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Miért? Az ország sorsáért és a 
saját jövőnkért. Aki felelősnek 
érzi magát ebben a témában, az 
élni fog most vasárnap, 11-én 
állampolgári jogával, és szavazni 
fog. Mire? Arra, hogy melyik poli-
tikai pártban látja a biztosítékot 
arra, hogy kivezeti gazdaságun-
kat a kátyúból – vagy ahogyan 
mostanában sugározza a rádió és 
írják a lapok, a gödörből. Vannak, 
akik ezzel a megállapítással nem 
értenek egyet. Azt bizonygatják, 
hogy történtek ugyan kiigazítha-
tó hibák, ballépések, aztán jött 
a világgazdasági válság, de nincs 
semmi baj. Állítják, az út, ame-
lyen most megyünk, az helyes, 
továbbá az egy éve regnáló kor-
mányzat hathatós intézkedései-
vel a külföld is elégedett. Ugye, a 
leírtakból érzékelhető: két ellen-
tétes álláspont közül szükséges 
választanunk a napokban. Abban 
viszont nagyon bizonyos vagyok, 
hogy akik szavazni fognak, azok 
már elhatározták, hogy melyik 
pártra és képviselőre szavaznak. 
Õk azok a felelős emberek, akik 
érzik, hogy sok múlik rajtuk és 
szavazatukon. 

És akik nem mennek el szavaz-
ni? Véleményem szerint ők tév-
úton járnak. Õk úgy vélik, hogy 
távolmaradásukkal kibújhatnak 
a felelősség alól. Õk azok, akik 
már most készülnek kijelente-
ni: „Én bizony nem mentem el, 
nekem semmi közöm az egész-
hez!” De bizony nagyon is van! 
A legfontosabb az, hogy távolma-
radásával kiszakítja magát a pol-
gárok közösségéből, ami nyomot 
hagy benne, legalább négy eszten-
deig! Az ilyen ember másodrendû 
állampolgárnak érezheti magát, 

mert nem élt elsődleges jogával, 
hogy beleszóljon az ország sor-
sának alakulásába. Ezzel jelzi azt 
is, hogy ne számítsunk rá sem 
jóban, sem rosszban, hiszen kire-
kesztette megát a társadalom pol-
gárainak közösségéből. Ráadásul 
úgy értelmezi, hogy távolmaradá-
sa feljogosítja arra, hogy – noha 
nem tett semmit az új helyzet 
kialakulásáért – élvezheti annak 
gyümölcseit. Ezzel a lesipuskás, 
sunyi lelkiismerettel lézeng, eset-
leg fennhéjázva bírál és követelő-
zik majd közöttünk.

Nem állítom, hogy minden 
távolmaradó, a szavazást lebe-
csülő állampolgár így vélekedik. 
Sajnos, nem mindenki jut el közü-
lünk az iskolázottságnak arra a 
fokára, hogy belássa és megértse: 
a politikától nem elfordulni kell, 
hanem figyelemmel kísérni lépé-
seit, és a négyévenkénti választás 
lehetőségét megragadva alakítani 
és befolyásolni szükséges. Igen, 
kedves Értetlenek, Csalódottak, 
Elfásultak és Közömbösek, meg 
kellene gondolni a nagyon is 
gondolni valót! Olykor engem is 
elfog a kétség: valóban falra hányt 
borsó az a küzdelem, amit jobbí-
tó szándékkal próbálnak egyesek 
a közösség javára fordítani? 

Ezzel kapcsolatban tavaly, a 
Farkasréti temetőben találkoztam 
ennek a valóságával. Hajdanvolt 
írótársam, Sánta Ferenc sírkő-
avatási szertartására kaptam 
meghívót. A szûkebb családon 
kívül csupán a négytagú dalár-
da, a szavalómûvésznő, továbbá 

a beszédet tartó Vasy Géza iro-
dalomtörténész, az Írószövetség 
elnöke és szerénységem volt 
jelen. Se filmesek, se írótársak, 
sem a baráti kör hajdan nagy 
ívû koszorújából senki! Ekkor 
szomorúan idéztem fel magam-
ban Sánta Ferenc máig ható meg-
állapítását: Az emberiség létét 
leginkább két dolog fenyegeti, 
mondta és írta: a szélsőségesség 
és a közömbösség! Nagyon igaza 
volt. Különösen a közömbösség, 
a minden jó létrehozásának sír-
ásója!

