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Az érdi közvélemény a májusi 
soros közgyûlés televíziós köz‑
vetítéséből megtudhatta, hogy a 
közgyûlésben létrejött a Szövetség 
a Jövőért Mozgalom frakciója, és 
a megyei jogú városban eddig har‑
minc személy csatlakozott a Szili 
Katalin által vezetett új balolda‑
li mozgalomhoz. Az Érdi Újság 
munkatársa Dombai Tamást, az 
új frakció vezetőjét kérdezte a 
mozgalom céljairól, terveiről, és 
arról, megméretteti‑e magát az 
őszi önkormányzati választáson 
az új baloldali politikai erő.

Előljáróban Dombai Tamás 
jelezte, a Szövetség a Jövőért 
Mozgalom Vezető testületei 2010. 
május 11‑i kibővített ülésükön 
úgy határoztak, hogy 2010. júni‑
us 13‑ra országos tanácskozást 
hívnak össze azzal a céllal, hogy 
létrehozzanak egy széles baloldali 
mozgalmi együttmûködést. 

– Miért vált fontossá az országos 
tanácskozás összehívása?

– A Szövetség a Jövőért 
Mozgalom a választások során 
kialakult politikai helyzetet 
többek közt úgy értékeli, hogy 
elsősorban a szélsőjobb előretö‑
rése, valamint az MSZP hiteles 
megújulásának kérdőjelei miatt 
is halaszthatatlan feladat a balol‑
dali és civil szervezetek, a szak‑
szervezetek országos egyeztető 
tanácsát létrehozni. Egy ilyen 
együttmûködés adhatja majd a 
jelenlegi abszolút közhatalom 
kontrollját és valódi ellensú‑
lyát. Az a határozott meggyő‑
ződésünk, hogy az Országos 
Egyeztető Tanácsban képviselt 
mozgalmak, szervezetek és 
szerveződések együttmûködése 
során kialakulhat az a nemzeti 
alternatíva, amely a társadalom 
részére a választhatóságot és a 
sokszínûséget kínálja. 

– Vannak‑e még olyan eszközök, 
amelyek révén újraépíthető a poli‑
tikai baloldal?

– A mozgalom programjában is 
szerepel, hogy nevén kell nevez‑
nünk dolgokat, vállalni kell fele‑
lősségünket. Hitelessé nem tehető 
egyetlen olyan szándék sem, ame‑
lyet nem előz meg a hibák elisme‑
rése és a személyes konzekven‑

ciák levonása. Elsőként a vezető 
és a vezetők felelősségéről kell 
beszélni, akik hagyták a demok‑
ratikus fórumok kiürülését és a 
nómenklatúra féktelen üzelmeit.

– Mennyire pártos a Szövetség a 
Jövőért Mozgalom?

– A mozgalom több mint egy 
párt, és várjuk soraink közé 
mindazokat, akik továbbra is 
kiállnak a valódi baloldali érté‑
kek mentén. Olyan szerveződést 
építünk, amely másképpen áll 
a politikához, mint a mostani 
MSZP. Ha elkezdünk gondolkod‑
ni, hogy is mûködött eddig az 
MSZP – helyben és országosan –, 
megállapíthatjuk, hogy egy olyan 
kemény neoliberális gazdaságpo‑
litikát képviselt, amit az igazi bal‑
oldaliak nem is vállaltak fel. Ez 
kiderült az országgyûlési válasz‑
tásokon, amikor tapasztalhattuk, 
hogy a választók elfordultak az 
MSZP‑től. 

– Ön mit ért baloldaliság alatt?
– Számomra a valódi bal‑

oldaliság azt jelenti, hogy nem 
értek egyet a nálunk eluralko‑
dott tőkegazdaság dominánsan 
multinacionális jellegével, mert 
a profittranszfer sokszorosa a 
tőkebeáramlásnak, és a megter‑
melt tőkehozadék túlnyomó része 
kiáramlik az országból. Sajnálatos 
módon a globális tőke – túlsú‑
lyos erőpozíciója és a hazai ural‑
kodó elit kiszolgáló magatartása 
következtében – jórészt mentesül 
a közteherviseléstől, sőt, beruhá‑
zási és adókedvezményeket élvez, 
uralja a közbeszerzési erőforrások 
nagy részét, és használja az állami 
költségvetés forrásait.

– Milyen célokat fogalmaz meg 
a Szövetség a Jövőért Mozgalom?

