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A patrióta gazdaságpolitika 
idõszerû kérdéseirõl, az érdi 
új rendõrszékház felépítésérõl, 
valamint egy érdi bíróság és 
ügyészség létrehozásának a 
szükségességérõl beszélt az 
Érdi Újságnak dr. Aradszki 
András, a Fidesz–KDNP közös 
országgyûlési képviselõjelöltje, 
aki Pest megye 8. számú válasz-
tókerületében indul az áprilisi 
országgyûlési választásokon.

– Álfideszes kopogtatócédu-
la-gyûjtõktõl tart a legnagyobb 
ellenzéki párt. Pest megye 8. 
számú választókerületében 
fennáll-e ennek a veszélye?

– Nyilvánvalóan ennek a 
lehetõségét nem lehet kizárni, 
hiszen napról napra nõ a Fidesz 
támogatottsága, és néhány 
felelõtlen embernek valóban az 
járhat az eszében, hogy ránk 
hivatkozva gyûjtsön kopogtató-
cédulát.

– Milyen dokumentumokkal 
fognak rendelkezni az igazi fide-
szes kopogtatócédula-gyûjtők?

– Önkéntes munkatársaink 
névre szóló felhatalmazást kap-
nak Kubatov Gábortól, a Fidesz 
pártigazgatójától és tõlem, iga-
zolvánnyal rendelkezik minden 
kopogtatócédula-gyûjtõ önkén-
tes, ezeket nehéz hamisítani, 

mert korlátolt számban lettek 
kiadva. Jól követhetõ az igazol-
ványok felhasználása, és csak 
reménykedni tudunk, hogy itt 
nem kerül sor visszaélésre.

– Büntethetõ-e az a sze-
mély, aki kihasználva a Fidesz 
népszerûségét, és megtévesztve 
a választókat, az ellenzéki párt 
nevében próbál ajánlószelvénye-
ket gyûjteni?

– Persze, hogy büntethetõ, 
hiszen aki ezt elköveti, három 
évig terjedõ szabadságvesztést 
kaphat. Óva intek mindenkit 
attól, hogy ilyen cselekedetet 
elkövessen.

– Hol lehet leadni az ön indu-
lását támogató kopogtatócédu-
lákat?

– Az önkéntesek felkeresik 
otthonaikban a választópolgá-
rokat, illetve minden támogató 
elõtt nyitva van az Alsó utca 8. 
szám alatti Összefogás Háza, 
ahol le lehet adni a kopogtató-
cédulákat.

– Hétszázötven kopogta-
tócédulára van szükség az 
induláshoz. Kampánystábja 
hány kopogtatócédula össze-
gyûjtésével lenne elégedett?

– Semmilyen számversenybe 
nem megyünk bele, de számítunk 
arra, hogy nagyon sokan fogják 

Álfideszesek ne gyûjtsenek kopogtatócédulát!

Egymillió új munkahelyet teremt a Fidesz–KDNP
támogatni a Fidesz–KDNP közös 
országgyûlési képviselõjelöltjét. 
Megköszönünk minden fel-
ajánlott kopogtatócédulát, mert 
abban az emberek bizalmát és 
támogatási szándékát látjuk. 

– Tóbiás József, az MSZP 
országgyûlési képviselõjelöltje 
lapunkban azt nyilatkozta, hogy 
választási etikai kódex elfogadá-
sát kezdeményezi valamennyi 
képviselõjelölt részvételével. Ön 
támogatja az elgondolást?

– Tóbiás József még nem 
keresett meg, de biztosan isme-
ri az ebben a kérdésben kiala-
kított álláspontomat, amely 
arról szól, hogy minden papír 
írott malaszt, mert ha valaki a 
hétköznapi életben nem tartja 
be az úgynevezett „úriembe-
ri” magatartásforma alapvetõ 
erkölcsi követelményeit, akkor 
nincs mirõl beszélni. Négy évvel 
ezelõtt Jánosi György képviselõ 
úrral megegyeztünk egy-két 
dologban, aminél jóval többet 
teljesítettünk a választási etikát 
illetõen. Ha valaki visszaem-
lékszik a 2006-os országgyûlési 
választásra, akkor tudja, hogy 
egymást nem támadtuk erkölcs-
telen módon, és nem volt lejárató 
kampány egyik képviselõjelölt 
részérõl sem.

– Orbán Viktor megtartotta 
évértékelõ beszédét. Véleménye 
szerint a Fidesz elnöke által 
megfogalmazott gondolatok 
mennyire esnek egybe a válasz-
tókerületben élõ polgárok elvá-
rásaival?

– Teljes mértékben egybees-
nek, hiszen a többség hasonló-
képpen ítéli meg a dolgok jelen-
legi állapotát. Az évértékelõ 
beszédben elhangzottak tulaj-
donképpen a 2008-ban közzétett 
Erõs Magyarország elnevezésû 
program újabb elemeit tartal-
mazzák. Mindenképpen válasz-
tókerületi érdek a gazdaság 
talpraállítása és a munkanélkü-
liségi ráta csökkentése, hiszen 
az érdi kistérségben is nagymér-
tékben romlottak az emberek 
munkavállalási esélyei az utóbbi 
években. Sok család létbizony-
talanságba került a megszûnt 
munkahelyek miatt. Nagyon 
világos a Fidesz–KDNP-nek az 
a szándéka, hogy a gazdaság 
élénkítése együtt kell, hogy jár-

