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Az országgyûlési és a helyható-
sági választások jelentõségérõl, 
az idõszerû feladatokról 
és a pártként mûködõ civil 
szervezetekrõl beszélt az Érdi 
Újság munkatársának Segesdi 
János, a Fidesz helyi politikusa.

– Országgyûlési és önkor-
mányzati választásokra készül 
az ország, amelynek eredménye 
hosszú távon meghatározhatja 
az ország jövõjének az alaku-
lását. 

– Valóban így van, óriási 
jelentõsége van a választások-
nak. Az elmúlt nyolc év bebizo-
nyította, hogy az Országgyûlés 
és a helyi önkormányzatok 
szervesen illeszkednek egymás-
hoz, de amennyiben az egymás-
rautaltságot rosszul értelmezi a 
hatalom, akkor zavarok lépnek 
fel mind az ország vezetésében, 
mind pedig az önkormányzatok 
mûködésében. Ezért is nagyon 
fontos, hogy a Fidesz szövetsé-
geseivel együtt jól szerepeljen 
mind a tavaszi országgyûlési, 
mind pedig az õszi helyhatósági 
választásokon.

– A sikert nem adják ingyen, 
meg kell dolgozni érte…

– Mindenki elõtt ismere-
tes, Orbán Viktor bizalmából 
Aradszki András kapta meg 
a jelöltséget az érdi egyéni 
országgyûlési választókerület-
ben. Tudjuk, nehéz választási 

küzdelem elé nézünk, hiszen 
jelöltünknek azzal a szocialista 
politikussal kell felvennie a ver-
senyt, aki pártigazgatói tisztsé-
get tölt be az MSZP-nél, és azt 
is tudjuk, hogy az eltelt nyolc 
év alatt a szocialisták nem az 
ország gyarapításával foglalkoz-
tak, hanem igyekeztek megte-
remteni maguknak és a baráti 
körnek azt az anyagi hátteret, 
amit majd fel tudnak használ-
ni a választási kampányban. 
Nem titok, mindenki tudja, az 
MSZP óriási pénzekkel rendel-
kezik majd a választások ide-
jén, és ezért állítom; aki úgy 
gondolja, elég, ha a Fidesz 
neve alatt indul a választáson, 
az nyer, nagyot fog csalódni. 
A történelem során volt már 
olyan helyzet Magyarországon, 
utoljára 2002-ben, amikor a 
Fidesz úgy gondolta, hogy a 
gyõzelemhez elegendõ lesz az 
elvégzett munka, de ez nem 
következett be, mert az ellenfél, 
az MSZP minden nemtelen esz-
közt képes volt bevetni azért, 
hogy megszerezzék az áhitott 
hatalmat.

– Milyen kampányra számít?
– Óvva intek mindenkit 

attól, hogy könnyû kampány-
ra és könnyû választási sikerre 
számítson. Nagy erõfeszítésre 
lesz szükség, ha azt akarjuk, 
hogy kétharmados válasz-

tási gyõzelmet érjünk el az 
országgyûlési választásokon, 
hiszen maga Orbán Viktor is 
úgy fogalmazott, kisebb cso-
dára lenne szükség a kéthar-
mados gyõzelem eléréséhez. 
Gyakorlatilag a Fidesznek 
nem szabadna egyéni jelölte-
ket veszíteni az elsõ körben, 
és listán is legalább a helyek 
felét meg kellene szerezni, mert 
csak így tudnánk megváltoztat-
ni az alaptörvényeket, amelyek 
valódi demokratikus beren-
dezkedést tudnának elindítani 
Magyarországon. Problémát 
jelenthet, ha több kisebb, magát 
jobboldali pártnak nevezõ poli-
tikai erõ is a hatalom közelébe 
kerül, mert nehéz lesz össze-
hangolni a különbözõ érdeke-
ket.

– Az önkormányzati politiku-
sok véleménye szerint milyen 
alaptörvényeket kellene megvál-
toztatni?

