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– Elkezdõdött az országgyûlési 
választási kampány. Véleménye 
szerint Aradszki András vagy 
Tóbiás József lesz Pest megye 
8. számú választókörzetének 
országgyûlési képviselõje?

– Meggyõzõdésem, hogy 
a választások elsõ forduló-
jáig még sokat változnak az 
erõviszonyok, és minden 
lehetõség adva van ahhoz, hogy 
Tóbiás József, az MSZP jelöltje 
nyerje el a képviselõi mandá-
tumot.

– Az érdi szocialisták mennyi‑
re érzik szívügyüknek Tóbiás 
József támogatását?

– Egy percig sem volt kér-
déses, hogy minden erõnkkel 
Tóbiás Jóska mellé állunk, és 
közösen cipeljük a választás 
összes terhét. A választás nem 
Tóbiás József magányos válasz-
tási küzdelme, hanem minden 
érdi szocialista, minden érdi 
baloldali érzelmû ember közös 
ügye.

– Az országgyûlési választá‑
sok eredménye befolyásolja‑e 
az õszi helyhatósági választá‑
sok eredményét?

– Nyilvánvalóan. De ha most 
is érvényesül az eddigi válasz-
tásokon tapasztalt gyakorlat, 
akkor a tavaszi országgyûlési 
választások gyõztesei elvesz-
tik majd az õszi önkormány-
zati választást. Ez persze nem 
kõbe vésett szabály, ennek az 
ellenkezõje is megtörténhet, 
mint például 2002-ben, amikor 
a Medgyessy Péter által meghir-
detett száznapos programnak 
köszönhetõen a szocialistáknak 
sikerült megnyerni a helyható-
sági választást is.

– Sok ember eltávolodott a 
politikától, nagy a választók 
apátiája. Mit kell tenni azért, 
hogy minél többen menjenek el 
szavazni?

– A politikusok néha elfeled-
keznek arról, hogy alapvetõ 
rendeltetésük a választók, 
a város, az ország szolgála-
ta, nem pedig az õ hatalom-
ra kerülésük vagy hatalmon 
maradásuk. Jó lenne, ha meg 
tudnának egyezni és egyes fon-
tos kérdéseket nem tennének 
demagóg módon a kampány 
tárgyává. Veszélyes a felelõtlen 
ígérgetés, nem lenne szabad 
azt a látszatot kelteni, hogy 
hatalomra kerülés esetén gyor-
san megoldják a megoldhatat-
lan kérdéseket is. Ma sajnos 
gyakran a hazudozásig menõ 
ígérgetés folyik a hatalom meg-
tartásáért és megszerzéséért 
egyaránt, és ez felmérhetetlen 
károkat okoz a magyar társada-
lomnak, nemcsak anyagiakban, 
de lelkiekben is. Szerencsére 
már vannak jelek, amelyek azt 
mutatják, hogy a hatalomért 
folytatott hazudozásból elegük 
van az embereknek.

– Nagy a mozgás a két nagy 
párt – a Fidesz és az MSZP 
– helyi szervezeteiben. Korábban 
négy kereszténydemokrata poli‑
tikus vált ki a jobboldali közös 
frakcióból, legutóbb két volt 
szocialista képviselõ kilépett az 
MSZP‑bõl, és megalakították az 
úgynevezett „balközép” frakciót. 
Hogyan élték meg a két párttárs 
kilépését?

– Nem lepõdtünk meg. 
A nyáron zajlott a helyi keresz-
ténydemokraták „lázadása”, 

mert bizonyos ügyekben már 
nem tudták felvállalni a jelenlegi 
városvezetés álláspontját, illetve 
politikáját. A négy keresztény-
demokrata politikus akkor még 
következetesen szembe ment a 
városvezetéssel a város egyre 
súlyosabb eladósodása ügyé-
ben, és a költségvetés módo-
sítását több alkalommal sem 
szavazták meg. A KDNP-s poli-
tikusok kilépése a közös frakció-
ból elbizonytalanította a jobbol-
dali „szavazógép” mûködését. 
Márpedig valamilyen módon 
biztosítani kell a szavazattöbb-
séget. Nyilván ezzel függ össze, 
hogy a „balközép” frakció „egy-
szer csak” megalakult. Az idõ 
majd eldönti, hogy az önálló 
és „igazi baloldali” politizálást 
hirdetõ új mini frakció mennyi-
re politizál függetlenként, vagy 
tagjai szavazataikkal a saját 
egyéni érdekeik érvényesülé-
sét és a jelenlegi városvezetés 
hatalmának a megtartását segí-
tik majd elõ.