Manapság hazánkban ugyan-
csak e kettő fenyegetésétől kell 
tartanunk. Az elszabadult, féke-
vesztett indulatok és a nihil 
közömbösség mélyre nyúló 
gyökereit nagy körültekintéssel, 
a valóság feltárásával kell meg-
szüntetnie az új, megalakuló 
kormánynak. Igen, ha eljutunk 
odáig. Ha minden magyar válasz-
tásra jogosult állampolgár veszi a 
fáradtságot, és elmegy szavazni. 
Itt mondom el, nagyon sok idős 
ember van, akinek jártányi ereje 
sincs, nemhogy kocsija vagy 
olyan szomszédja, aki magával 
vinné, hogy leadja szavazatát. 
Nekik, az időseknek – mint az a 
lapunkban megjelent közlemény-
ből is kiolvasható – írásban kell 
kérniük a választási bizottságtól 
a szavazóurna házhoz küldését. 
Az urnával két személy megy a 
délutáni órákban. 

A szavazás lebonyolítására, 
végrehajtására tehát minden 
lehetőség adva van. Valóban 
az állampolgáron múlik: érez-e 
felelősséget, merre haladjon az 
ország és népe?

  Bíró András 

Felelõsség

Egyre gyakrabban hangzik el 
a kérdés: mi lesz vasárnap? 
Mit hoz az április 11-i vokso-
lás? Az eredményt természe-
tesen nem tudhatjuk, egyelőre 
csupán annyit látunk, hogy a 
rádió, a televízió műsoraiban 
meg a nyomtatott sajtóban – az 
Érdi Újságban is – az utóbbi 
időben nagy helyet foglalnak 
el a választással kapcsolatos 
beszámolók. Ez, még ha sokan 
unják is, elkerülhetetlen és 
szükségszerű, hiszen a válasz-
tókat tájékoztatni kell, meg 
kell ismertetni őket az egyes 
jelöltekkel, a különböző poli-
tikai irányzatok képviselőivel. 
Természetesen vannak, akik 
szívesen süllyesztenék le az 
újságot acsarkodó pletykalap 
vagy éppen pártszócső színvo-
nalára, egy közszolgálatot vál-
laló orgánumnak azonban más 
a feladata: itt ezúttal is a sza-
vazással kapcsolatos hivatalos 
tudnivalóktól pártvezetők véle-
ményéig, szándékainak ismer-
tetéséig konkrét információkat 
találhat az olvasó – természete-
sen nem mellőzve állampolgá-
ri véleményeket sem. Nagyon 
tanulságos például jelen lap-
számban elolvasni a jelölteket 
állító szervezetek vezetőinek 
nyilatkozatait a jelöltekkel 
szembeni elvárásokról, köve-
telményekről, de azt is, hogyan 
vélekednek a szavazópolgárok-
ról, a többi pártról, és hogyan 
értékelik a jelenlegi magyaror-
szági politikai helyzetet.

A „mi lesz vasárnap?” ered-
ménytalálgatásban tehát alig-
ha érdemes részt vennünk, 
a „mi LEGYEN vasárnap?” 
kérdés azonban korántsem 
lényegtelen. Többször leírtuk 
már: semmire sem megoldás a 
választástól való távolmaradás. 
Demokratikus jog, állampolgári 
kötelesség – még ha nem is 
büntetendő a nem teljesítése – a 
részvétel a voksoláson. Aki nem 
megy el, nem él a lehetőséggel, 
elveszti jogát a később történ-

tek bírálatához, kritizálásához 
is, hiszen nem tett semmit a 
helyzet javítása érdekében. 
Célszerű azért is vállalnunk a 
beírt x-szel a véleményünket, 
mert ha nem tesszük, többség-
be kerülhetnek mások, akiknek 
más a véleményük a helyzetről, 
a dolgok javításának módjáról.

