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A Fidesz–KDNP közös jelöltje a 
múlt héten hivatalosan is leadta 
az induláshoz szükséges ajánló-
szelvényeket, de a mintegy 300 
önkéntes további ajánlószelvé-
nyeket gyûjt a törvény által meg-
határozott ideig, mert fontosnak 
tartják a választópolgárokkal 
való kapcsolatok erősítését és a 
Fidesz programjának a megis-
mertetését – közölte a Polgárok 
Házában megtartott sajtótájé-
koztatón Aradszki András.

Pest megye 8. számú egyé-
ni országgyûlési választókerü-
letének Fidesz–KDNP közös 
jelöltje jelezte, eddig több mint 
tizenháromezer ajánlószelvényt 
gyûjtöttek össze számára a 
Fidesz és a KDNP önkéntesei, 
valamnt az őket támogató civi-
lek Érden, Százhalombattán és 
Diósdon, és tovább folytatják az 
ajánlószelvények gyûjtését.

Aradszki András emlékezte-
tett arra, hogy a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt nehéz-
kesen indult az ajánlószelvé-
nyek gyûjtése, később viszont 
gyorsan összegyûltek a szelvé-
nyek. A képviselőjelölt megkö-
szönte a polgárok bizalmát, és 
arra kérte őket, április 11-én is 
szavazzanak a Fidesz–KDNP 
közös jelöltjére.

– Nagyon köszönöm annak a 
közel háromszáz fős önkéntes-
nek, aki segített az ajánlószel-
vények összegyûjtésében, akik 
képesek voltak áldozatot hozni 
az elmúlt hetekben – jelentette 
ki a képviselőjelölt.

Aradszki András megemlítette, 
tovább folynak a kampányesemé-
nyek, amelyeken találkozni fog 
a választópolgárokkal, és ahol 
meg tudja értetni a Fidesz–KDNP 
programját, a célokat és az alap-
vető tendenciákat azért, hogy 
ebből végre „egy normális, élhető 
Magyarországot alakítsunk ki az 
elkövetkező négy-öt évben”.

Újságírói kérdésre válaszol-
va a képviselőjelölt elmondta, 
a térségben kiemelt fontosságú 
kérdésnek tekinti az Érden és 
Diósdon megkezdődő szenny-
vízcsatorna építését. Az ille-
tékes önkormányzatok már 
meghozták a szükséges intéz-
kedéseket, megoldódtak azok a 
jogi nehézségek, amelyeket az 
előző szocialista városvezetés 
okozott, akadályozva ennek a 
projektnek a megvalósulását. 
Ebben az esetben minden politi-
kai befolyásolási eszközzel élni 
kell azért, hogy zökkenőmen-
tesen, minél kisebb gonddal és 
zavarral történjen meg a beru-
házás. Nagy feladatot jelentenek 
majd az útépítési munkálatok 
is, ugyanakkor el kell gondol-
kozni azon, milyen vállalkozá-
si és vállalkozói lehetőségeket 
lehet biztosítani a térségben, 
azaz milyen munkahelyteremtő 
beruházásokat lehet a térségbe 
vonzani. 

– Érd, Százhalombatta és 
Diósd adottságai egyre jobbak, 
az elmúlt hetekben nagyon sok 
komoly befektető keresett meg 

zseniális ötletekkel, amelyek-
nek a megvalósítása esetén több 
száz munkahely teremtődik a 
térségben, és ez részben meg-
oldhatja az ingázók problémáját 
is. A nemzeti ügyek kormánya 
egymillió munkahelyet teremt 
az elkövetkezendő években – 
közölte a képviselőjelölt.

Aradszki András szerint 
örvendetes tény, hogy Érden 
sok a fiatal család és a gyer-
mek, de komoly gondot okoz 
a bölcsődei és óvodai helyek 
hiánya. Pályázati úton, ügyes 
várospolitikával felhasználható 
forrásokhoz lehet jutni új léte-
sítmények építéséhez, ugyan-
akkor szükséges megreformálni 
az érdi közoktatási rendszert is. 
Szükség van egy új középisko-
lára, amely alapvetően mûszaki 
irányultságú képzést adhat az 
itteni fiataloknak.

– Természetesen mindez azt 
követően fog bekövetkezni, ha 
rendbe tesszük az ország dol-
gait. Az elmúlt nyolc év gaz-
daságpolitikája és a gazdasági 
világválság olyan helyzetbe 
hozta az országot, mint ami-
lyenbe a világháború után volt, 
de akkor legalább volt optimiz-
mus. Remélem, a nemzeti ügyek 
kormányának az első intézkedé-
sei meggyőzik a választópolgá-
rokat arról, hogy jól választottak 
– fogalmazott Aradszki András.

A képviselőjelölt elmondása 
szerint a térségben megfelelő az 
alapszintû  és a járóbeteg szak-
ellátás, de nagy szükség lenne 
egy kórházra, mert csaknem 
százezer ember él a térségben.

– Mi a Fidesz álláspontja az 
egyre terjedő korrupcióval és 
az elszámoltatással kapcsolato-
san – kérdezte Aradszki Andrást 
Horváth András, a képviselője-
lölt kampányfőnöke.

