
eszmeiséghez, és éppen támo-
gatottsága és ismertsége révén 
reméljük, hogy egyéni mandá-
tumot szerez az országgyûlési 
választáson, és bízunk benne, 
eredményesen fogja képviselni 
a kisgazda értékeket a Magyar 
Országgyûlésben, hiszen – saj-
nos – jelenleg annak nincs rea-

litása, hogy a párt bejusson a 
T. Házba.

– Ennek ellenére reméljük, 
néhány jelöltünknek sikerül 
mandátumot szereznie. Mi 
továbbra is hiszünk a magyar 
nemzet feltámadásában és a 
keresztény eszmeiségben, mert 
meggyőződésünk szerint erre 
nagy szükség van manapság. 
Még most is sajnáljuk, hogy nem 
tudtuk megvalósítani az FKGP 
programját, amelynek fontos 
eleme volt az 1947. december 
31-i állapotok szerinti privatizá-
ció, hiszen ha az megvalósult 
volna, akkor egészen más hely-
zetben lett volna a párt. 

– Milyen elvárásai vannak a 
Torgyán-Kisgazda-Koalíciónak 
Klimsa Arthúrral szemben, ha 
országgyûlési mandátumhoz 
jut?

– Mindenekelőtt szorgalmaz-
nia kell a gazdasági és kulturális 
változásokat, és át kell rendez-
ni a magyar médiát is, mert 
megengedhetetlen, hogy parla-
mentnek nevezzék a Magyar 
Országgyûlést. Sajnálatos 
módon nem akarják tudomásul 
venni, hogy bevándorló őseink 
az ázsiai lovas kultúrát ötvözték 
egy nyugati típusú kultúrával, 
és ebből alakult ki a sajátsá-
gosan egyedi magyar kultúra. 
Országgyûlési képviselőink-
nek mindent meg kell tenniük 
a magyar érdekek védelméért, 
a keresztény nemzeti értékek 
megmentéséért, helyre kell állí-

tani a magyar egészségügyet, 
erősíteni kell a közbiztonságot 
és új alapokra szükséges helyez-
ni a magyar oktatást, amit szét-
vertek az eltelt esztendőkben. 
Ugyancsak kívánatosnak tartjuk 
a magyar mezőgazdaság fel-
élesztését, és azt szeretnénk, 
ha a magyar boltok polcain 
magyar termékeket kínálnának 
az eladók.

– Elnök úr, mit üzen a válasz-
tóknak?

– Menjenek el, és szavaz-
zanak Klimsa Arthúrra, mert 
szükség van a töretlen nemzeti, 
konzervatív érzületû képvise-
lőkre, akik megvesztegethetet-
lenek, és kiállnak a magyar nép 
érdekeiért.
� –�Szeredai�–

A radikalizmus 
nem jelent 
erõszakot
Zrinszki Mónikát, a Jobbik érdi 
alelnökét kérdeztük:

– Miért esett a Jobbik érdi 
szervezetének a választása 
Süle-Szigeti Gáborra, ami-
kor Pest megye 8. sz. egyéni 
országgyûlési képviselőjelöltjé-
nek nevezték ki?

– Vona Gábor szavait idézem: 
„Minden feladatra a legalkalma-
sabb személyt fogom kijelölni, 
bármi áron. Ha emiatt barátokat 
veszítek el, az csak annyit jelent, 
hogy akit elveszítettem, nem is 
volt igaz barátom.” Süle-Szigeti 
Gábor okos, talpraesett, becsüle-
tes magyar ember. Példamutató 

családapa, öt fiúgyermeke ősi 
magyar neveket visel, tehetsé-
ges néptáncosok. Egyhangúan 
választottuk az érdi Jobbik elnö-
kének is, hiszen keresve sem 
találhattunk volna jobbat!

– Amennyiben parlamen-
ti képviselő lesz Süle-Szigeti 
Gábor, milyen elvárásai van-
nak vele szemben a Jobbik érdi 
szervezetének?

– Elvárjuk, hogy a Szent 
Koronára tett esküjéhez híven 
tegyen meg mindent nemzetünk 
megmaradt vagyonának meg-
mentéséért, nemzeti értékeink 
képviseletéért, a magyar csalá-
dok megélhetésének megköny-
nyítéséért. Elvárjuk, hogy idejét 
és erejét nem kímélve dolgoz-
zon, ha szükséges, csapjon a 
parlament asztalára, folytassa 
ugyanúgy a munkáját, ahogy 
ma teszi az érdi alapszervezet-
ben. A parlamentben nem az 
üres helyét, hanem hatékony 
felszólalásait, nemzetmentő 
javaslatait és a szebb jövőt elho-
zó szavazatait követhetjük majd 
nyomon. 

