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A képviselő  bevezetőben  hang-
súlyozta: mozgalmas április van 
mögöttünk.
–  Az  olvasók  nagy  többsége 

nyilván  tudja,  hogy  a  legfonto-
sabb  esemény  április  18-án  15 
óra  13  perc  30  másodperckor 
történt, amikor az Országgyûlés 
262 igen, 44 nem és 1 tartózko-
dás mellett  elfogadta  a Magyar 
Köztársaság 2012. január 1-jétől 
hatályos  alaptörvényét.  Abban 
a  szerencsés  helyzetben  vol-
tam, hogy részt tudtam venni az 
alkotmányozási  folyamatban, 
két esetben hozzá is szóltam az 
alkotmányozás során a vitához. 
Az alaptörvény a 21. században 
hosszú távon választ ad a nem-
zet  sorskérdéseire.  Az  alaptör-
vényről  még  sok  vita  lesz,  az 
alkotmányozás  nem  fejeződött 
be, még ez év december 31-éig 
el kívánjuk fogadni azokat a sar-
kalatos  törvényeket,  amelyeket 
az alaptörvény felsorol, és azzal 
fog lezárulni az alkotmányozás.
Az  alkotmányozáson  túl  az 

elmúlt  hónapban  törvény  szü-
letett  a  nemdohányzók  védel-
méről.  Erről  nagyon  sok  vita 
folyt,  hogy  szükséges-e  korlá-
tozni  a  dohányzás  feltételeit, 
szükséges-e  ilyen  eszközökkel 
védeni  a  nemdohányzók  érde-

keit? Mi lesz a törvény hatása a 
költségvetésre? A képviselő úgy 
gondolja,  ha  lesz  is  átmeneti 
zavar  e  területen,  felvilágosító 
munkával  el  lehet  érni,  hogy  a 
dohányzás által okozott megbe-
tegedések  száma csökkenjen,  a 
magyar  társadalom  egészsége-
sebb életet éljen.
Az elmúlt időszakban megin-

dult a zöldberuházási rendszer, 
amelynek keretei között a panel-
házak energiatakarékos beruhá-
zásait  valósítja meg a kormány 
a lakossággal és az önkormány-
zatokkal  együttmûködve.  Erre 
13,2 milliárd forint támogatás áll 
rendelkezésre, amelyből 23 ezer 
lakás energetikai korszerûsítése 
valósulhat meg.
Július közepéig megalkotja és 

elfogadja a parlament az ország 
energiastratégiáját. Ebben a kér-
désben  két  téma  van  terítéken: 
az  egyik  a  paksi  blokkok  élet-
tartam-hosszabbítása, a másik a 
megújuló energiaforrások bevo-
nása az energiatermelésbe.
Az elmúlt hónap fontos esemé-

nye volt, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium  közzétette  a 
Nemzeti  vidékstratégiai  kon-
cepció  2020  címû  dokumen-
tumot,  amely  tulajdonképpen 
a  vidékfejlesztés  alkotmánya. 

Az új alkotmány hosszú távon  
választ ad a nemzet sorskérdéseire
Aradszki  András,  a  Pest  megyei  8.  választókerület 
országgyûlési  képviselõje,  az  Országgyûlés  fenntart-
ható  fejlõdés  bizottságának  tagja  május  5-én  tartott 
sajtótájékoztatót  a  Polgárok  Házában.  Beszámolt  az 
elmúlt  hónap  parlamenti  eseményeirõl,  véleményt 
mondott  a  Fõvárosi  Közgyûlésnek  a  közterületek 
elnevezését érintõ határozatairól, valamint azok reak-
cióiról.

Teljesen  új  alapokra  helyezi  a 
vidékfejlesztést,  koncentráltan 
és komplexen próbálja kezelni a 
mezőgazdasági,  vidékfejleszté-
si,  településfejlesztési,  környe-
zetvédelmi,  erdőgazdálkodási 
és  az  élelmiszer-ipari  kérdése-
ket. Érdekes és újszerû esemény 
az államadósság csökkentésével 
kapcsolatos  kezdeményezés, 
amelynek  a  törvényalkotása 
folyamatban van. 
A helyi  ügyekről  szólva: 

az  érdi  közgyûlés  április  28-
ai  döntései  között  szerepelt  a 
Széchenyi  István  és  a  Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolák össze-
olvasztása. Azt követően – mint 
Aradszki András  elmondta 
–  többen  megkeresték,  kérdez-
vén: tud-e az ügyről, mi a véle-
ménye?  A képviselő  elmondta; 
az  ügyről  hivatalos  tudomása 
nincs, majd hozzátette:

–  Érd  város  vezetése, 
T. Mészáros András polgármes-
ter úr a 2011. április 14-én meg-
tartott személyes találkozónkon 
nem  tájékoztatott  arról,  hogy 
két  iskola  jogutóddal  történő 
megszûnéséről  az  április  28-án 
megtartott  közgyûlés  határozni 
fog. Erre  figyelemmel kétséges, 
hogy  a  döntést  megfelelően 
készítették  elő.  Javaslom, hogy 
a  közgyûlés  vizsgálja  meg  a 
lehetőségeket,  konzultáljon  az 
érintettekkel  a  város  vezetősé-
ge,  keressenek közösen megol-
dást a helyzetre.
Lapunk  megkérdezte  a  fővá-

ros  egyes  közterületeinek  név-
változtatásával  kapcsolatban  is 
a képviselőt, milyen tapasztala-
tai vannak ez ügyekben?
–  A Roosevelt  tér  (koráb-

ban  Ferenc  József  tér)  átneve-
zésének  nem  volt  visszhang-
ja,  az  USA tudomásul  vette. 
A Moszkva  tér  visszakapja  a 
Széll  Kálmán  tér  nevet,  amely-
nek  következtében  –  talán 
nem  véletlenül  –  egyes  cso-
portok  hisztériakeltésbe  kezd-
tek.  Az  oroszok  is  tiltakoztak. 
A körzetembe  tartozó  három 
településnek  javasolni  fogom, 
hogy  méltó  helyen  lévő  közte-
rületet  nevezzen  el  Boldog  II. 
János  Pálról.  Érden  erre  alkal-
mas lehet a Szabadság tér. 
  MF

Aradszki András: Az alaptörvényrõl még sok vita lesz, az alkotmányozás nem 
fejezõdött be
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helyi társadalom

Először  választottak  Érden 
ülnököket, akikhez dr. Kovács 
András, a Pest megyei Bíróság 
elnöke szólt. Tőle tudtuk meg, 
hogy az ünnepi aktust egy fel-
hívás előzte meg, melyben töb-
bek között ez állt: „A bírósági 
ülnökök  személyére  lakossá-
gi  ajánlásokat  várunk.  A Pest 
Megyei  Bíróságra  15  ülnök 
megválasztásáról  Érd  Megyei 
Jogú  Város  Közgyûlése  dönt, 
a  további  ülnököket  Pest 
Megye  Közgyûlése  választ-
ja  meg,  jelöltet  állíthatnak  a 
bíróság  illetékességi  területén 
lakóhellyel  és  választójoggal 
rendelkező  30–70  év  közöt-
ti  büntetlen  előéletû  magyar 
állampolgárok,  illetve  az  ille-
tékességi  területen  mûködő 
helyi  önkormányzatok  és  a 
társadalmi szervezetek (a pár-
tok kivételével).” 

Azt  is  az  elnöktől  tudtuk 
meg,  hogy  a  megválasztott 
ülnököknek  az  ítélkezésben 
a  hivatásos  bírákkal  azonos 
jogaik és kötelezettségeik van-
nak, a megbízatásuk  időtarta-
ma  alatt  nem  lehetnek  tagjai 
pártnak, és politikai tevékeny-
séget  sem  folytathatnak, bírói 
esküt  kell  tenniük,  és  őket  a 
bíróság elnöke hívja be, illetve 
osztja  be  az  ítélkező  tanács-
ba.  Az  ítélet  meghozatalát 
megelőző  zárt  tanácskozással 
kapcsolatos tanácskozási titok 
megőrzése  az  ülnök  számára 
is kötelező. 
Itt is esküt tettek az új ülnö-

kök, mielőtt  a megbízólevelet 
átvették.  „Fogadom,  hogy  a 
rám  bízott  ügyeket  tisztessé-
ges  eljárásban,  részrehajlás 
nélkül,  lelkiismeretesen, kizá-
rólag  a  törvényeknek  megfe-
lelően  bírálom  el.  Hivatásom 
során az igazságosság és a mél-
tányosság vezérel” – mondták 
közösen,  mire  Kovács  úr  azt 
mondta: 
– Mától kollégák vagyunk. 
T. Mészáros András polgár-

mester pedig eredményes ítél-
kezési  munkát  kívánt  mind-
annyiuknak,  biztatva  őket, 
hogy  „lelkiismeretük  szerint, 
jó  érzéssel  lássák  el  feladatu-
kat”,  majd  átadta  a  megbízó-
leveleket  az  új  ülnököknek. 
Néhányuktól  azt  kérdeztem a 
ceremónia  végén:  mi  vitte  rá 
őket  erre  a  nem  mindenna-
pi  feladatra?  Magay Erzsébet 

gyermekkora  óta  jogi  pályára 
készült,  de  az  élet  más  felé 
sodorta,  most  legalább  kicsit 
visszakanyarodhat  eredeti 
vágyához… Simon Margitot az 
igazság  keresése  hajtotta  ide, 
Kiss Józsefet mindig is érdekel-
ték a bírósági ügyek, ráadásul 
nyugdíjas,  szívesen  „elüldö-
gél”…  Takács Attilánét Szabó 
Andreát  pedig  egyszerûen 
csak érdekli a jog.
Megismételjük a  fentiekben 

már  egyszer  leírtat:  reméljük, 
minél  kevesebbet  fognak  az 
új érdi ülnökök a bíróságokon 
üldögélni…
  Temesi László

Harmincketten tettek esküt

Ülnökök ültek  
az ülésteremben
Különleges  nap  volt  ez  a  jövendõ  civil  bíráknak: 
ülnökök  lettek  az  eskütétel  után.  A  Polgárok  Háza 
üléstermében  hétfõn  harmincketten  gyûltek  össze, 
hogy  átvegyék  megbízólevelüket.  Harminckét  érdi 
polgár fog a jövõben büntetõ- és munkaügyi perek-
ben  ítélkezni.  Reméljük,  keveset  fognak  ülni,  s 
másokat (le)ültetni…

A hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik
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