jon az új munkahelyek teremté-
sével, és középtávon egymillió 
munkahelyet kívánunk terem-
teni, amely jótékony hatással 
lesz az emberek megélhetésére, 
a magyar államháztartás ala-
kulására, a nyugdíjrendszer és 
az egészségügy finanszírozásá-
ra is. Maximálisan egyetértek 
azzal a céllal is, hogy a terme-
lést kell a gazdasági élet közép-
pontjába állítani. Az eltelt nyolc 
évben rengeteg kísérlet színtere 
volt a magyar gazdaság. Például 
sokan azt a célt fogalmazták 
meg, hogy Magyarország legyen 
a térség logisztikai központja. 
Ez természetesen csak félmeg-
oldást adhatna, mert senki nem 
akarja, hogy Magyarország átjá-
róház legyen. Nem vonom két-
ségbe a logisztika jelentõségét, 
de az csak egy szolgáltatás, és 
csak akkor igazán értékteremtõ 
gazdasági ágazat, ha a magyar 
gazdaság termelését szolgál-
ja. Teljesen egyetértek Orbán 
Viktor elnök úr megállapításá-
val, hogy a termelési beruházá-
sokat szükséges élénkíteni.

– Az úgynevezett patrióta gaz-
daságpolitika nem sért bizonyos 
érdekeket?

– Patrióta gazdaságpoliti-
ka természetesen csak olyan 
mértékben valósítható meg, 
amilyen mértékben ezt a ver-
senytársak is teszik, tehát nem 
kell megijedni attól, hogy erõs 
állam vagy állami túlhatalom 
szabályozza majd a gazdasági 
életet a választásokat követõen. 
A gazdaság pontosan tudja, mit 
vár el az új Fidesz–KDNP-kor-
mánytól, a két párt politikusai 
és szakemberei tudják, mivel 
lehet talpraállítani a magyar 
gazdaságot.

– A közelmúltban találkozott 
a városi rendõrkapitánnyal és 
az egészségügyi rendelõintézet 
fõigazgató fõorvosával. 

– Hasznos megbeszéléseket 
folytattam a rendõrkapitány 
úrral és a fõorvos úrral is. 
Elmondhatom, mindkét intéz-
ményben rendkívül tehetséges 
és elkötelezett szakemberek 
végzik munkájukat. Sajnálatos 
módon gyalázatosnak tartom 
az érdi rendõrök létesítményi 
munkakörülményeit, és ez ellen 
gyorsan tenni kell valamit min-

den illetékesnek. Szinte hihe-
tetlen, hogy egy megyei jogú 
városban ilyen rossz körül-
mények között dolgozzanak a 
rendõrök.

– Ezalatt értsem azt, hogy 
kezdeményezni fogja egy új 
rendõrségi épület felépítését?

– Igen, jól értette. Az ehhez 
szükséges döntéseket a város 
vezetése már meghozta, fel-
vettem a kapcsolatot az építé-
sért felelõs gazdasági társaság 
vezetõjével, aki bemutatta az 
üzleti tervet, és megválasztá-
som esetén maximálisan támo-
gatni fogom, hogy a legrövi-
debb határidõn belül épüljön 
fel egy modern, építészetileg 
is mutatós rendõrségi szék-
ház. A statisztikai adatok azt 
mutatják, hogy csökkent a 

bûncselekmények száma, javul-
tak a felderítési mutatók, és 
az új rendõri vezetés munka-
stílusa hozzájárult a jó ered-
mények eléréséhez. Tudom, az 
érdiek ezt nem minden eset-
ben érzékelik így, van is alapja 
a kétkedésnek, de tudomásul 
kell venni, hogy ezzel a rendõri 
létszámmal ennyit lehet embe-
rileg elérni. Remélem, hogy 
összhangban a Fidesz–KDNP 
programjával, sikerül végrehaj-
tani a létszámbõvítést, és akkor 
elõbbre jutunk ebben a fontos 
kérdésben is. A távlati tervek 
között az is kívánatos lenne, ha 
Érden is lenne önálló bíróság 
és ügyészség, mert ismerete-
im szerint a Budaörsi Bíróság 
jelentõsen túlterhelt.

 Papp János

Látogatás az érdi kapitányságon
Országgyűlési képviselő-jelölti minőségében először járt az érdi kapitányságon dr. Aradszki 
András, Érd alpolgármestere, akit a helyi rendőrkapitány fogadott több rendőrőrsparancs-
nokkal együtt. A beszélgetésük témája mi más is lehetett, mint a közbiztonság helyzete.
Már régóta megérdemelnénk önálló bíróságot és ügyészséget – írja választási kam-
pányszövegében a Pest megye 8. választókerületének Fidesz–KDNP színekben induló 
országgyűlési képviselője. De nyugodtan hozzátehetjük, hogy egy szebb, modernebb 
rendőrkapitányságot is. Szó is van róla!
  – Mindent megteszünk azért, hogy egy európai színvonalú épületbe költözzenek 
minél hamarabb rendőreink – mondta dr. Aradszki András, aki stratégiájaként a gazdaság 
talpraállítása mellett éppen a közbiztonság erősítését tartja kiemelten fontosnak, már-
pedig ehhez infrastruktúrára, korszerű felszerelésekre van szükség: térfigyelő kamerákra, 
valamint létszámra! A szakember-ellátottság itt Érden az országos átlagtól jelentősen 
elmarad, ezen feltétlenül változtatni szeretnének. Kozma Károly rendőr alezredes, kapi-
tányságvezető is egyebek mellett ehhez kért segítséget az országgyűlési képviselőjelölt-
től. A diósdi, százhalombattai, tárnoki rendőrőrs parancsnokai is, akik szívesen látják majd 
náluk is dr. Aradszki Andrást, hogy tájékozódjon az ottani helyzetről is. 
 Temesi László 

Dr. Aradszki András: Megköszönünk minden felajánlott kopogtatócédulát, 
mert abban az emberek bizalmát és támogatási szándékát látjuk
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