FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Nagy lehetőség előtt áll a város
Kásler Árpád: független városvezetésre van szükség Gyulán
— Kásler Árpád független polgármesterjelöltet kérdezzük, mennyire elégedett a kampánya eddigi
eredményeivel?
— Október 3-án derül ki, hogy
mennyire eredményes kampányt
folytattunk. Elsõdleges célom az,
hogy tájékoztassam az embereket
a lehetõségekrõl és az elengedhetetlenül szükséges intézkedések
megtételének fontosságáról.
— Konkrétan mire gondol?
— A legfontosabb szerintem az,
hogy a város vezetésének szerepe
részben átértékelõdjön. Ezért
mondom azt, hogy az önkormányzatnak vállalkoznia kell. Tessék belegondolni, hogy az önkormányzat
ötvenmillió forint hitelt vett fel a
bérek kifizetésére. Ez a vég kezdete, már a bérek kifizetését is hitelbõl fedezik, közben meg azt vallják, hogy a város vezetése nem lehet jó gazda. Ezt a véleményt én
nem osztom. Szerintem a város vezetésének kell a legjobb gazdának

lennie, a tehetségtelen hivatalnokokat le kell cserélni tehetségesekre.
— Mit lehet az Ön által említett körülmények között még tenni?
— Azonnali intézkedésekre van
szükség. Megválasztásom esetén

már a jövõ év legelején létrehozom
a helyi, gyulai fizetõeszközt. Erre
lehetõség van úgy a hazai, mint az
Európai Unió törvényei szerint is.
Sõt már van is rá példa Sopronban,
ahol a Kék Frankot hozták létre
májusban, hihetetlen eredménye-

ket produkálva. Szerte a világban is
mûködnek ilyen pénzek a nemzeti
fizetõeszközök mellett, Amerikától
Németországig. Ez az elsõ lépés a
helyi gazdaság, helyi termelés és
helyi fogyasztás létrehozásánál. Ha
nem fordítjuk meg azonnal ezt a
hanyatlási tendenciát, a város vezetése — a hitelek törlesztése érdekében — kénytelen lesz megsarcolni a
lakosságot újabb terhek kivetésével, a jelenlegiek növelésével, illetve
a meglévõ juttatások elvonásával.
Ennek elkerülése végett független
városvezetésre van szükség, aki
nincs elkötelezve a helyi oligarchák, dúsgazdagok felé, hanem a
kisemberek, a bérbõl és fizetésbõl
élõk érdekeit, a város és a nemzet
érdekeit tartja szem elõtt. Egy jól
mûködõ helyi gazdaság alapjait fogom lefektetni. Nagyon nagy lehetõség elõtt áll a város. Kérem, éljenek vele!
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