Amit tehát népszerűsíteni, 
ha úgy tetszik, reklámozni 
szükséges, az a minél nagyobb 
arányú részvétel a választáson. 
Az már jóval bonyolultabb 
kérdés, hogy hova, melyik kis 
négyzetbe kerüljön az az „x”, 
de hát ezt mindenkinek magá-
nak kell eldöntenie. Ahogy a 
reklámon, a marketingen túl 
a „politikai public relations”, 
a közvélemény politikai meg-
dolgozása is külön szakmává 
alakult az utóbbi időben, érez-
hetően a másik oldal, az állam-
polgárok közössége is fejlődött, 
és ez jó dolog. Érzékenyebbek, 
fogékonyabbak lettek az embe-
rek. Figyelnek gesztusokra, 
arckifejezés-változásokra, tag-
lejtésekre, hanghordozásra. 
Felidéznek magukban korábbi 
kijelentéseket, korábbi ígére-
teket, összehasonlítják ugyan-
azon közszereplők mostani 
mondataival. És nemcsak a 
szavak: a viselkedés, a moz-
dulat, a gesztus is hordozhat 
mondanivalót. Sőt, a szem is 
lehet beszédes: közvetíthet 
üzenetet, árulkodhat együttér-
zésről vagy éppen üres hata-
lomvágyról – de hát mindezt 
egy hitelesen dönteni kívánó 
állampolgár pontosan tudja. 

Ami biztos: a választás most 
lezajlik, legalábbis az első for-
duló, aztán ahol szükséges, 
ott két hét múlva a második is. 
Ezek után kell választ adni a 
talán eddigieknél is fontosabb 
kérdésre: mi lesz utána?

A szerkesztõ jegyzete

Választási kérdések

Rákérdeztünk
Részegh Benedek 
hegedûtanár: 
– A szakmámon keresz-
tül a magyar kultúrának 
Érden egy képviselõje 
vagyok, ezért elvárom, 
hogy egy „igazi” képviselõ 
a mi érdekünket képvi-
selje a parlamentben. 
Városunk igazán rászo-
rul arra, hogy kulturális 

szempontból is tovább fejlõdjön, de ugyanilyen 
fontosnak tartom az oktatásügy fejlesztését is.

Mit vár el az újonnan választott képviselõktõl?
Simon Margit 
boltvezetõ: 
– Minden képviselõ szép 
elképzelésekkel vág 
neki a munkának, aztán 
sokszor csalódik, mert 
különbözõ okokból nem 
tudja megvalósítani azt, 
amit elvárnak tõle. Ezért 
én inkább csak azt várom 
tõlük, hogy ne hagyják 

magukat, tisztességesen vigyék végig az ügyet és 
akkor már elégedettek lehetünk velük.

Balogh Gyula 
autóértékesítõ: 
– Szeretném, ha a fiata-
lok érdekeit jobban kép-
viselnék „odafönt”, mert 
tarthatatlannak tartom, 
hogy sok fiatal szakem-
ber inkább külföldön pró-
bál szerencsét. Hová jut 
így az ország? Ezenkívül 
azt várom még el többek 

között a képviselõktõl, hogy ne maguk felé hajol-
jon a kezük mikor intézkednek, mint a szentek-
nek…

Pál Csilla 
eladó: 
– Becsületes, nemzeti 
érzelmû legyen, és akkor 
már nem lehet különö-
sebb baj. Ne a protekció 
vagy a pénz domináljon 
náluk elsõsorban, hanem 
a közérdek! Gyakran tart-
sa a kapcsolatot a lakos-
sággal, hallgassa meg az 

emberek véleményét, s a használhatókat vegye 
is figyelembe. Úgy gondolom, ez nem olyan nagy 
kérés egy képviselõtõl.

