
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

2006-ban, számtalan plakátolással és kampányolással töltött éjszaka után ott ültem az elveszített 

országgyűlési választás eredményváróján. Sokk volt mindannyiunk számára, hogy a körzet 

kikerül azokból a biztos kezekből, amellyel városunkat is irányította. Aztán hétfőn új reggel 

virradt, s egy új élet kezdődött az Ön és a város életében is, hiszen mindaz a munka amit addig a 

választókerületért végzett, most már Gödöllőé lehetett. És mindenki örült, mindenki tudta, hogy 

valami sokkal szebb, sokkal jobb fog következni. 

 

Világosan emlékszem az azon az éjszakán tett „fogadalmára”, miszerint többet nem megy az 

országos politika közelébe, csak a városnak, és lakóinak szenteli idejét és erejét. Nagyszerű 

sportemberként cselekedett, emelt fővel gratulált a szocialista nyertesnek, majd megrázta magát, 

és tette a dolgát, amivel szavazói megbízták. Nagyszerű évek következtek, Gödöllő fejlődése 

eredményesnek látszott, a városba megindult a betelepülési hullám, minden ment a maga útján. 

Aztán hirtelen történt valami. Hogy pontosan mi, annak elemzését másokra hagynám. 

Bevallom, évek óta megrökönyödéssel figyelem nyilatkozatait, elveinek változását, de még 2014-

ben is méltónak találtam arra, hogy szavazatommal és munkámmal segítsem polgármesterré 

választását, hiszen hittem Önben, és lokálpatriotizmusában. Ma már látom: hiba volt. Hiba volt, 

mert ezzel megfosztottam a gödöllőieket attól, hogy nemzeti ünnepeinken méltóképpen 

emlékezhessenek hőseinkre, ehelyett Orbán- és kormányfóbiától fűtött, önös politikai célú, 

nagyívű szónoklatokat kaptak, a fejlődés megtorpanását, majd recessziót, egy lassan élhetetlenné 

tett várost. 

 

Bátran kimondom: Ön saját pártpolitikai érdekeinek martalékává tette Gödöllőt, ezzel 

cserbenhagyva az Önt támogató szavazókat. Ne értsen félre: szabad országban élünk, ahol bárki 

szabadon alakíthat pártot, elmondhatja véleményét. Azonban Ön nem erre kapott felhatalmazást 

és bizalmat a szavazóitól, Önnek polgármesterként nem ez a feladata. Az pedig végképp nem, 

hogy az önkormányzati infrastruktúrát, megjelenési felületeket és nemzeti ünnepeinket 

felhasználva építgesse pártját, és beszéljen (hamisan) a szakadékok betemetéséről, holott a 

legmélyebb árkokat az Önök megnyilvánulásai ássák, politikai ellenfeleiket bármelyik pártnál 

jobban démonizálják. (Gondoljunk csak újdonsült alelnöke legutóbbi „hasonlataira”…) 

Hol vannak a keresztény- és konzervatív értékek, amikor a város irányítását már régen az Ön 

velejéig (a szó legrosszabb értelmében vett) liberális kabinetfőnökére bízta? Hol marad a 

hagyományok tisztelete, amikor a városi ünnepségek pártpolitikai csatatérré váltak? Hol marad a 

tisztelet a szavazói iránt, amikor mindazon ígéretek, amik miatt megválasztották Önt, már csak 

múló emlékek? Hol marad Gödöllő, amikor radikális megnyilatkozásai miatt hátrányba kerülünk 

más településekkel szemben? 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Mindaz a munka amit a város felvirágoztatásáért tett becsülendő, és 

elismerésre méltó. Azonban ha számít még Önnek bármit is ez a város és annak lakói, akkor 

elismeri, hogy az Önbe vetett szavazói bizalmat eljátszotta, és ezt a munkát átadja másnak, nem 

akadályozza tovább, hogy a város fejlődjön. És akkor pontosan úgy mint 2006-ban, most is emelt 

fővel, tisztességét megőrizve mehet tovább azon az úton, amit Ön választott magának. 

 

Tisztelettel: Gazdag Balázs, egy (igazi) lokálpatrióta, egykori szavazója 


