10 Érdi Újság

tények

XIX. évfolyam, 2009. december 17.

A hivatal nem

Titkos szövetségesek a borotválkozás hátterében

Mesterházy: Nem egyeztetek Gyurcsánnyal segített a néninek

– Jelölése után leborotválta a sza‑
kállát. A tanácsadói javasolták?
– Már 16 éve viseltem, spanyolországi ösztöndíjas korom óta.
Az elmúlt idõszakban viszont
több száz e-mailt és SMS-t kaptam, hogy vágjam le. A gyerekeim
még soha nem láttak szakáll nélkül, õk lettek a szövetségeseim
ebben, és végül õk is vágták le.
– Hirtelen nem is tudom, gratu‑
láljak‑e a miniszterelnök-jelöltsé‑
géhez vagy részvétet nyilvánítsak.
Az MSZP térdelõ helyzetben van.

Vészhelyzet
– A barátaim egyszerre gratulálnak és részvétet is nyilvánítanak.
De, komolyra fordítva a szót, azt
gondolom, hogy egy politikusnak a legrizikósabb helyzetekben is vállalnia kell a kihívást.
A másik ok, hogy a személyem
körül kialakult a szocialista pártban egy konszenzus, ami ebben
a sokszínû pártban ritka. Ha nem
hinnék abban, hogy ez a meccs
még nincs lefutva, nem vállaltam
volna.
– Párttársa, Jánosi György
mondta pár hete, hogy az MSZP
balról megítélve áruló lett, jobbról
nézve pedig maradt kommunis‑
ta.
– A társadalmi támogatottság
elvesztése bizalomvesztést is
jelent. Ez eredményezte, hogy a

szocialista párt 20 százalék alá
került. Ebben annak is szerepe volt, hogy vállaltuk azokat
a társadalmi feszültséget keltõ
lépéseket, amelyek az ország
gazdaságának rendbetételét szolgálják, és hogy nem osztogatós,
választási költségvetés készült.
Az idézet második felére a válasz
a saját személyem lehet, hiszen
abban, amit kritikaként megfogalmaztak, életkoromnál fogva
nem volt részem.
– Nem az zavarja az embere‑
ket, ha egy kormány megszorító
intézkedéseket hoz, hanem az,
ha lopnak.
– Ebben tökéletesen igaza van.
Sokan nem azért dörgölõznek
egy választáson gyõztes párthoz, mert hisznek az értékrendjében, hanem mert ilyen-olyan
elõnyöket remélnek. Én még szigorúbban fogalmaznék: ha az a
fajta befolyás, amirõl az elõbb
beszéltem, egy párt napi politikáját annyira meghatározza, hogy
egy‑egy gazdasági réteg érdekeit
próbálják képviselni egy közösségi célrendszerrel szemben, az
tragédia. Ezért hoztunk létre egy
antikorrupciós szervezetet, és
ezért szeretnénk szabályozni a
pártfinanszírozást. A kampány
finanszírozásról két civil szervezet – a Freedom House és a
Transparancy
International
– javaslatát változtatás nélkül

Fotó: Koncz György

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje a szakállától is megvált
a sikeres szereplés érdekében, ugyanakkor elismeri,
hogy pártja parterre helyzetbe került, de éppen abban
látja a kihívást, hogy feljebb tudja‑e tornázni a szocialisták népszerûségét. A lopás, korrupció mellett a legnagyobb veszedelemnek azt tartja, ha egy‑egy párthoz
dörgölõzõ lobbi befolyása olyan mértékûvé válik, amikor
az már szembemegy a közösségi célokkal.

Mesterházy Attila: Tragédia, ha egy párt a közösségi célok helyett egy gazdasági réteg érdekeit képviseli!
terjesztettük be a parlament elé.
(A tárgyalásról kiszivárgott hírek
szerint a civilek csak úgy vállalták
a közremûködést, ha Draskovics
igazságügyi és rendészeti miniszter háttérbe vonul, mert mint
mondták, még ha kérdez is hazudik. Ezt a két szervezet késõbb
közleményben cáfolta – a szerk.)

