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Nagy egyetértések alakultak ki a HajdúBihar megyei 6-os számú választókerület
előválasztási vitáján
Debreciner - 2021-09-18 11:36:30

Rajtad is múlik, meddig végezheti a dolgát a Debreciner. Kattints a képre! fotó: debreciner.hu

Szeptember 13-án Hajdúböszörményben tartották a Hajdú-Bihar megyei 6-os számú országgyűlési
egyéni választókerület (OEVK) előválasztási vitáját, amelyet a Helyi Előválasztási Bizottság (HEVB)
szervezett. Mindhárom induló jelölt, Hegedüs Péter (Jobbik, LMP, MMM, Momentum, MSZP,
Párbeszéd, Új Kezdet – frakció: Jobbik), Tóth József (DK, Liberálisok – frakció: DK) és Tömöri Zsolt
Sándor (független – frakció: Momentum) is vállalta az eseményen való részvételt. A vitát Polgár
Tóth Tamás, a Debreciner újságírója moderálta, újságunk közösségi oldalán pedig élőben
közvetítettük az eseményt, és itt alább is megtekinthető. A vitán a helyszínen közel 180-an vettek
részt, a három jelölt egyenlő számban hívhatott meg vendégeket.

Hegedüs Péter a bemutatkozásában elmondta, már katonatisztként, vállalkozóként és külföldön
dolgozó segédmunkásként is a tettek embere volt, ahogy ma is az. Kiemelte, azért lehetett 2018-ban
Balmazújváros polgármestere, mert az előző városvezetőt korrupció miatt 5 év letöltendő
szabadságvesztésre ítélték. Minden jelölt 5-5 percet kapott a programja ismertetésére. Hegedüs
kijelentette: nem bocsátkozhatnak olyan ígérethalmazba, amely csodavárást fog eredményezni az
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ellenzéki választók részéről. Szerinte mindenekelőtt meg kell tisztítani a legfőbb döntéshozó
testületeket a kormány embereitől, és vissza kell állítani a jogállamiságot, másképp az összefogás
nem fog tudni kormányozni. Fontosnak nevezte továbbá a sajtó „visszaszerzését” és a fiatalok
lakhatásának támogatását.
Tömöri Zsolt Sándor környezetvédelmi szakmérnökként és jogászként mutatkozott be, aki a civil
életből érkezett. Úgy fogalmazott, hogy gyermekeink jövője miatt vállalta a megmérettetést,
valamint azokért, akik bíznak egy élhető, normális Magyarországban. Programismertetőjében a
jogállamiság helyreállításának és a politikai rendszerváltás fontosságát hangsúlyozta. Szerinte
szükség van az egészségügy rendbetételére, vonzóvá kell tenni a tanári szakmát, mielőbb rendezni
kell a rendvédelmi dolgozók bérét, emelni kell a nyugdíjakat, valamint vissza kell állítani az
önkormányzatiságot. Szerinte a választókerületben olyan problémák vannak a vízgazdálkodással,
amelyeket szintén meg kell oldani.
Tóth József, Polgár polgármestere elmondta, korábban volt futballista, nagyvőfély és ifjúsági vezető
is, a politikában pedig végigjárta a ranglétrát, önkormányzati képviselőtől egészen a parlamenti
képviselőig. Szerinte azért kell leváltani a kormányt, mert az el akarja fojtani az önszerveződést, az
önrendelkezést és a civilek közéleti aktivitását. Programismertetőjében az igazságosság, az
esélyegyenlőség és a szolidaritás érvényesülését hangsúlyozta. Rugalmas nyugdíjba vonulási
lehetőséget, a nyugdíjasok számára pedig biztonságos, kiszámítható életet szeretne. Szükségesnek
látja, hogy az állam támogassa a bentlakásos szociális intézmények létesítését. Minimálbért adna a
közfoglalkoztatottaknak, továbbá adómentessé tenné a minimálbért. Kiemelte továbbá, hogy vissza
kell állítani az önkormányzatok autonómiáját a szubszidiaritás elvének alkalmazásával.

