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Az áprilisi országgyûlési válasz-
tások új lehetőséget kínálnak 
a magyar társadalom számára, 
de a változásokat csak a közös 
akarat teheti lehetővé, ezért 
április 11-én racionális dön-
tést kell hozni, a Fidesz–KDNP 
szövetségre és a szövetség szí-
neiben mandátumért harcba 
induló képviselőjelöltekre kell 
szavazni – jelentette ki Tóth 
Gy. László politológus múlt 
hét pénteken a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban meg-
tartott kampányrendezvényen.

A rendezvényen megjelent 
Aradszki András, Pest megye 
8. számú egyéni választó-
kerületének Fidesz–KDNP közös 
országgyûlési képviselőjelöltje, 
és vendégei – Tóth Gy. László 
politológus és Demeter Ervin, 
a Fidesz országgyûlési képvi-
selője –, valamint T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere és a képviselő-
testület néhány tagja.

Tóth Gy. László emlékeztette 
a hallgatóságot a budapesti 
liberális értelmiségi körök fele-
lősségére, hiszen ők szolgál-
tatták az eszmei muníciót az 
MSZP–SZDSZ-kormányoknak 
hosszú esztendőkön keresz-
tül. A politológus elmondása 
szerint, miközben névlegesen 
az Antall-kormány vezette az 
országot, a liberális értelmiségi-
ek kezében volt a magyar gaz-
daság és a teljes sajtó.

Tóth Gy. László elmondta, 
hogy 1985 és 2010 között min-
den esetben az úgynevezett 
reformszocialisták, szociálde-
mokraták, liberálisokból átved-
lett neoliberálisak határozták 
meg a kulturális élet valameny-
nyi szegmensét, és ez a társulat 
jó nemzetközi beágyazottságra 
tett szert.

– Bûnszövetkezetként mûköd-

tek a szocialisták és a szabadde-
mokraták, ami mozdítható volt, 
azt mind ellopták, és most már 
senki nem csodálkozik azon, 
hogy például a nagy tekintélyû 
olasz napilapok általános véle-
ménye szerint a történelem leg-
nagyobb szabadrablása történt 
Magyarországon – közölte a 
politológus.

Tóth Gy. László véleménye 
szerint „az SZDSZ volt, van és 
lesz”, legfeljebb más néven vagy 
más csoportosulások tagjaiként 
tûnnek majd fel a belpolitikai 
életben, és az sincs kizárva, 
hogy megpróbálnak beépülni a 
Fidesz soraiba. 

– A Lehet Más a Politika 
elnevezésû párt az SZDSZ egy-
fajta mutációja – jelentette ki 
az előadó.

A politológus elmondása 
szerint Tóbiás József, az MSZP 
országgyûlési képviselőjelöltje 
olyan politikus, akinek van-
nak ugyan politikai ambíciói, 
de valaki más irányítja, hiszen 
nem ért a gazdasághoz és a 
politikához.

– Az idei tavasz fordulópon-
tot jelenthet az ország életében, 
ha az új kormány végigcsi-
nálja azt, ami ellen várható-
an még Brüsszel is tiltakozni 
fog. Magyarországon helyre 
kell állítani az erkölcs világát, 
mûködőképes pályára szüksé-
ges állítani a magyar gazdasá-
got, és nem szabad engedni, 
hogy megtörjék a nemzet lelkét, 
elvegyék a nemzeti identitást, 
mert akkor a kereskedelmi tele-
víziók mûsorain felnevelkedett 
idiótákkal lesz teli az ország 
– jelentette ki a politológus.

Tóth Gy. László elmondá-
sa szerint jelenleg SZDSZ-es 
machinátorok döntik el, milyen 
mûsorokat sugározzanak a 
kereskedelmi televíziók, és 

egyáltalán nem szabad min-
den rosszat átvenni a „konzum-
idiótáktól”.

A politológus emlékeztetett 
arra is, hogy a következő kor-
mánynak nem lesz nagy moz-
gástere, éppen ezért meg kell 
teremteni a nemzeti együvé 
tartozás érzését, és kormányzó-
képességet kell felmutatni a 
kormányzás első percétől.

Demeter Ervin arról beszélt, 
hogy saját sorsunkat kell kézbe 
venni, mert a rendszerváltás 
lényegi elemeit megkérdőjelez-
hetjük.

– Négy év kivételével egy bal-
oldali élősködő réteg volt hatal-
mon Magyarországon; vannak 
olyan családok – például az 
Apró család –, amelyek teljes 
folytonosságot élveznek. Ezek 
az erők nemzetközi segítséget is 
kaptak, Mark Palmer volt ame-
rikai nagykövet például nyíl-
tan vállalta, hogy ő alapította a 
Szabad Demokraták Szövetsége 
nevezetû pártot.

A fideszes politikus jelezte, 
hogy hála a magyar nép böl-
csességének, mára eltûnt a süly-
lyesztőben az SZDSZ.

