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A DK többet érdemel Varga Zoltán szerint –
ezért nem támogatják a közös civil-ellenzéki
jelöltet Berettyóújfaluban
Tóth Tamás - 2019-06-20 17:15:15
Ahogy arról ma beszámoltunk, civilek és ellenzéki pártok közösen jelentették be június 20-án
Berettyóújfaluban tartott sajtótájékoztatójukon, hogy Zákány Zsolt szülész-nőgyógyászt támogatják
polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson. Az együttműködésben részt vesz a
Momentum, a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is, a Demokratikus
Koalíció viszont kimaradt a megállapodásból. Délután telefonon sikerült elérnünk a Hajdú-Bihar
megyei tárgyalásokon a DK-t képviselő Varga Zoltánt, akit arról kérdeztünk, hogy miért nem álltak
be a közös jelölt mögé.

Nem akarnak papírmasé figurák lenni
A debreceni önkormányzati képviselőként is politizáló Varga Zoltán arról tájékoztatta a Debrecinert,
hogy az egyeztetések hónapokkal ezelőtt kezdődtek, és még tegnap is tárgyaltak Zákány Zsolttal.
Varga elmondása szerint az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy nem egy pártok közötti korrekt
párbeszéd alapján kialakított együttműködésről van szó, hanem a Zákányt támogatók statisztákat
keresnek a polgármesterjelölt mögé. „Úgy gondolom, hogy a DK többet érdemel annál, hogy
papírmasé figura és statiszta legyen valaki mögött. Hiszünk az együttműködésben, de ez partneri
alapon kellene, hogy működjön” – fogalmazott Varga, aki elmondta, hogy jelen állás szerint azért
sem támogatják Zákány Zsoltot, mert még az önkormányzati indulás kereteit, feltételeit sem tudta
tisztázni az orvos és a támogatói. „Nem tudjuk, hogy milyen szerepet szán a pártoknak, jelesül a DKnak. Amit mi láttunk, az egy statisztaszerep, ennél mi többre vagyunk hivatottak” – mondta a
debreceni politikus, majd hozzátette, hogy dolgoznak a megoldáson, de ha minden így marad, akkor
a DK képviselni fogja a benne bízó választók érdekeit és akaratát, és ha szükségesnek látják, külön
indulnak Berettyóújfaluban.

Dobrev Klára és Varga Zoltán a DK EP-kampányának debreceni rendezvényén fotó: Koppányi Szabolcs
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Ha nem változik a helyzet, önállóan állítanak jelöltet
Arra a kérdésünkre, hogy ez saját polgármesterjelölt indítását jelenti-e, azt válaszolta, hogy ez egy új
helyzet, de nekik is van elképzelésük Berettyóújfalu jövőjéről, beleértve a polgármesterjelölt és a
képviselőjelöltek személyét is. „Abban az esetben, ha nem tudunk Zákány Zsolttal érdemben
beszélni, és ha Zákány Zsolt nem változtat jelenlegi álláspontján, akkor mi is a nyilvánosság elé
fogunk állni a polgármesterjelöltünkkel” – közölte velünk Varga Zoltán.

Zákány szerint még van lehetőség az együttműködésre
A délelőtti sajtótájékoztatón Zákány Zsolt arról beszélt, hogy az ő és a későbbiekben bemutatandó
képviselőjelöltjeik egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok számára újra vonzóvá tegyék
Berettyóújfalut. Elmondta, hogy a számos alapérték mentén kialakult együttműködésüket még nem
tekintik lezártnak, továbbra is várják a támogató szervezeteket.
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