Kapják vissza az iskolákat az önkormányzatok
Az első vitatéma a választókerület népességmegtartó erejéről szólt: a Belügyminisztérium adatai
szerint 2011 és 2021 között mind a 10 itt fekvő településnek csökkent a lakosságszáma, átlagosan
majdnem kétszer olyan mértékben, mint országos szinten.
Tóth József hangsúlyozta, a választókerület népességének nagyrésze az itt található öt városban él.
Szerinte hagyni kell, hogy ezek a települések döntsenek arról, hogyan juttatják lakásokhoz a
fiatalokat, milyen módon juttatják munkához a lakosokat, és hogyan szervezik meg a
közszolgáltatásokat.
Tömöri Zsolt Sándor szerint már az iskolapadban eldől, hogy később kinek milyen lehetőségei
lesznek, ezért mindenki számára biztosítani kell, hogy a képességeinek megfelelő legmagasabb
szintű oktatást és olyan szakmát kapjon, amelyben jól érzi magát, és amellyel helyben el tud
helyezkedni. Az önkormányzatoknak pedig szerinte el kellene végre dönteniük, hogy milyen
fejlesztési utat választanak: a mezőgazdasági feldolgozóiparra, az ipari parkokra vagy az
idegenforgalomra alapozzák-e a jövőjüket. A helyi fiatalokat pedig Tömöri szerint ebbe az irányba
kellene terelgetni.
Felkészülni, vigyázz…! Olvasd a Debreciner VÁLASZTÁS 2022 rovatát!
Hegedüs Péter arról beszélt, hogy a térség jelenlegi országgyűlési képviselője „arcra osztogatja” a
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pályázati forrásokat, nem kíváncsi arra, hogy a polgármesterek hogyan fejlesztenék a településeket.
Szerinte a népességmegtartó képesség elsősorban attól függ, hogy az önkormányzatok hogyan
tudják megszervezni a települések életét, és hogy ki tudnak-e állni közösen Debrecen fölényével
szemben, hiszen a megyeszékhelyre is sokan költöznek. A Nyugatra vándorlás megállításához pedig
a polgármester szerint szükség van egy magyarországi bérunióra.
Az oktatáspolitikával kapcsolatban Hegedüs Péter és Tóth József egyaránt azt hangoztatták, hogy az
önkormányzatoknak vissza kellene kapniuk az iskoláikat, jelenleg ugyanis semmilyen beleszólásuk
nincs az ott folyó munkába. Hegedüs emellett kiemelte, hogy visszaállítaná a szabad
tankönyvválasztást, jelenleg ugyanis csak azt tanulhatják a gyerekek, amit a kormány enged nekik.
Tóth József azt ígérte, megválasztása esetén kezdeményezi a hajdúsági szakképzési centrum
létrehozását, hogy ne Berettyóújfaluban hozzanak döntéseket az észak-hajdúsági intézmények
ügyeiben. Tömöri Zsolt Sándor megjegyezte, hogy a színvonalas oktatás egyébként adott a
megyében, de ehhez jelenleg debreceni magániskolába kell beíratni a gyerekeket.
A három jelölt közötti kevés véleménykülönbség egyike a diákok után az iskoláknak járó
támogatásokkal kapcsolatban alakult ki. Míg Tömöri Zsolt Sándor az államihoz képest kevesebb
támogatást juttatna az egyházi fenntartású intézményeknek, addig Tóth József szerint fenntartótól
függetlenül ugyanakkora támogatásokat kell adni, Hegedüs Péter pedig az önkormányzatoknak
juttatna forrásokat, hogy aztán a települések eldönthessék, mennyivel támogatják az iskoláikat.

Ki tudja, nem Tiba Istvánról beszélgetnének-e most?
A moderátor megkérdezte a feleket arról is, mi a garancia arra, hogy egy esetleges kormányváltás
után egy korrupció miatt jogerősen elítélt személy ne kerülhesse évekig a börtönt, ahogy jelenleg azt
Veres Margit volt balmazújvárosi polgármester teszi. Hegedüs Péter szerint ő maga a garancia,
mert megválasztása esetén addig tartja napirenden a témát, amíg Veres le nem tölti a büntetését.
Szerinte az országban most mindenfelé „táskahordó emberek” járnak, mindent átsző a korrupció.
Úgy véli, azért is szükség van rendszerváltásra, hogy felgyorsuljanak a jelenleg lassú korrupciós
nyomozások.
Tömöri Zsolt Sándor a válasza elején leszögezte, hogy a köztársasági elnöknek egy kormányváltás
után is joga lesz bárki számára kegyelmet adni, ahogy az Országgyűlés is gyakorolhat közkegyelmet.
Szerinte az igazi problémát az országgyűlési képviselők mentelmi joga jelenti. Abban a korrupciós
ügyben ugyanis, amelyben Veres Margitot bűnösnek találták, Tiba Istvánt, a választókerület
parlamenti képviselőjét azért nem tudták lehallgatni a hatóságok, mert mentelmi joga volt. Tömöri
felvetette: ki tudja, nem Tibáról beszélgetnének-e most, ha akkor lehallgatták volna. A jelölt ezért
kezdeményezné fogja a képviselők mentelmi jogának szűkítését. Korrupcióellenes lépésként
törvényjavaslatot nyújtana be azért is, hogy a vagyonnyilatkozatok téves vagy hiányos kitöltése
számítson bűncselekménynek.
Tóth József a jogbiztonság, a létbiztonság és a közbiztonság fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta,
garantálni kell, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, az ítéleteket pedig mindenkivel
szemben érvényesítsék.