– Néhány megérett a változ-
tatásra, gondolok itt a média-
törvényre, a választójogi tör-
vényre, és sorolhatnám a többi 
úgynevezett alaptörvényt is, de 
számunkra a legfontosabb az 
önkormányzati törvény meg-
változtatása lenne. Úgy kelle-
ne átdolgozni az önkormány-
zati törvényt, hogy stabilizálni 
lehessen az önkormányzatok 
gazdálkodását, hiszen nagy gon-
dot jelent, hogy csak a nagyobb 
önkormányzatok tudják ideig-
óráig foltozgatni a lyukakat, míg 
a kis költségvetéssel rendelkezõ 
önkormányzatok mindegyike 
szinte csõdközeli helyzetben 
van. Mi abban reménykedünk, 
hogy Érden stabil helyzetet 
tudunk teremteni az önkor-
mányzati munkában, és egya-
ránt számítunk a városért lob-
bizó Aradszki András jövendõ 
országgyûlési képviselõ munká-
jára és T. Mészáros András nagy 
tapasztalatára, amely lehetõvé 

tenné az elkezdett városfejlesz-
tési projektek sikeres befejezé-
sét. Mi abban bízunk, hogy T. 
Mészáros András vezetésével 
hosszú távon sikerül stabilizál-
ni a város mûködését, és több 
egymást követõ ciklus során új 
programokat tudunk majd meg-
valósítani.

– Az utóbbi idõben a békét-
lenség jeleit lehetett tapasztalni 
a Fidesz-KDNP frakcióban. Van 
remény az összefogásra?

– Ha az egyéni érdekeket 
félre tudják tenni azok, akik 
az elégedetlenséget szították, 
akkor lehetséges lesz az össze-
fogás megteremtése, ha viszont 
az egyéni érdekek továbbra 
is elõnyt élveznek a közössé-
gi érdekekkel szemben, akkor 
nem lesz összefogás, és lehetet-
lenné válik az együttmûködés. 
A demokrácia arról is szól, hogy 
nem hagyható figyelmen kívül 
a többség véleménye. Én komo-
lyan gondolom azt, hogy a sut-
togó propagandát terjesztõ erõk, 
akik sokszor nemtelen eszkö-
zök használatától sem riadnak 
vissza, azok vagy visszakoznak 
és beállnak a sorba, vagy pedig 
a többség akaratából eltûnnek 
a színrõl.

– Egyre inkább hallatják 
hangjukat a magukat civileknek 
nevezõ helyi erõk.

– Véleményem szerint a „civil-
ségüket” hangoztató személyek 
gyakorlatilag ugyanúgy politi-
zálnak, mint a bármelyik párt-
ban politizáló emberek, azzal a 
különbséggel, hogy nem hajlan-
dók magukra vállalni azt a fajta 
fegyelmezett munkát, amelyet 
egy közösség elvár a tagoktól. 
Érden jelenleg a civilek helyi 
pártként mûködõ szervezeteket 
hoznak létre. A valódi civilek 
táncegyütteseket, galambász- 
szervezetet vagy horgászegye-
sületet hoznak létre, és az a 
közös bennük, hogy nem poli-

Keményen kell dolgozni a választási sikerért

Mindenképp változtatásra szorul 
az önkormányzati törvény
Véglegessé vált, kik indulnak a Fidesz-KDNP szí-
neiben a 2010-es országgyûlési választásokon az 
egyéni választókerületekben; a döntést a Fidesz orszá-
gos választmánya hozta meg budapesti ülésén. Pest 
megye 8. számú választókerületében Aradszki András 
a Fidesz-KDNP közös jelöltje. A Fidesz érdi szervezete 
szintén decemberben döntött arról, hogy T. Mészáros 
András jelenlegi polgármestert kívánja indítani az 
õsszel esedékes önkormányzati választásokon polgár-
mesterjelöltnek. 

tizálnak. Amikor egy civil szer-
vezet azt mondja magáról, min-
den kérdésben többet tud, mint 
az arra szakosodott szerveze-
tek képviselõi, akkor ugyanúgy 
fogalmaz, mint a különbözõ 
politikai pártok. Ezek a civil 
szervezetek gyakorlatilag követ-
kezmények nélkül politizálhat-
nak, és könnyedén váltogatják 
véleményüket. Jól emlékszem 
arra, amikor az Érdi Ipartestület 
képviseletében civilként beke-
rült emberek mindennel fog-
lalkoztak a közgyûlésben, 
csak éppen az iparosok érde-
keit nem képviselték. Ezeknek 
a civil szervezeteknek a tag-
sága olyan személyekbõl áll, 
akik már voltak MSZMP-sek, 
MIÉP-esek vagy MDF-esek, és 
amikor azzal szembesültek, 
hogy egyetlen párt sem fogadta 
el következetlen politizálásu-
kat, akkor kiléptek a pártból. 
Általában õk azok, akik min-
denkinél mindent jobban tud-
nak, nehezen illeszkednek egy 
közösségbe, mert képtelenek a 
kompromisszumra, és gyorsan 
állnak olyan dolgok mellé, ame-
lyek pillanatnyi népszerûséget 
hoznak számukra. Jól hangza-
nak a népszerû programok, de 
nem vezetnek sehová. Lehet 
vizsgálatokat követelni az 
önkormányzati pénzek felhasz-
nálását illetõen, de ilyenkor 
azt is meg kellene kérdezni a 
kezdeményezõ civilektõl, meny-
nyi pénzébe kerül a városnak 
maga a vizsgálat. Vizsgálódott 
már az Állami Számvevõszék 
és az ügyészség is, de soha nem 