Az Érdi Újság közszolgálati 
hivatásának megfelelően még 
a kampánycsend életbe lépése 
előtt lehetőséget kínált a képvi-
selőjelölteket állító pártok ille-
tékes vezetőinek, hogy elmond-
hassák véleményüket jelöltje-
ikről és a jelöltekkel szembeni 
elvárásaikról. 

Csak a Fidesz!
A Fidesz érdi szervezetének 
elnökétől, T. Mészáros Andrástól 
kérdeztük:

– Az eltelt időszakban nem 
volt teljes az összhang a Fidesz 
és a KDNP egyes politikusai 
között. Helyreállt a béke a kam-
pány során? 

– Tudni kell, a politikai szer-
vezetek között akkor sincs száz- 
százalékos egyetértés, ha azok 
éppenséggel szövetségesek, de 
– hála az Istennek – egyszer 
minden véget ér, és elérkezik a 
sebek gyógyításának az ideje. 
A politikai meggyőződésből 
fakadóan többféle vélemény 
fogalmazódott meg Érden is a 
két jobboldali párt között, de 

úgy érzem, hogy közös kép-
viselőjelöltünk, dr. Aradszki 
András személyisége és emberi 
habitusa alkalmas arra, hogy a 
város közössége, így a Fidesz 
és a KDNP közösségei is, 
egyöntetûen felsorakozzanak 
mögötte.

– Ön szerint jól választott a 
Fidesz és a KDNP, amikor dr. 
Aradszki Andrást indították 
egyéni országgyûlési képviselő-
jelöltnek?

– A Fidesz–KDNP szövetség 
másodszorra indítja dr. Aradszki 
Andrást az országgyûlési 
választásokon, és el kell mond-
jam, közös képviselőjelöltünk 
nagyon sokat dolgozott és tett 
Érd Megyei Jogú Városért alpol-
gármestereként is, és most biz-
tosak vagyunk benne, hogy a 
sokéves munkánk beérik, dr. 
Aradszki András mandátumot 
szerez az áprilisi országgyûlési 
választásokon. Tavaly decembe-
ri taggyûlésünkön a Fidesz tag-
jai egy emberként felsorakoztak 
dr. Aradszki András mellett, 
amikor általános megelégedésre 
őt jelöltük képviselőjelöltnek. 
Elmondhatom, a Fidesz érdi 
szervezetének a tagjai eddig is 
jeleskedtek a választási kam-
pány feladatainak a megoldá-
sában, és az ajánlószelvények 
számából – több mint 13 ezer 
– kiderült, nemcsak Érden, 
hanem Százhalombattán és 
Diósdon is nagy támogatottsá-
ga van képviselőjelöltünknek. 
Az ajánlószelvények több mint 
70 százalékát az érdi Fidesz- 
tagok és azok segítői gyûjtötték 
össze. Éppen ezért kimondom, 
biztosak vagyunk abban, hogy 
mandátumot szerez a Fidesz–
KDNP közös jelöltje Pest megye 
8. számú választókerületében.

– Milyen elvárásokat fogal-
maz meg a Fidesz dr. Aradszki 

Andrással szemben, ha bekerül 
a T. Házba?

– Szakmai tudását és ráter-
mettségét ismerve elmondha-
tom, elsősorban a törvényho-
zási munka előkészítésében 
tartunk igényt képviselői mun-
kájára. Dr. Aradszki András 
előélete, felkészültsége – meg-
becsült jogtanácsosa a MOL-
nak – csak előnyére szolgál 
a törvényhozási munkában. 
Ugyanakkor nem elhanyagol-
ható tény, hogy alpolgármes-
terként is nagy tapasztalatra 
tett szert, az önkormányzat 
pedig hasznát látta a képvi-
selőjelölt szakmai tudásának, 
amikor jogi véleményt kellett 
alkotni. Dr. Aradszki András 
jogi tudása beleépült minden 
egyes közgyûlési határozatba 
vagy rendeletbe, ezért állítom, 
a törvényalkotói munkában 
keresve sem találnánk job-
bat dr. Aradszki Andrásnál. 
A másik elvárás, hogy „kijá-
ró” képviselőként képvisel-
je szûkebb pátriáját – Érdet, 
Diósdot és Százhalombattát – 
ahol a választópolgárok bíznak 
benne és számítanak rá. Pest 
megye 8. számú választókerü-
letének legnagyobb települése 
Érd, a városról pedig ismere-
tes, hogy elmaradt infrastruk-
túrával és intézményhálózattal 
rendelkezik, éppen ezért ezek-
re a gondokra megoldást kell 
találni a képviselővel közösen. 
Magyarán ez azt jelenti, forrá-
sokat kell Érdre hozni, lobbiz-
ni kell a pályázati pénzek és 
az európai uniós támogatások 
elnyeréséért.