– Dombai Tamás azt állítja, 
nem õ változott meg, hanem 
az MSZP távolodott el a valódi 
baloldali értékektõl.

– Ha egy autópályán sokan 
jönnek szembe, akkor nem biz-
tos, hogy én megyek jó irány-
ba. Persze volt már arra példa, 
hogy a többséggel szemben egy 
embernek volt igaza, de ezek 
általában kivételes esetekben, 
kivételes emberekkel fordul-
tak elõ. Nos, Dombai Tamás 
és Kluták József László talán 
nem ilyen váteszek. Persze ez 
az én egyéni véleményem. És 
az is, hogy ha így kisebb lett is a 
szocialista frakció, de biztosan 
hatékonyabb és erõteljesebb, 
hiszen így legalább a belsõ 
„szétbeszéléssel” nem kell meg-
küzdenünk.

– Segesdi János alpolgármes‑
ter nyilvánosságra hozta, hogy 
a Fidesz polgármesterjelöltje T. 
Mészáros András. Igaz az a 
hír, hogy a helyi szocialisták 

önt nevezték meg polgármester‑
jelöltnek?

– Van egy olyan érzésem, 
hogy a Fidesz álláspontja nem 
végleges. Alig hiszem, hogy 
„fent” szó nélkül hagyják azt 
a kudarcsorozatot és a számos 
kétes ügyet, amelybe a jelenlegi 
városvezetés sodorta Érdet. És 
igen, az MSZP-ben is lezajlott 
az elõzetes egyeztetés a pol-
gármesterjelölt személyérõl. 
A pártközvélemény több-
ségében és talán a helyi társada-
lom zömében is az a vélemény 
alakult ki, hogy folytatni kelle-
ne a 2002–2006 közötti idõszak 
sikeres várospolitikáját. Persze 
igazodva a megváltozott körül-
ményekhez, figyelembe véve a 
város mértéktelen eladósodását, 
az európai pályázati források 
bedugulását és a kormányza-
ti mozgástér beszûkülését, 
ami megakadályozza majd a 
felelõtlenül eladósodott települé-
sek „konszolidálását”. Az MSZP 
úgy látja, személyem lehet a 
garancia arra, hogy a város sze-
kerét kihúzzuk a kátyúból. Az 
MSZP helyi szervezete támogat, 
de a végsõ döntést befolyásol-
hatják az országgyûlési válasz-
tások eredményei és a késõbbi 
történések is.

– Összeállt már az õszi hely‑
hatósági választáson induló 
szocialista képviselõjelöltek 
névsora?

– Nincs még végleges jelöltlis-
ta. Mi is érzékeljük, hogy kissé 
belterjessé vált a helyi politi-
ka bázisa. Mindössze néhány 
tucatnyi ember próbál mind a 
bal-, mind a jobboldalon szere-
pet vállalni a helyi politizálás-
ban. A ránk váró feladat óriási, 
ezért azt gondoljuk, ki kell nyit-
ni a kapukat a városért tenni 
akaró emberek elõtt, akik eddig 
– egymástól elszigetelve – hiába 
próbáltak tenni, cselekedni a 
város érdekeiért. Pedig Érden jó 
szakemberek, jó erkölcsi tartá-
sú emberek élnek, mi rájuk szá-

„Az MSZP úgy látja, személyem lehet a garancia…”
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mítunk. Véleményünk szerint 
oldani kell a tisztán pártszerû 
kötõdéseket, és azt szeretnénk, 
ha a politikai közéletben ezek 
nélkül is szerepet vállalhatná-
nak az emberek. Ne kelljen 
feltétlenül MSZP-mezbe bújni 
ahhoz, hogy valaki velünk poli-
tizáljon.

– Ezek szerint az MSZP nem 
zárja ki az érdi ismert „civil” poli‑
tikusokkal való együttmûködést 
sem?

