-
lom, sokan fogékonyak üze-
neteinkre. 

– Mit üzennek a magyar tár-
sadalomnak?

– Az elmúlt években 
Magyarországon nagyon eldur-
vult a közhangulat és a közbe-
széd, súlyos társadalmi válság 
alakult ki, amelynek súlyos 
kísérő jelensége a szélsőséges 
gondolkodásmód előretörése, a 
gyűlölködés és a kirekesztés, 
és mi szeretnénk mindenki-
ben tudatosítani, hogy ez nagy 
veszélyt jelent, mert a gazda-
sági válság elmúlik egyszer, 
de azt követően csak akkor 
tudunk élni a lehetőségekkel, 
ha működőképes és együttmű-
ködőképes marad az ország. 
Mi azt valljuk, Európa védett a 
szélsőségekkel szemben, mert 
világos értékrenddel rendelke-
zik, amely a humanizmoson, a 
tolerancián, a kölcsönös megér-
tésen és a kompromisszumke-
resésen alapul.

– Mit szeretnének elérni az 
Európai Parlamentben?

– A választások valódi tétje 
az, hogy kik és milyen program-
mal fogják képviselni a magyar 
választókat. Programunk köz-
pontjában állnak azok a kér-
dések, amelyek az ország gaz-
dasági-társadalmi stabilitására 
vonatkoznak. Fontosnak tartjuk 
az euró bevezetését, a közös 
európai energiapolitika létreho-
zását, és nagy figyelmet szente-
lünk a felzárkóztatási támogatá-
sok növelésének.

– Mi a véleménye a Jobbik 
előretöréséről?

– Aggasztónak tartom. 
Amennyiben a Jobbik bekerül 
az Európai Parlamentbe, akkor 
az lendületet adhat a pártnak a 
jövő évben megtartandó ország-
gyűlési választásokra is. Éppen 
elég probléma van az ország-
gyűlésben a Jobbik nélkül is, de 
egy szélsőséges párt jelenléte 

további negatív hatással lenne a 
közhangulatra.

– Magyar Bálint egyik írá-
sában előrevetítette egy esetle-
ges SZDSZ–MDF közös ország-
gyűlési választási szereplést. 
Tapasztalata szerint támogat-
ják a választók ezt az elgon-
dolást?

– Szoros együttműködé-
si szándékot nem látok, de 
komoly vita sincs a két párt 
között. A két politikai erő 
történelmi múltja és érték-
rendje között nagyon világos 
különbségek vannak, amúgy 
pedig nem tekintjük ránk 
nézve veszélyesnek a Magyar 
Demokrata Fórumot.

– Nagy vitát váltott ki a 
közelmúltban Magyar Bálint és 
Sándor Klára oktatással kap-
csolatos javaslata, amely sze-
rint kívánatos, hogy ne legyenek 
nyolcosztályos gimnáziumok, a 
képzés első hat évében pedig ne 
szaktárgyak alapján oktassák 
a gyerekeket. Egyetért ezzel a 
javaslattal?

– Magyar Bálintnak komoly 
érdemei vannak a felsőoktatás 
reformjában és egy modern 

európai felsőoktatási rend-
szer megteremtésében. Most 
beterjesztett egy nagyon vita-
tott javaslatot, amely a párton 
belül is nagy vihart kavart. 
Hangsúlyozom, ez nem az 
SZDSZ javaslata, hanem a frak-
ció két tagjának az önálló kép-
viselői indítványa. Véleményem 
szerint most nem szabad kísér-
letezni a magyar oktatással, 
és arra számítok, hogy a par-
lamentben az indítvány nem 
kapja meg a szükséges támo-
gatást.

– Véleménye szerint szük-
ség van-e a Kárpát-medencei 
magyar EP-képviselők együtt-
működésére?