– A legnagyobb csibészség 
2006-ban történt, amikor gátlás-
talanul becsapták az embereket. 
Ez sok nehézséget hozott, de 
fokozatosan erősödik a nemze-
ti polgári erő, amely remény-
ségre ad okot. Magyarországon 
lesz felelősségre vonás, és nem 
maradhat el a számonkérés, 
mint ahogy történt a rendszer-
váltáskor – jelentette ki a fide-
szes politikus. Demeter Ervin 
azt is elmondta; a Fidesz már 
korábban elkezdte a korrupciós 
ügyek feltárását, de mindenkép-
pen meg kell ismerni a titkos 
szerződéseket és záradékokat, 
hogy teljesen világosan látni 
lehessen, mi történt az eltelt 
években Magyarországon.

A politikus kijelentette, hogy 
felelősség terheli a közlekedési 
és a honvédelmi tárca vezetőit 
a két izraeli repülőgép provo-
kációja miatt, és ez az eset is 
jól példázza, milyen állapotban 
van a magyar közigazgatás.

Aradszki András elmondása 

A Fideszre leadott szavazatok hozhatnak valódi változást

A szocialisták és a szabaddemokraták  
bûnszövetkezetként mûködtek 
Különösebb megrázkódtatás nélkül zajlott le az egye-
sek által rendszerváltásnak nevezett folyamat, lát-
szólag ugyan történelmi változásokra került sor az 
Antall-kormány megalakulásával, de a valódi demok-
rácia nem jött el, és nem sikerült megtörni a kádárista 
nomenklatúra uralmát. 

szerint a helyi politizálást első-
sorban a kormányzati politizá-
lás határozza meg.

– Nehéz helyzetben vannak 
az önkormányzatok, forrás-
hiányos a mûködésük, és nehe-
zen tudják teljesíteni a kötele-
ző feladatokat és szolgáltatá-
sokat. Nyolc éven át nemzet-
ellenes kormányzás történt 
Magyarországon, megszaporod-
tak a bûncselekmények, soha 
nem látott mértékû korrupció 
bénítja az ország teljesítőképes-
ségét, a megszigorítások pedig 
ellehetetlenítették az emberek 
életét – fogalmazott a képviselő-
jelölt.

Aradszki András hozzátet-
te: szakszerû és hatékony kor-
mányzásra lesz szüksége az 
országnak, mert csak így lehet 
majd felszámolni a munkanél-
küliséget, és ez jelentheti az új 
gazdasági konjunktúra megte-
remtésének a feltételét.

– Az emberek bizalma a 
Fidesz–KDNP szövetségben 
van. Mindenki abban remény-
kedik, hogy megerősödnek a 
magyar kis- és közepes vállal-
kozások, és olyan kitörési lehe-

tőségek jelentkeznek, melyek 
révén új pályára állhat a telje-
sen leromlott magyar gazdaság 
– tette hozzá Aradszki András.

A Fidesz–KDNP közös képvi-
selőjelöltje elmondta, hogy nem 
kell megijedni akkor sem, ha a 
Jobbik és az MSZP esetleg utcá-
ra viszi az embereket: össze kell 
fogni és nem szabad félni.

– A Jobbiknak semmilyen 
önkormányzati vagy kormány-
zati tapasztalata nincs, ezért 
racionálisan kell dönteni április 
11-én, amikor csak a Fideszre 
leadott szavazatok révén követ-
kezhetnek be a rég várt változá-
sok – mondta a képviselőjelölt.

Aradszki András vélemé-
nye szerint egyébként az izra-
eli repülőgépek megjelenése 
Ferihegyen talán nem véletlenül 
volt időzítve a választások előtti 
időre.

– Ez egy nagyon ügyesen 
kifundált jelzés volt egy bizo-
nyos választói réteg számára, 
és ezzel csak jobban fel akarták 
hergelni az egyik szélsőséges 
párt szavazói bázisát – mondta 
Aradszki András.

 Papp János

Aradszki András és vendégei bíznak a Fidesz–KDNP választási 
gyõzelmében
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Iskolanyitogató
a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában
Az óvodából az iskolába történő átme-
net megkönnyítése céljából 

április 12-én hétfőn 
délután 15–16 óra között

játékos foglalkozást szervezünk
az iskolába készülő elsőseink számára,
amelyet a leendő elsős tanító nénik 
tartanak.
Cím: 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 Iskolavezetés 

Meghívó
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

2010. április 21-én  
(szerdán) 17 órára

N. Goller Ágota
Moszkváról – távol Moszkvától

(Nyolc év az Arbaton…)
c. könyvének bemutatójára.

A könyvet bemutatja:
dr. Mayer Rita minisztériumi főtanácsos, 
a moszkvai Magyar Kulturális Intézet 
volt igazgatója.

Helyszín:
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
(Érd, Hivatalnok u. 14.)
www.csukalib.hu
Tel.: + 36-23/365-470

Április 4-én vasárnap 12 és 14 óra között

Ételosztást 
szervezünk a szociális gondozó 
Holló utcai nappali melegedőjében 
(Érd, Holló utca 3. – Bagoly utcából balra 
az első kis utca).
 Az ételosztás ezután rendszeresen 
minden hónap első vasárnapján lesz.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Gyermekeknek ajándék csokival  

kedveskedünk!
Baksáné Szabó Anikó 

06-20/367-3099