– Semmit nem zárunk ki, ami 
jó a városnak. Mi nemcsak a 
már pályán lévõ civil politiku-
sokra gondolunk – velük ter-
mészetesen együttmûködünk 
–, de számítunk a még ismeret-
lenekre, akik tenni akarnak a 
városért. Ezeket az embereket 
keressük.

– Az MSZP azt állítja, 
hogy eladósodott a város, 
és csõdhelyzet állhat be. 
A városvezetés és a Fidesz sze‑
rint a város annyit fejlõdött 
az elmúlt három évben, mint 
soha azelõtt. Kinek higgyen az 
ember?

– A választópolgár el tudja 
dönteni, hogy kinek higgyen, 
ha megkapja a sokoldalú és 
hiteles információkat. A baj 
azonban éppen itt kezdõdik, 
mert a piacon lévõ érdi újsá-
gokból és a városi televízióból 
az érdiek nem kapnak teljes 
körû információt. Az Érdi Újság 
az országos politikai jobboldal 
helyi pénzbõl is finanszírozott 
szócsöve, másrészt pedig a 
felelõtlen és kudarcos városve-
zetés alaptalan sikerpropagan-
dájának eszköze lett. Nem fel-
tétlenül azzal fest az ország és 
fõleg a város helyzetérõl hamis 
képet, amit állít, sokkal inkább 
azzal, amit elhallgat. Az érdiek 
nem tudják meg belõle például, 
hogy a Jövõ Iskolájaként nagy 
hangon propagált iskolaberuhá-
zás csaknem kétszer annyiba 
került, kerül, mint eredetileg 
tervezték! Hogyan és miért? 
Nem tudják meg, hogy úgy 
nyitották meg az iskolát, hogy 
nem volt (talán ma sincs) rá 
használatbavételi engedély! 

Hogy egyes részeit az engedé-
lyezett tervtõl eltérõen „bar-
kácsolták”. Átadási ünnepség, 
csinnadratta, bumm, meg saj-
tótájékoztató persze volt. Nem 
tudják az érdiek azt sem, hogy 
a sportcsarnok- és uszodaberu-
házás során a bankkal folytatott 
hatalmi packázás milyen mér-
tékben idegenítette el a várostól 
a beruházói tõkét! Csak a hitel-
felvétel nõtt drámai módon. De 
mennyi is a tartozásunk, mikor 
és mennyit kell majd fizetni? 
Ha kifizettük, marad-e majd a 
város mûködésére, számlákra, 
fizetésekre? Szóval hiteles sajtó 
nélkül nem megy, az Érdi Újság 
és a Városi Televízió pedig (a 
pártatlanság szépségtapasza-
ként is felfogható jelen interjú 
ellenére) ma nem ilyen.

– Az eredendõ bûnt akkor 
követte el a városvezetés, ami-
kor 2006 októberében hamis 
képet festett (hazudott) a város 
valós helyzetérõl. Felbérelt 
„szakértõk” adatai alapján elké-
szült egy úgynevezett fehér 
könyv, amelyben azt állították, 
hogy a városnak 3,8 milliárd 
forint adóssága van. Valójában 
az akkori ÁSZ-vizsgálat számai, 
sõt az önkormányzat saját zár-
számadó rendelete is milliárdos 
többletet mutatott. Ezt követõen 
teljesen indokolatlanul nyitot-
tak meg kötvény- és hitelkere-
teket, amelyekre gyakorlatilag 
semmi szükség sem volt. Azóta 
hitelbõl fedezik a kétes értékû 
beruházásokat, mint a gyen-
ge használati értékû, de iszo-
nyúan drága tanuszoda, vagy 
a könnyen törhetõ és rosszul 
olvasható utcatáblák (legalább 
a színük narancssárga), vagy a 
Batthyány iskola tornatermének 
„sportcsarnokká történõ kine-
vezése”. Még tart a pünkösdi 
királyság, folyik a dáridó, de 
óriási a zûrzavar, és ezek a fej-
lesztések is pocsékoló módon 
zajlanak. Örültünk az elnyert 
pályázatoknak, de ha azok úgy 
valósulnak meg, ahogy az a sze-
münk elõtt zajlik, akkor csõdbe 
viszik a várost.

 Papp János 

Döcsakovszky Béla, az MSZP polgármesterjelöltje
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