– A szocialista Tabajdi Csaba, 
a fideszes Gál Kinga és jómagam 
több esetben is közösen kezde-
ményeztük a Magyar Koalíció 
Pártja és az RMDSZ EU-képvi-
selőivel való közös fellépést, és 
Tőkés Lászlóval is együttműköd-
tünk, amikor az autonómia kér-
déséről volt szó. Amennyiben 
ismét képviselőt küldünk az 
Európai Parlamentbe, folytatni 
fogjuk az együttműködést.
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Szent-Iványi István: Programunk középpontjában az ország stabilitása áll

Sárkányok a vízen

A sárkányhajózás egyre elter-
jedtebb. Világviszonylatban a 
második legkedveltebb szabad-
idősport. Gerincét a kiöregedett, 
30-35 éves kenusok és kajako-
sok alkotják. Érdekes, izgalmas, 
kiváló csapatépítő program. 
Könnyen tanulható, elsajátítá-
sa kezdőknek és gyermekek-
nek sem okozhat problémát. 
Felejthetetlen élményt nyújt.

Maga a sárkányhajó egy 
speciális, 12,5 méter hosszú 
hajó, amelyet elöl sárkány-
fej, hátul sárkányfarok díszít. 
Európában csak a 80-as évek 
végén kezdett ismertté válni. 
A sárkányhajótestek kezdetben 
hongkongi és szingapúri uta-
zási irodákon keresztül érkez-
tek a kontinensre. Az Európai 
Sárkányhajó Szövetség 1990-ben 
alakult meg. Az első sárkány-
hajó-világbajnokságra 1995-ben 
Kínában került sor. A következőt 
idén augusztusban, Prágában 
rendezik.

Magyarországon 11-12 éve 
van jelen a sportág. Az első 
hazai sárkányhajóklub 1997-
ben alakult Győrben, azóta 
évről évre nő a létszám. Ma 
összesen 13 klub működik az 
országban. 1998-ban jött létre a 
Magyar Sárkányhajó Szövetség. 

A magyar csapat több Európa- 
és világversenyen vett részt. Az 
eddigi sikerek között szerepel 
az 1999-es nottinghami vb 4. 
helyezése, valamint a 2006-os 
prágai Eb-n 4 aranyérem.

A sárkányhajózás Érden és 
környékén egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend. A sportág 
aktív támogatója Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
és a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium.

A bajnokságot második 
alkalommal rendezik meg. 
A Velencei-tó hazánk második 
legnagyobb tava, vize kiválóan 
alkalmas mindenféle vízi sport-
ra. Az első verseny nagyon sike-
resnek bizonyult, a szervezők 
pozitív visszajelzéseket kaptak 
a látogatóktól. A tavalyi 150 
gyermekhez képest idén akár 
500 gyermeket is megmozgathat 
a program. A rendezvény célja a 
fiatalok sportra buzdítása, szok-
tatása, a víz, a mozgás megsze-
rettetése. A szervező Tóth Attila 
sárkányhajó-világbajnok célja a 
sportág elterjesztése.

A legénység diákokból és 
maximum 2 tanárból állhat. Egy 
csapatot minimum 16 maximum 
20 fős evezős és egy dobos alkot. 
A versenytáv lányoknál és fiúk-
nál, valamint vegyes futamban 
200 m (kb. 1 perc), valamint 
2000 m (kb. 10 perc).

Az időfutamok délelőtt 9 órá-
tól kezdődnek. Délben a szpon-
zorok, illetve a szülők ülhet-
nek hajóba. Az ebédszünetben 
Kozmann György kenubemu-
tatója, beszélgetés, dedikálás, 
olimpiai érem megtekintése, 
vízi lovacskázó verseny, vala-
mint különféle bemutatók szó-
rakoztatják a diákokat, tanáro-
kat, szülőket és kísérőket.

A verseny fővédnöke az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium. 
Szakmai támogató a Dragon 
Aqua SE. Szponzor a Coca-Cola, 
a Chio és a Szerencsejáték Zrt. 
Nevezni a verseny napjáig lehet.
Nevezés, további információ:
Tóth Attila
Telefon: 06-30/940-4952
E-mail: csetmen@citromail.hu

� Kovács�Renáta

Az agárdi Tini Strandon 
általános és középisko-
lások részére szerveznek 
sárkányhajó-bajnoksá-
got 2009. június 13-án. 
A technikai tréninget és 
a bemelegítést a ren-
dezvény díszvendége, 
Kozmann György olimpiai 
bronzérmes kenus tartja.


