
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Második nyílt levelét már nem hagyhatom szó nélkül, ezért a jobb belátásra bírás 
szándékával az alábbiakban igyekszem egyszerre válaszolni mindkettőre. 
 
Idén a március 6-i sajtótájékoztatómon bejelentettem, hogy Gödöllő és 
vonzáskörzetének érdeklődő lakói - egyéb források mellett - a godolloiuszoda.hu 
oldalamon tájékozódhatnak a kiemelt állami beruházásban készülő gödöllői uszoda 
projektről. 
Október 8-i, Szent István Egyetemen tartott sajtótájékoztatómon pedig azt az örömteli 
hírt is bejelenthettem, hogy kérésemre tekintettel az újabb kormányhatározat 
rendelkezése szerint a projekt tervezése és kivitelezése is tenderek keretében történik. 
Ezzel mindenki előtt megnyílt annak lehetősége, hogy építő észrevételei, javaslatai, 
szakmaisága akár már a tervezési tender kiírásától fogva beépülhessen a projektbe, s 
ez által még inkább szerethetővé tegyük, mindannyian magunkénak érezhessük a 
majdani uszodánkat. 
 
Második levelében a tavaszi választások után tartott egyeztetésünkön elhangzottakat 
alaptalanul kéri számon rajtam. Nem szívesen emlegetem föl, de Ön rákényszerít, 
hiszen a kölcsönös bizalomerősítés szándékával én közvetlenül egyeztetésünk után 
közbenjártam egy, az Ön számára fontos ügyben, hogy az Ön kívánsága szerinti döntés 
szülessen. Pedig mondhattam volna, s igaz is lett volna, hogy ez nem országgyűlési 
képviselőre tartozó dolog. Egy egyszerű köszönömöt sem hallottam Öntől azóta. 
Viszonzatlan gesztusomra azonban nem ez az egyetlen példa. 
A helyhatósági választásra készülvén, mint választókerületi elnök, szélesre tártam a 
lehetséges együttműködés kapuját. Az Ön által vezetett klub ezt visszautasította, 
kampányában pedig szórólapjával ismét megtéveszti a gödöllőieket. 
De említhetném, hogy a Gödöllői Szolgálat Gödöllőnek ártó, Öncélú 
kormányellenessége, amit szintén szóvá tettem, azóta sem változott. 
Tisztelt Polgármester Úr! Mifelénk a bizalom és az együttműködés épülése 
kölcsönösség nélkül elképzelhetetlen. Ön is ismeri az én telefonszámomat. Ha őszinte 
kérdése, javaslata van, egyszerűen fölhívhat és nem szükséges hátsó szándékokra 
kihegyezett nyílt leveleket írogatnia nekem. 
 
Október 9-i levelében pedig meglehetős cinizmussal „az országgyűlési választások előtt 
„hirtelen” bejelentett építkezés” – nek titulálja az uszodánkat. 
Nos, ismételten kénytelen vagyok visszadobni a labdát: Gödöllőnek Ön és a 
lokálpatrióta klub minden helyhatósági választás előtt uszodát, strandot ígért. Már az 
idén is elkezdődött a tervezett helyszíneken való fényképezkedés, a tízmilliós tervezési 
pénzek mediatizálása. 
Miközben Ön is jól tudja, hogy a városnak a kormány által átvállalt hétmilliárdos városi 
adóssága ellenére sem volt, és nem is lesz annyi forrása, hogy egy ilyen volumenű 
uszodát megépítsen. 
Nekünk gödöllőieknek pedig szükségünk van erre, régen kiérdemeltük, és sokat vártunk 
rá. Tavaly ezért folyamodtam a kormányhoz. 
A gödöllői uszoda a második-harmadik Orbán kormány programjából következő, 
kitüntető figyelmesség a gödöllőieknek. Annak fényében, hogy országszerte hányan 



várakoznak hasonló nagyberuházásra, ezt kár lenne vitatni. Az országgyűlési képviselő 
közbenjárása nélkül Gödöllő ezt nem kapta volna meg, jóllehet, én ebből nem csinálok 
hiúsági kérdést. 
Gödöllő pedig hálás az uszodáért. Ön, mint a város választott vezetője, miért képtelen 
egyszer, ha nem is szívből, de legalább az önkormányzata megítélésnek érdekében 
annyit kipréselni magából, hogy köszönöm Fidesz-KDNP kormány? Miért fáj Önnek 
elismerni, hogy harmincnégyezren s még sokan mások dolgozunk ezért a városért, nem 
Ön egyedül? 
Tudja, egy ilyen apró gesztust velem együtt sokan szívesen fogadnának a kölcsönösség 
irányába tett első lépésként. Mert Gödöllő közigazgatási határait ideje megnyitni 
Magyarország felé. Teljesen Magyarországon akarunk élni Gödöllőn is, a 
lokálisztánoknak leáldozott! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Mindennek érdekében kérem, támogassa a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltjeit az október 12-i választáson. Kitűnő, felkészült jelöltek, akik nem 
fenyegetik az Ön polgármesteri ambícióját. Városi képviselőként, a döntéshozataloknál 
az Ön közeli munkatársaiként viszont Gödöllő érdekében mindenben segíteni fognak 
Önnek, hogy valóban kölcsönös bizalomra épülő, harmonikus viszony teremtődjön a 
város és az ország vezetése között. 
Országgyűlési képviselőként én ebben bízom és ezért fogok dolgozni, mint eddig, ez 
után is. 
 
Tisztelettel 
 
Gödöllő, 2014. október 11. 
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