– Mit tud tenni országgyûlési 
képviselőként Érd városáért, 
Diósdért és Százhalombattáért 
Süle-Szigeti Gábor?

– Ugyanazt, amit az egész 
országért! Feltárja, hogy kik a 
felelősök Érd eladósodásáért, a 
város tulajdonainak elherdálá-
sáért, az előnytelen szerződések 
megkötéséért. Miután a felelő-
sök elszámoltatása törvényi 
úton megtörtént, közremûködik 
abban, hogy választókerületünk 
is támogatást kapjon ahhoz, 
hogy megélhetést biztosítva az 
érdi, diósdi és százhalombat-
tai lakosoknak gazdálkodjunk 
földjeinken, feldolgozóipart és 
piacot hozzunk létre helyben. 
Érden, az alvó sárvárosban ren-
geteg a teendő, a lakosok utolsó 
reményként keresnek fel ben-
nünket, miután már jártak az 
összes helyi hivatalban, hogy 
segítsünk problémáik megoldá-
sában. Amikor meg kell menteni 
az eladósodott családok ottho-
nait, amikor évek óta szőnyeg 
alá söprik a cigánybûnözés kér-
dését, fontos, hogy a parlament-
ben olyan ember képviseljen 
végre bennünket, aki önzetle-
nül a közjóért dolgozik.

 – Mit üzen a Jobbik Pest 
megye 8. sz. választókerülete 
polgárainak a választások első 
fordulója előtt?

– Kérem, hogy ne a Jobbikot 
gyalázó, rágalmazó vagy 
egyszerûen a tudósítást mellő-
ző sajtóhírek alapján döntse-
nek. A radikalizmus nem jelent 
erőszakot, hétköznapi embe-
rek vagyunk, de nem nézzük 
tovább tétlenül országunk tönk-
retételét. Kérem, ismerjék meg 
valódi arcunkat: a több száz 
szakértő által kidolgozott nem-
zetmentő tervet, a „Radikális 

változás” címû programot, a 
leendő Vona-kormány tagjait. 
Tájékozódjanak irodánkban 
és a jobbik.hu honlapon! Aki 
szerint az elmúlt húsz év jó 
irány volt, válogathat a parla-
menti pártok közül. De végre 
lehetőségünk van, hogy ítéletet 
mondjunk az elmúlt időszakról 
és a felelősökről. A magyarok 
kétharmada jobbikos, csak még 
nem tud róla!

Eredményes 
kampány után 
bíznak az MSZP 
sikerében
Az Érdi Újság munkatársa Tímár 
Istvánnét, a Magyar Szocialista 
Párt Érdi Szervezetének elnökét 
kérdezte:

– Miért Tóbiás Józsefre esett az 
MSZP választása, amikor őt jelöl-
ték Pest megye 8. számú választó-
kerületében egyéni országgyûlési 
képviselőjelöltnek?

– Tóbiás József Pest megyei 
területi MSZP-s országgyûlési 
képviselőként jól ismert nem-
csak a baloldali értékek szerint 
politizálók körében, hiszen aktí-
van jelen van a magyar belpoli-
tikai életben, ugyanakkor ala-
pos ismerője Érd múltjának és 
jelenének. Már évekkel koráb-
ban Érdet választotta szûkebb 
hazájának, és amikor kiderült, 
hogy Jánosi György jelenlegi 
országgyûlési képviselőnk visz-
szavonul az aktív politizálástól, 
akkor nem kellett sokat gondol-
kozzunk azon, kit jelöljünk, a 
helyi MSZP egyöntetûen Tóbiás 
József indulását támogatta 
Pest megye 8. számú egyéni 
országgyûlési választókerületé-
ben. Döntésünkben jelentős 
szerepet kapott az a tény, hogy 

tudtuk, elkötelezetten kiáll a 
baloldali értékek mellett, fiatal, 
agilis, ugyanakkor kellő tapasz-
talatot szerzett az esztendők 
során mind a helyi, mind pedig 
az országos politizálásban. 

– Az ön véleménye szerint az 
MSZP helyi szervezetei megfele-
lő munkát végeztek az eltelt idő-
szakban Tóbiás József választó-
kerületében? Látnak garanciát 
az MSZP képviselőjelöltjének jó 
szereplésére?