találtak bûncselekményekre 
utaló jeleket, ellenben tudha-
tó, hogy 15-20-30 millió forintot 
fizetünk ki feleslegesen. Nem 
szerencsés, ha a civilek olyan 
hireszteléseket terjesztenek az 
interneten és a félig illegális saj-
tótermékeken keresztül, ame-
lyek zavart keltenek.

– Az õszi helyhatósági válasz-
táson minden választókerü-
letben indít önálló jelöltet a 
Fidesz?

– Ezt majd eldönti az idõ. 
Most mindennél fontosabb, 
hogy sikeresen szerepeljünk a 
tavaszi országgyûlési válasz-
táson, és meggyõzõdéssel állí-
tom, ha a jobboldal sikeresen 
szerepel tavasszal, akkor már 
egy új törvényi háttér alakul 
ki, és akkor egy olyan csapat-
tal kell megkezdeni az önkor-
mányzati választásokra való 
felkészülést, amelynek a tagjai 
támogatják az újfajta átalakítási 
folyamatot. Ha politikai szövet-
ségeseink el tudják fogadni eze-
ket a változtatásokat, és együtt 
akarnak dolgozni velünk, 
akkor mindenkivel hajlandók 
vagyunk együttmûködni, mert 
mi semmi másra nem gondo-
lunk, mint az érdi problémák 
megoldására. Mindenki számá-
ra világossá teszem, mi a helyi 
pártként mûködõ civilekkel és 
más szervezetekkel is együtt 
tudunk mûködni, ha vállalják 
a közös munkát, a kötelezett-
ségeket, és ha nem folytatják 
egyénieskedõ, önmeghatározó 
politikájukat.

 Papp János

Segesdi János: Abban reménykedünk, hogy Érden stabil helyzetet tudunk 
teremteni az önkormányzati munkában
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A Fidesz–KDNP  
dr. Aradszki Andrást indítja
Mint az december 17-én – lapunk elõzõ számának megje-
lenése napján – a fidesz.hu honlapjára felkerült: végleges-
sé vált, kik indulnak a Fidesz–KDNP színeiben a 2010-es 
országgyûlési választásokon az egyéni választókerületekben. A 
döntést a Fidesz országos választmánya hozta meg budapesti 
ülésén. Eszerint dr. Aradszki András a Fidesz–KDNP parlamenti 
képviselõjelöltje Pest megye 8. számú választókerületében, 
Érden.

Dr. Aradszki András 53 éves, nõs, két gyermek édesapja, 
jogász, helyi önkormányzati képviselõ, alpolgármester. 

Az MSZP jelöltje Tóbiás József
A Magyar Szocialista Pártban már 2008. végén eldõlt, hogy kiket 
indítanak a 2010-es parlamenti képviselõválasztáson egyéni 
jelöltként. Eszerint Pest megye 8. számú választókerületében 
Tóbiás József a párt jelöltje, aki 1998-ban szerzett listán 
képviselõi mandátumot, azóta parlamenti képviselõ, 2008. 
májusától pedig az MSZP parlamenti frakcióvezetõ-helyettese. 

Tóbiás József 39 éves, nõs, feleségével három gyermeket 
nevelnek. Nyíregyházán végzett vízügyi szakközépiskolát, a 
pécsi egyetemen humán erõforrás gazdálkodás szakon szerzett 
fõiskolai oklevelet, jelenleg pedig Budapesten, a Károli Gáspár 
Református Egyetemen posztgraduális jogászképzésen vesz 
részt.


