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Nem az a liberalizmus, amikor a kommunikáció felülírja a valóságot

Tarlós: Tervezésre van szükség!

– Mi a véleménye arról, hogy a 
fõváros lakossága néhány év alatt 
mintegy 300 ezer fõvel csökkent? 

– A városlakók nem kis hányada 
menekült el, hiszen Budapestre 
– fõleg az utóbbi 4-5 évben, a sza-
baddemokrata–szocialista vezetés 
idején – nem a szabadság, hanem 
a szabad rablás volt a jellemzõ. 
A szabadságon pedig nem a több-
ség szabadságát értették, hanem 
egy feltétlen érdekérvényesítést és 
a gyeplõ bedobását a lovak közé, 
ami a várost rendetlenné, rend-
szertelenné és kiszámíthatatlanná 
tette.

– Milyen lépésekre van szük
ség, hogy Budapest újra vonzó és 
élhetõ legyen? 

– A legfontosabb eleme egy 
rendszerelvû gondolkozás, a kap-
kodás és az álmodozás helyett 
pedig tervezés, életszerûen elindí-
tott beruházások. Tudomásul kell 
venni, hogy nem az a liberaliz-
mus, ha a város mindenféle sza-
bályok nélkül mûködik, és a kom-
munikáció bármikor felülírhatja a 
valóságot. Ezt tapasztalhattuk az 
elmúlt évek városvezetésében, de 
ez látható a szocialisták választási 
kampányában is. A város közszol-
gáltatásait 15 év alatt szétromboló 
szocialisták most mindenáron új 
arcként szeretnének megjelenni, 
a szimbólumaikat is szégyellik, a 
baloldali érzelmûeket megalázva 
ezzel. Horváth Csaba úgy viselke-
dik, mintha friss erõ lenne, pedig 
õ Gyurcsány Ferenc embere, aki 
– Hagyó Miklóssal párban – koráb-
ban fõpolgármester-helyettesként 
a Demszky-féle vezetés része volt. 
Ezeknek a tendenciáknak kell 
megváltozniuk. 

– Városvezetõként és mûszaki 
szemmel is nézte és bírálta a 
fõvárosi beruházásokat korábban. 
Mi volt a legszembetűnőbb?

– Az elõzõ városvezetés képte-
len volt organizálni a beruházáso-
kat. Ennek következménye, hogy 
nyolc év óta folyton változtatják 
a metró átadási határidejét, hogy 
szakszerûtlenül folynak az útépí-
tések. A városlakóknak azon kell 
bosszankodniuk, hogy lám, itt 
tavaly is kátyúztak. 

– A közeli Bécset a világ egyik 

legélhetõbb városának tartják. 
Példát kell vennünk róla? 

– Nem szeretek hasonlatokat 
felállítani. A világvárosok fejlõdési 
tendenciái nem abba az irány-
ba mutatnak, amelybe Budapest 
halad. Meg kell céloznunk ehelyett 
azt, ami földrajzi helyzetünkbõl 
is következik, hogy regionális 
központ legyünk. Ezt a státu-
sunkat itt a nagy igyekezetben 
elveszítettük, az adottságaihoz 
képest fõvárosunk sokkal hátrébb 
tart, mint ahol tarthatna. Ezt a 
közép-európai regionális közpon-
ti státust kell visszaszereznünk a 
jövõben. 

– Elég lesz erre a következõ négy 
év? 

– Kézzelfogható, biztató válto-
zásokra lehetõség lesz, csodákat 
azonban senki ne várjon. Muszáj 

lesz megcsinálni a pénzügyi, gaz-
dasági átvilágítást. Szeretnénk 
a mûködési stabilitást elérni. 
Szeretnénk szakszerûen meg-
tervezni, elõkészíteni azokat a 
nagyberuházásokat, amelyeket a 
fõvárosban meg kellene valósíta-
ni. Számos kisebb forrásigényû, 
de komoly közérzetjavító beruhá-
zást akarunk elindítani, mint pél-
dául a közlekedés organizálása, a 
P+R parkolók építése, villamosvo-
nalak összekötése, esetleg a 4-es 
metró elsõ szakaszának befejezé-
se, a körforgalmak elszaporítása 
vagy a kerékpáros infrastruktúra 
felfejlesztése, a közterületi rend 
megvalósítása. Olyan forgalom-
szabályozó beruházások vannak 
tervben, amelyek jótékony hatását 
már az elsõ évben érezni fogják a 
budapestiek.   � Gombás�Bálint�
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Tarlós: Az elõzõ városvezetés képtelen volt organizálni a beruházásokat

A Fidesz–KDNP fõpolgármester-jelöltjét a Budapesttel kapcsolatos legsürgetõbb ten-
nivalókról kérdeztük. Tarlós István kézzelfogható változásokat ígér, de figyelmeztet: 
senki ne várjon csodákat. A legfontosabb, hogy a fõváros mûködése stabil legyen.