– Igen, mi nagyon sokat dol-
goztunk a kampány kezdete óta. 
Kiscsoportos találkozókat szer-
veztünk, felkerestük otthonaik-
ban az embereket mindhárom 
településen – Érden, Diósdon és 
Százhalombattán –, Tóbiás József 
maga is meglátogatta a nyugdí-
jasklubok közösségeit, rendsze-
res kitelepüléseket tartottunk, 
ahol találkoztunk az utcakö-
zösségekkel. A tulajdonképpeni 
kampányunkat az önkormány-
zati körzetekre építettük, és az 
MSZP önkormányzati képviselői 
aktivistáink segítségével bemu-
tatták Tóbiás Józsefet a válasz-
tópolgároknak. Nagyon sike-
resnek tekintjük kampánynyitó 
nagygyûlésünket, amit az érdi 
mûvelődési központban tartot-
tunk meg telt házzal. Minden-
napra esett egy program, úgy 
is fogalmazhatnék, nem unat-
koztunk a választási kampány 
időszakában.

– Ha Tóbiás József lesz Pest 
megye 8. számú választókerü-
letének egyéni országgyûlési 
képviselője, milyen elvárásaik 
lesznek vele szemben?

– Feltétlenül fontosnak tart-
juk, hogy továbbra is képviselje 
a baloldali értékeket. Nekünk ez 
az elsődleges elvárásunk. Tóbiás 
József eddig is bekapcsolódott a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács munkájába, amelynek ügy-
vezető elnöke, és mi szeretnénk, 
ha ezt tovább folytatná a jövőben 
is. Ugyancsak Tóbiás József nevé-
hez fûződik az a kezdeményezés 
is, amikor kiállt a bankok káro-
sultjainak az érdekében, miután 
országos gond mutatkozott a 
kihelyezett hitelekkel kapcsola-
tosan. Kezdeményezője volt, és 
mindvégig támogatta az úgyne-
vezett „krízisalap” létrehozását, 
amely komoly segítséget jelentett 
a bajbajutottaknak. 

Reményeink szerint képvisel-
ni fogja a nagycsaládosok érde-
keit is, hiszen maga és felesége 
is három gyereket nevelnek a 
családban.

– Tóbiás Józsefet mennyi-
re integrálta az érdi közösség, 
mennyire ismeri az Érden lakó 
emberek problémáit?
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A politikai pártok bíznak országgyûlési képviselõjelöltjeikben

Torgyán József: Olyan képviselõre 
van szükség, aki kiáll a magyar nép 
érdekeiért

Zrinszki Mónika: Lehetõségünk 
van, hogy ítéletet mondjunk az 
elmúlt idõszakról és a felelõsökrõl

Tímár Istvánné: Elsõdleges elvárá-
sunk a baloldali értékek képviselete

(Folytatás a 3. oldalról)

aktuális

– Ismeri. Én is meglepődtem, 
amikor városjáró útjainkon 
azt tapasztaltam, hogy Tóbiás 
József közelről ismeri a város-
részek embereit, a gondokat és 
problémákat, és az itt élők apró 
örömeit is. Amikor végigment 
Ófaluban, akkor ismertette egy 
jövendő hajókikötő létrehozásá-
nak a tervét, a Duna által kínált 
gazdasági, közlekedési és kultu-
rális-szórakoztató lehetőségeket, 
és nagyon büszke volt arra, hogy 
az érdi közösséghez tartozik.

– Mit tud tenni egy ország-
gyûlési képviselő Érdért, Száz-
halombattáért és Diósdért, ha 
megválasztják képviselőnek?

– Sokat. Ha azt szeretnénk, 
hogy Érd tovább fejlődjön 
megyei jogú városként, akkor 
harcolni kell minden elnyerhető 
pályázat által biztosított lehe-
tőségért, minden új beruházási 
projektért, és ebben hárul óriási 
szerep a térség országgyûlési 
képviselőjére. Számítunk a 
képviselő lobbitevékenységé-
re mindnyájunk épülésére. 
Mondok egy példát. Érden nem 
tudtunk 300 gyereket elhelyezni 
óvodákban, bölcsődékben, de 
ezt a jövőben mindenképpen 
meg kell oldani, és ebben segít-
het az országgyûlési képviselő.

– Mit üzen a választópolgá-
roknak?

– Azt szeretném, ha min-
den jóérzésû ember, minden 
választópolgár, aki a baloldali 
értékeket képviseli, menjen el 
szavazni, és voksával támogas-
sa Tóbiás Józsefet és a Magyar 
Szocialista Pártot.  –�jános�–�

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 

Tisztelt Érdi Lakosok!
Remélem, valamennyiüknek  

békésen telt a húsvéti ünnep! 
Kívánok további szép napokat,  

reményteli jövőt!

T. Mészáros András polgármester