– Az Ön által elmondottak 
szerint az őszi önkormányzati 
választáson egy megerősödött, 
egységes helyi Fidesz–KDNP szö-
vetségbe tömörült csapat próbál 
majd sikeresen szerepelni?

– Nagyon bízom a közös 
sikeres szereplésben, már csak 
azért is, mert a tavaly decem-
beri Fidesz-taggyûlésünkön 
jómagam is egyértelmûen támo-
gattam dr. Aradszki András 
jelölését, a képviselőjelölt úr 
pedig elmondta, minden ere-
jével támogatja indulásomat a 
polgármesteri tisztségért. Erről 
taggyûlési határozat is született, 
és úgy érzem, a jobboldalon 

A politikai pártok bíznak  
országgyûlési képviselõjelöltjeikben
Pest megye 8. számú választókerületében négy egyéni 
országgyûlési képviselõjelölt – dr. Aradszki András 
(Fidesz–KDNP), Klimsa Arthúr (Torgyán-Kisgazda 
Koalíció), Süle-Szigeti Gábor (Jobbik) és Tóbiás József 
(MSZP) – gyûjtötte össze a mandátum elnyeréséért 
feljogosító ajánlószelvényeket, és a választási bizott-
ság a szelvények ellenõrzése után hivatalosan is 
képviselõjelöltnek nyilvánította õket. 

T. Mészáros András: Valós alterna-
tívát csak a Fidesz tud nyújtani
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elérkezett a kialakult konfliktus 
békés megoldásának az ideje, 
ami a helyi fideszes és keresz-
ténydemokrata erőknek a meg-
nyugvását is jelentheti.

– Mit üzen a választópolgá-
roknak a kampánycsend beállta 
előtt?

– Mindenki számára csak 
az lehet megnyugtató, ha a 
Fidesz képviselőjelöltjére, illet-
ve a Fidesz listájára szavaz. 
Egyértelmûen látszik, hogy 
a jelenlegi kormányt csak a 
Fidesz tudja leváltani, és valós 
alternatívát csakis a Fidesz tud 
nyújtani.  Papp János

Magyar terméket 
a boltok polcaira!
A Torgyán-Kisgazda-Koalíció 
azért indította Klimsa Arthúrt 
Pest megye 8. számú egyéni 
országgyûlési szavazókerü-
letében képviselőjelöltnek, mert 
egész életében kiállt a kisgazda 
eszmeiség mellett, és eredmé-
nyesen képviselte a Független 
Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgári Párt programjában fog-
laltakat mindaddig, míg a poli-
tikai hatalmi elit ki nem zárta 
a magyar politikai közéletből 
a pártot – jelentette ki az Érdi 
Újságnak Torgyán József, az 
országgyûlési választásokon 
induló Torgyán-Kisgazda-Koa-
líció elnöke.

– Mit kell tudnunk Klimsa 
Arthúrról?

– Szeretném emlékeztetni a 
lap olvasóit arra, hogy Klimsa 
Arthúr csupán alig három sza-
vazattal maradt alul 1994-ben 
a helyhatósági választáson, 
amikor polgármesterjelölt-
ként megmérettette magát 
Százhalombattán. Õ mindvé-
gig hûséges maradt a kisgazda

(Folytatás a 6. oldalon)