– Mozgalmunk céljai között sze‑
repel a foglalkoztatottság növelése, 
a mélyszegénység megszüntetése, 
a feketegazdaság és a korrupció 
felszámolása, és meggyőződés‑
sel állítjuk, meg kell szüntetni a 
rendszerváltás mélyreható társa‑
dalmi megosztottságát. Bővíteni 
kívánjuk az értelmes munkalehe‑
tőségeket, valljuk, hogy az állam 
nem vonulhat ki az oktatásból és 
az egészségügyből, ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal, mivel a 
piac nem képes a szegénység és a 
társadalmi egyenlőtlenség problé‑
máit önmagában kezelni, az állam 
feladata, hogy ezt megtegye.

– Ön hogyan éli meg a mostani 
helyzetet?

– Először is el kell mondjam, 
nem én változtam meg, hanem 
az MSZP tévesztett utat. Amíg 
párttag voltam, belülről próbál‑
tam harcolni azért, hogy az MSZP 
másképpen mûködjön, de be kell 
vallanom, nem sikerült. Alapító 
tagként szervezem Érden és kör‑
nyékén a Szövetség a Jövőért 
Mozgalom választókerületi szer‑
vezeteit. 

– Ön azt mondja, nem gondol‑

Új baloldali politikai erõ alakult Érden

Szövetség a Jövõért Mozgalom
kodnak párttá alakulásban, de 
hamarosan elérkezik az önkor‑
mányzati választások ideje, és 
akkor lépni kell, ha jelölteket 
akarnak indítani.

– A mi politikai tömörülésünk 
most június 13‑án eldönti, hogy 
indulunk‑e minden helyen, vagy 
csak néhány helyen az önkor‑
mányzati választásokon.

– Ha jól értem, az MSZP‑vel 
szemben állítanának jelölteket?

– Igen, és el kell mondjam, a 
jelöltállítás az én ötletem volt, 
aminek pozitív fogadtatása volt.

– A helyi szocialisták Érden 
hogyan fogadták a Szövetség a 
Jövőért Mozgalom helyi szerveze‑
tének a megalakulását?

– Amikor kiváltam a pártból, 
akkor leárulóztak, azóta is min‑
denfélét kiabálnak rám, holott én 
úgy gondolom, tizenhat év alatt 
végig tisztességesen politizáltam, 
és amikor mi voltunk hatalmon, 
akkor is sokat vitatkoztam saját 
berkeimben is azért, hogy ne párt‑
döntéseket hozzunk, hanem az 
emberek ügyeit képviseljük. Jó 
lenne tudomásul venni, nekünk 
Érd és az érdi emberek a fontosak. 
A vezetés országos szinten is, meg 
helyi szinten is kiállt a régi veze‑
tés mellett, amelyik vakvágányra 
vitte a pártot és a baloldalt is.

– Mondjon valamit a szervezeti 
felépítésről.

– Gyakorlatilag vannak megyei 
szintû és település szintû szer‑
vezetek. Nincsenek kötött szabá‑
lyok, mint egy pártnál, a szövet‑
ség sokkal lazább. Mi abban gon‑
dolkodunk, hogy választókerületi 
szinten szervezzük meg életünket 
Százhalombattával és Diósddal 
együtt, mert nem kizárt, hogy 
négy év múlva bármi lehet.

– Ringbe szállnak Érden a helyi 
önkormányzati választásokon?

– Én azt szeretném, ha ez meg‑
történne.

– Teljes csapatot igyekszenek 
felállítani?

– A teljes csapat gyakorlatilag 
felállt, csak kérdés, hogy elindu‑
lunk‑e. A csapat egyre bővül, tag‑
jaink között vannak vállalkozók, 
munkások és kisebbségi vezetők.

– Polgármesterjelöltet szándé‑
koznak‑e indítani?

– Erről még hadd ne mondjak 
semmit, de nem kizárt.

 Papp János

Dombai Tamás: Az MSZP vakvá-
gányra vezette a baloldali politizálást
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Árvíz sújtotta területekrõl meg‑
rázó képeket láthatunk újsá‑
gokban, televízióban mostaná‑
ban, emberi tragédiák hatnak 
meg bennünket. Összedõlõ 
házak, elázott falak, pincék 
és lakások, külvilágtól elzárt 
falvak. A víz megállításáért 
ezrek és tízezrek küzdenek a 
gáton, mégis igen sokan váltak 
földönfutókká. A Jobbik érdi 
szervezete gyûjt a károsultak‑
nak, több fuvarnyi segély már 
gazdára talált…

 Az idõjárás most se kegyes 
hozzánk, a hét végén újabb 
zuhatag szakadt a nyakunkba, 
jégdarabokkal vegyesen – az 

érdiek is megtapasztalhatták, 
hogy városunkban szintén sok 
helyütt a víz az úr. A szom‑
széd települések is szenved‑
nek a hatalmas viharoktól, hát 
még a megduzzadt patakok, 
folyók mentén élõ települé‑
sek lakói, például Miskolcon 
és Szikszón, de sorolhatnánk 
még bõven a településneveket. 
A Jobbik érdi szervezete elha‑
tározta, segít rajtuk, amennyi‑
re erejükbõl telik. 