Doktor House
– Lehet‑e úgy változni, ha közben
a szereplõk állandóak. Mennyire
érzi sajátjának az MSZP 20 fõs
választási listáját? Ön készítette
vagy készen kapta?
– Részt vettem a folyamat azon
fázisában, amikor véleményt
lehetett mondani róla. Az elsõ 20
között hét fiatal szerepel, és ilyen
még nem volt a szocialista párt
életében.

– Bajnai Gordon straté‑
giai kérdésekben konzultál
Gyurcsánnyal. Önök dolgoztak
együtt a sportminisztériumban,
és úgy hírlik, nem volt felhõtlen a
kapcsolatuk. Egyeztetnek azért?
– Valóban sok vitánk volt, de
ezeket a vitákat a párt belsõ fórumain belül tartottuk. Nem konzultáltam Gyurcsány Ferenccel.
Lehet, hogy fogok, de eddig ilyen
nem történt.

Tûzvonalban
– A múlt héten Horváth Csaba
fõpolgármester-helyettes megtá‑
madta lapunkat. Szavait azon‑
ban semmivel nem tudta alá‑
támasztani. Vajon helyes‑e üres
kommunikációs lufikat eregetni?
– Jelöltként is elmondtam,
hogy a demokratikus jobbol-

dal a Magyar Szocialista Párt
számára nem ellenség, hanem
ellenfél. Sõt: bizonyos nemzeti minimumokban partnerként
kellene együttmûködnünk. Az
acsarkodás tévút. Nem fogom
letagadni, hogy Navracsics Tibor
a tanárom volt, és ha fideszes
politikusokkal delegáció tagjai
ként utazunk külföldre, akkor
együtt vacsorázunk, közösen
nézzük meg a várost. Azért e
hosszú felvezetés, hogy megértessem, én más kommunikációs
stílusban hiszek. Butaság lenne
azt mondani, hogy egy jobboldali lap pusztán azért ne kapjon hirdetési megrendelést egy
közszolgáltatótól, mert ellenzéki. A lényeg, hogy a folyamat
átlátható, szabályos legyen, és
a lapban küldött üzenet célba
érjen.
Gál Gyula

Kardosiné, Juli nénit meglopták
egy fővárosi SZTK-ban. A liftben belenyúltak a táskájába, és
elvitték az idõs asszony személyi
igazolványát és 15 ezer forintját.
Feljelentést tett a rendõrségen.
Onnan az Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálatához irányították.
– Azt mondták, hogy bizonyos
esetekben az ellopott pénz egy
részét visszaadják, de nekem nem
jár. Azzal indokolták, hogy 70 év
felett nem segítenek – panaszolta
a 86 éves asszony. Ám kiderült,
nem a kora miatt nem kapott
segítséget az Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálatától. – A
szolgálat valamennyi megyeszékhelyen és a fõvárosban is megtalálható, a szolgálat támogatásait bûncselekmények áldozatai
vehetik igénybe – tájékoztatott
Tamás Eszter az Igazságügyi
Minisztérium
sajtóosztályáról. – Nem minden áldozat kap
pénzügyi segítséget, csak az, aki
a bûncselekmény következtében
krízishelyzetbe került. Lehetséges,
hogy az idõs hölgy nem került
krízishelyzetbe, mert rendelkezett
megtakarítással, esetleg lekéste az
azonnali pénzügyi segély benyújtására nyitva álló 3 munkanapos
határidõt – magyarázta a minisztérium munkatársa. – A személy
elleni erõszakos bûncselekmények
áldozatait állami kárenyhítés illeti
meg. A kárenyhítés nem jár automatikusan. Az egyösszegû vagy
járadék formájában nyújtható
anyagi támogatás a társadalom
szolidaritását hivatott kifejezni.
A kárenyhítés megítélésének
feltétele az áldozat rászorultsága, amelyet jövedelmi viszonyai
határoznak meg. Rászorulónak
tekintendõ az az áldozat, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a 159 100
forintot.