Megvalósítanák vagy leállítanák a MotoGP-t?
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A választókerület legnagyobb beruházása, a MotoGP-pályával kapcsolatban Tömöri Zsolt Sándor
elmondta, korántsem biztos, hogy a tervezett 65 milliárd forint helyett nem 90-100 milliárd forintba
fog kerülni. A korábban országos rallybajnokságban induló jelölt szerint a projektnek csak akkor van
értelme, ha a környező önkormányzatok olyan turisztikai látványosságokat hoznak létre, amelyeket
az ide látogatók megtekinthetnek. Hozzátette, szerinte nem reális, hogy heti négy programot
rendezzenek a versenypályán.

Ha fontosnak tartod, hogy a Debreciner folytathassa a munkáját, akkor
támogasd! Rajtad múlik!
Tóth József és Hegedüs Péter elsősorban a projekttel kapcsolatos kételyeiket hangoztatták. A DK
jelöltje szerint nem biztos, hogy éppen egy válság idején van szükség versenypálya-építésre,
ráadásul a kormány nem adja ki azokat a dokumentumokat, amelyek alapján meg lehetne ítélni a
beruházás létjogosultságát. Hegedüs Péter szerint az ilyen projektek mögött általában valamilyen
mutyi van, egyelőre pedig a kormány sem igazán tudja, mit akar tenni a pályával, hiszen először
létrehoztak egy, a beruházásért felelős kft-t, majd lecserélték.
Arra a kérdésre, hogy leállítanák-e a beruházást, amíg az általuk megfogalmazott kételyek nem
tisztázódnak, Tóth József és Hegedüs Péter is azt válaszolták: egyelőre hagynák dolgozni a
kivitelezőt, az új kormány pedig már birtokában lesz minden szükséges információnak a
döntéshozáshoz. Tóth hangsúlyozta: a nyilvánosságot is be kell vonni, társadalmi párbeszédre van
szükség a pálya létesítéséről. Tömöri Zsolt Sándor szerint pedig a „számokból” kell ítélni: ha azt
mutatják, van értelme, akkor be kell fejezni, ha nem, akkor pedig le kell állítani a beruházást.

Mindent vissza
Hazaáruló, aki kivérezteti az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat – fogalmazott Tömöri Zsolt
Sándor az utolsó vitablokkban, amely az önkormányzatok jogköreivel és forrásaival foglalkozott. A
három jelölt egyetértett abban, hogy minden elvont jogkört vissza kell adni a települések számára,
valamint az elvont forrásaikat is, hogy ebből tudják fedezni a feladatellátásuk költségeit.

Ki kit támogat, ha nem nyer?
Tóth József a zárszavában arról beszélt, a kormányváltás esélye leginkább Dobrev Klára előválasztási
győzelme esetén van meg, ezért azt kérte, hogy akik őt szeretik, szeressék Dobrevet is, és
szavazzanak rá. Azt mondta, közös jelöltként majdnem mindent képviselni tud a másik két jelölt által
felvázolt elképzelésekből, de elsősorban az önkormányzatok autonómiájának visszaállításáért
küzdene. Kijelentette továbbá, hogy amennyiben nem ő, hanem Tömöri Zsolt Sándor nyer,
támogatni fogja, míg Hegedüs győzelmét csak tudomásul venné. Tóth József szeptember 19-én
reggel a közösségi oldalán megosztotta ezt a tudósításunkat, megjegyzést fűzve hozzá: „A
képviselőjelöltek vitájában volt egy mondatom, ahol pontatlanul, félreérthetően fogalmaztam, ezért
szeretném egyértelművé tenni: az előválasztás eredményét elfogadom, azt tudomásul veszem, és
amennyiben nem én nyerek, támogatom a másik két jelölt bármelyikét - Zsoltot is és Pétert is.”
Hegedüs Péter arra kérte az ellenzéki szimpatizánsokat, hogy szavazzanak rá és Jakab Péterre
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ahhoz, hogy az ellenzék megtehesse azokat a lépéseket, amelyek nélkül nem lehetséges az
elszámoltatás és a jogállamiság.
Tömöri Zsolt Sándor aláhúzta, függetlenként nem menne szembe az összefogás programjával, vitás
helyzetekben mindig annak a pártnak a javaslatát fogadná el, amelyik szerinte szakmailag a legjobb.
Tömöri ígéretet tett továbbá arra is, hogy amennyiben nem ő nyer, bármelyik riválisát támogatni
fogja az éles választási küzdelemben.
Az egyéni választókerületek ellenzéki jelöltjeiről döntő előválasztás első fordulóját szeptember
18-26. között tartják. Online és személyesen is lehet majd szavazni.
CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne
szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Egy hónapra csak 1000 forint. Támogasd
előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!
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