Kisebb képviselõ-testület,
ugyanannyi munka
PEST MEGYE – A hétvégi választások után az ország számos településén az eddi-
gieknél alacsonyabb létszámmal indulhat meg a munka. Szûcs Lajos, a megyei 
közgyûlés elnökeként arról beszélt a Helyi Témának, hogy a kisebb képviselõ-tes-
tület milyen új kihívásokat hozhat az önkormányzatok életében.

– Miért csökkentették az 
önkormányzatok képviselõ
testületeinek létszámát? 

– Magam is annak a tör-
vénynek az egyik benyújtója 
vagyok, amely az önkormányzati 
képviselõk számának megfele-
zését célozza. Amikor a válasz-
tásokra készültünk, elõre meg-
mondtuk, hogy felméréseink sze-
rint az emberek jogos igénye volt 
a kisebb parlament és a kisebb 
önkormányzati képviselõ-testü-
letek felállítása. Bár a mûködési 
költségek lényegesen nem 
csökkenthetõk, valamelyest spó-
rolunk is ezzel a gesztus értékû 
intézkedéssel. Megpróbáljuk az 
emberek politikába vetett bizal-
mát helyreállítani. 

– Nem mehet a kisebb lét
szám az önkormányzati munka 
rovására? 

– Azt gondolom, hogy a helyi 
közügyekért való tenni akarást 
nem a képviselõ-testület létszá-
ma befolyásolja. Az elkövetkezõ 
idõszak egy tanulási folyamat 
lesz. Talán az lesz a legérde-

kesebb, hogy az egész vezetési 
és bizottsági struktúrát át kell 
majd alakítani a Pest megyei 
önkormányzatnál is. A feladato-
kat komolyan fel kell mérni és 
ehhez kell megkeresni az embe-
reket. Ahogy eddig meg tudtuk 
oldani, ezután is megtesszük. 

– Ön is több feladatot elvál
lalt. Miként tudja beosztani az 
idejét? 

– Az ország legnagyobb 
megyéjének vezetése egy 
nagyon fontos feladat. Emellett 
országgyûlési képviselõ is 
vagyok, a Közép-Magyarországi 
Fejlesztési Tanács elnökeként is 
dolgozom, és van egy választó-
kerületem, a dabasi, amelynek 
az életét és az ott élõk gond-
jait is megpróbálom a magam 
vállára venni. Tapasztalatból 
tudom, hogy nem lehetetlen 
ilyen sokrétû feladatot ellátni. 
Nyilván vannak olyan helyze-
tek, amikor a kollégáimra több 
feladat hárul, de a fogadóórái-
mat eddig is igyekeztem mindig 
megtartani. Minden délután, 

amikor hazamegyek, az embe-
rek kérdések sokaságával vár-
nak. Ez egy olyan feladat, amit 
ha az ember elvállalt, akkor 
folyamatosan foglalkoznia kell 
vele. A családom persze azt sze-
retné, hogy elsõsorban család-
apa legyek, de õk is elfogadják 
ezt a helyzetet. 

– Mennyiben segíti a munká
ját az emberekkel való rendsze
res eszmecsere? 

– Azok között az emberek 
között, akikkel találkozom 
elég sok a kritikus szemléletû. 
Szerencsére ilyenek a barátaim 
is. Õk pontosan elmondják, ha 
valamilyen intézkedést a saját 
életükre vonatkoztatva nem 
tartanak jónak. Azt tapaszta-
lom, ha az emberekkel szoros 
kapcsolatban tudunk maradni, 
akkor a valódi, hétköznapok-
ból vett ötletekkel, sokkal több 
eredményt lehet elérni, mint-
ha valaki az íróasztal mögül, 
elefántcsonttoronyból igyekez-
ne megoldani a problémákat. 
� Gombás�Bálint
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Szûcs Lajos: A helyi közügyekért való tenni akarást nem a képviselõ-testület létszáma befolyásolja
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