– Felhívásunkra szép szám‑
ban jöttek az adományok az 
irodánkba – mutatta Süle‑
Szigeti Gábor, a párt elnöke. 
– Három nap alatt több mil‑

lió forint értékben érkezett 
hozzánk ruhanemû, takaró, 
tisztítószer, tartós élelmiszer, 
konyhai eszköz, de még bútor 
is. Kicsinek bizonyult telephe‑
lyünk, de már a hét végén a 
talán legjobban árvíz sújtotta 
városba, Szikszóra szállítjuk az 
említett használati eszközöket, 
élelmiszer alapanyagokat, cuk‑
rot, lisztet, burgonyát, konzer‑
vet. Miskolci jobbikosok hívták 
fel a figyelmünket arra, hogy 
hol van szükség a legnagyobb 
segítségre…

 A párt helyi elnöke arról 
is beszámolt lapunknak, hogy 
bármilyen meglepõ; a gátakon 
magyar gárdisták együtt rakták 
a homokzsákokat a romákkal, 
de errõl a média hallgatott… A 
pártvezetõ szerint érdi gárdis‑
ták is adományoztak a rászo‑
rulóknak, s még mindig lehet 
hozni adományokat, hiszen 
ezen a héten is folytatódik a 
gyûjtés. A hét végéig – szom‑
bat estig – délutánonként 2‑5 
óra között várják a Budai úti 
Jobbik irodába az élelmiszere‑
ket, használati cikkeket. 

Süle‑Szigeti Gábor azt is 
megemlítette, hogy június 4‑
én 16 óra 30 perces kezdettel 
tartják trianoni megemlékezé‑
süket a Budai út 30. sz. alatt, a 
városközpontban.

 (temesi)

Árvízkárosultaknak gyûjt a Jobbik

Gárdisták a gátakon

Süle-Szigeti Gábor: Szép számban jöttek az adományok az irodánkba

helyi társadalom

Gratulálunk dr. Aradszki 
Andrásnak, aki a 2010‑es 
országgyûlési választásokon 
egyéni mandátumot szerzett. 
Új képviselőnk 1988‑tól a MOL 
Rt‑nél dolgozik jogi mene‑
dzserként, ami azért is különö‑
sen fontos, mert teljes mérték‑
ben átlátja a kisrégió legszen‑
nyezőbb tényezőjének hely‑
zetét. Az érdi Környezetvédő 
Egyesület munkájában, 2001‑es 
megalakulása óta ugyan még 
sohasem vett részt sem a MOL, 
sem Aradszki András, de biz‑
tosak vagyunk benne, hogy ez 
most – országgyûlési képvise‑
lővé választásával – változni 

fog. Annál is inkább, mert a 
képviselő úr az Országgyûlés 
Fenntartható fejlődés bizottsá‑
gában kapott helyet, amely a 
környezetvédelemmel is fog‑
lalkozik. 

Az érdi Környezetvédő 
Egyesület igyekszik szoros 
kapcsolatot tartani az Érden 
és környékén élő környezet‑ 
és természetvédőkkel, vala‑
mint szakemberekkel, és az 
Érdi Újságból most örömmel 
értesültünk arról, hogy dr. 
Aradszki András, mint elköte‑
lezett környezetvédő, közéjük 
tartozik.

Gratulálunk továbbá Tóbiás 

Józsefnek, aki az MSZP listájá‑
ról jutott be a Parlamentbe és 
ugyancsak a Fenntartható fejlő‑
dés bizottság tagja. Reméljük, 
törvényhozási munkájukban 
szem előtt tartják és segítik 
szûkebb pátriájuk érdekeit, és 
kapcsolatot keresnek, illetve 
ápolnak a térség civil szerve‑
zeteivel.

Egyesületünk figyelemmel 
fogja kísérni munkájukat és 
szakmai segítségünket ajánl‑
juk szíves figyelmükbe.

Sok sikert kívánunk mind‑
kettőjüknek!

Érdi Környezetvédő 
Egyesület

Környezetvédõk közleménye