– Az elmúlt nyolc évben 
elkövetett bûnök elkövetőit, 

és azokat, akik ilyen helyzet-
be hozták az országot, törvé-
nyes eljárás után, megfelelő 
módon meg kell büntetni. Nem 
boszorkányüldözésről van szó, 
hanem a bíróságok fognak dön-
teni az esetlegesen elkövetett 
bûncselekmények elkövetőiről. 
Nagyon valószínû, hogy tör-
téntek bûncselekmények, és 
remélhetően a büntetés sem 
marad el, hiszen nem tartható, 
hogy a „taxis Gyuszik” bíróság 
elé kerülnek, míg akiknek a 
zsebébe vándorolt a közpénz, 
azok továbbra is vagdossák a 
szelvényeket a részvényeikről. 
A Fidesz elkötelezte magát az 
ilyen anomáliák és jogellenes-
ségek felszámolásában, és mini-
málisra akarja csökkenteni a 
korrupciót. A Fidesz átalakítja 
a közbeszerzések rendszerét, 
és azt szeretnék, ha ezekből 
– a nyugat-európai országok-
ban tapasztaltakhoz hasonló-
an – minimum 50 százalékban 
hazai vállalkozók részesülnének 
– fejtette ki a képviselőjelölt.

– Milyen kampányra számít? 
– kérdezte a képviselőjelölttől 
kampányfőnöke.

– Kiegyensúlyozott, szélsősé-
gektől mentes kampányra szá-
mítok, annak ellenére, hogy egy 
éjszakát sem bírt ki az egyik 
óriásplakátom, mert meggya-
lázták, tönkretették. 2006-ban 
egy kézfogással megegyeztünk 
az akkor képviselőjelöltként 
indulókkal, hogy egymás sze-
mélyiségét, családját, vallását és 
ideológiai elkötelezettségét nem 
támadjuk, viszont beszélünk a 
politikai hibákról és felelőssé-
gekről. Én most is ehhez tar-
tom magam, ezért nem tartom 
szükségesnek egy etikai kódex 
aláírását, mert az sokszor elta-
karja a lényeget, és a vállaláso-
kat nem tartják be. 

 Szeredai Botond

Egymillió munkahelyet teremt  
a nemzeti ügyek kormánya

Aradszki András: Kiegyensúlyozott, 
szélsõségektõl mentes kampányra 
számítok
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A szocialista kormányok 2002 
után padlóra küldték a magyar 
vállalkozókat, folyamatosan 
gyengítették a települési önkor-
mányzatokat, éppen ezért ter-
hes örökséggel kell szembenéz-
nie az országgyûlési választá-
sok után felálló nemzeti ügyek 
kormányának, amelynek az 
egyik legsürgősebb feladata a 
versenyképesség javítása lesz 
– fogalmazott Szita Károly, 
Kaposvár fideszes polgármes-
tere, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége ügyvezető alelnö-
ke a március 11-én Érden, a 
Polgárok Házában megtartott 
vállalkozói fórumon.

A fórumon megjelent 
Aradszki András, a Pest megyei 
8. számú egyéni országgyûlési 
választókerület Fidesz–KDNP 
közös képviselőjelöltje, vala-
mint a szomszédos települé-
sek önkormányzati vezetői és 
az érdekelt vállalkozók.

Szita Károly előadásában 
emlékeztetett arra, hogy amikor 
a Medgyessy Péter által vezetett 
kabinet átvette az ország kor-
mányzását, akkor a televízió 
nyilvánossága előtt jelentette 
ki, minden rendben van, és 
akkoriban a „több pénzt az 
embereknek, több pénzt az 
önkormányzatoknak” szlogen-
nel ámították a választópolgá-
rokat. Sajnálatos módon a szo-
cialisták és a szabad demokra-
ták semmit nem tartottak be 
ígéreteikből, ellehetetlenítették 
az önkormányzatok munkáját, 
hiszen 2010-ben ugyanany-
nyi támogatást kapnak, mint 
amennyit 2003-ban kaptak.

Szita Károly szerint nem vál-
tak be az európai uniós forrá-
sokhoz kötött nagy remények, 
mert azoknak csak a töredéke 
lett felhasználva az eltelt évek-
ben. Az Állami Számvevőszék 

jelentésére hivatkozva a fide-
szes polgármester elmondta, 
az európai uniós forrásoknak 
mindössze a harmadát költöt-
ték el beruházásokra és fej-
lesztésekre.

– A kis- és középvállalko-
zók esetében szinte lehetetlen 
európai uniós támogatásokhoz 
jutni, a források többsége a 
multinacionális cégekhez kerül 
– jelentette ki Szita Károly.

Az előadó jelezte, egy sor tag-
országban – Franciaországban, 
Németországban és 
Portugáliában – is az európai 
uniós szabványok szerint tör-
ténik a közbeszerzés, de ott 
mindent elkövetnek a hazai 
vállalkozóknak a helyzetbe 
hozásáért, és a pályázatok 
nagy részét ők nyerik el.

– Egészséges lokálpatriotiz-
musra van szükség, hiszen a 
bajban adni kell, nem elvenni 
– tette hozzá a polgármester.

Szita Károly ismertette a 
kaposvári önkormányzat által 
kidolgozott helyi gazdaság-
élénkítő modell néhány ele-
mét, amely révén szeretnék 
növelni a foglalkoztatást, csök-
kentik az adójárulékokat, és 
lehetőséget teremtenek a kis- 
és középvállalkozók számára, 
hogy túléljék a jelenlegi gazda-
sági válságot.

Kaposváron nemcsak az 
egyszerû túlélésre játszottak, 
hanem előrehozták a beru-
házásokat, foglalkoztatási és 
munkahely megőrzési támo-
gatási keretet hoztak létre, 
elengedték a kisvállalkozók 
iparûzési adóját, a nagyoknak 
fizetési halasztást vagy rész-
letfizetést tettek lehetővé, és 
elindították a szervezett köz-
munkaprogramokat.

(Folytatás a 13. oldalon)

A bajban adni kell,  

nem elvenni

helyi társadalom

Szita Károly, Kaposvár polgármestere
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