
 
Tisztelt	Képviselő‐testület!		
 
Megdöbbenéssel és sajnálattal vettük tudomásul képviselő-társaimmal a január 
16-án megtartott Hunyadi János Nyugállományúak Klubja rendezvényén 
elhangzott polgármesteri hozzászólást. Őszintén szólva unalmassá vált 
számunkra az állandó nyilvános lejáratás, ezért közösen úgy döntöttünk, hogy a	
jövőben	 nem	 hagyjuk	 szó	 nélkül az igaztalan támadásokat, a valótlanságok 
terjesztését, és a személyünket érintő lejáratásokat. 
Emlékeztetőül szeretnék idézni a polgármester úr zárszavából, amely a 
december 18-i testületi ülésen hangzott el. Azt mondta a polgármester: 
„Köszönöm a testület munkáját. Az nem baj, ha vitatkozunk, a lényeg, hogy 
előre haladjunk, hogy a lakosság is érezze. Januárban úgy kezdjük el a munkát, 
hogy minél nagyobb látszatja legyen, és békében.” 
Nos, az említett klub összejövetelén elmondottak, szokás szerint, szöges 
ellentétben állnak a testületi ülésen, a tv előtt elmondottakkal. A 
polgármesterünk szerint Rétságon a képviselő- testület csak akadályozza az Ő 
munkáját, sőt meggátolja azt is, hogy ő milliárdokat hozzon ide. Továbbá a 
testület elszórja és elherdálja a város pénzét, amint azt szerinte az előző 
ciklusban is tette. A polgármester úr állítása szerint ugyanis az előző ciklusban 
kidobtunk	 az ablakon	 több,	mint	 200	millió	 forintot, aminek	 semmi	 látszatja	
nincs	 a	 városban. Erre mit lehet mondani? Ez egyszerűen felháborító. Nem 
elég, hogy a jelenlegi polgármesterünk nem vett részt az előző ciklus igen 
komoly és nagy munkájában, hanem még le is szólja azt. Vaknak kell lennie 
annak, vagy kórosan feledékenynek, aki ilyet állít. 
Mik	 is	 valósultak	meg	 az	 előző	 ciklusban? Felsorolni is nagyon sok lenne, de 
azért néhányat emlékeztetőül csak címszavakban hadd említsek: 

- napközis étkezde felújítása 
- művelődési központ felújítása 
- óvoda gépészeti felújítása, tornaszoba kialakítása 
- általános iskola fűtési rendszerének felújítása 
- hivatásos tűzoltó őrs elhelyezése, megnyitása 
- városszerte rengeteg út, járda, árok és lépcső rendbetétele, felújítása, 

megépítése  
- a város közparkjainak rendbetétele, kialakítása, virágosítása 
- új gépkocsi-parkolók kialakítása 
- temetőben a ravatalozó felújítása, az urnafal és előtető megépítése, 

lépcső kialakítása 
- buszforduló megépítése 
- nyilvános wc felújítása 
       

Ezek az elvégzett munkák egytől-egyig az itt élő emberek és az intézményeink 
mindennapos gondjait orvosolták városszerte, nem beszélve városunk 
szépítéséről, továbbá a gyalogosan, illetve autóval közlekedők biztonságáról.  
Lehet persze ezeket mind leszólni, a tények azonban makacs dolgok. 
De	hát	a	politikában	sajnos	sok	mindent	meg	lehet	tenni: lehet felelőtlenül  ígérni 
nagy és hangzatos dolgokat, olyanokat, melyekről már az ígéret elhangzásakor 
lehet tudni, hogy józan fejjel gondolkozva nem  megvalósíthatóak. Meg lehet 
téveszteni az embereket a választások előtt, sőt még választásokat is lehet 
venni, hiszen arra kapható emberek néhány liter borért, vagy néhány szelet 



süteményért sok mindenre hajlandóak. Lehet híveket szerezni egy kis 
utaztatással és vendéglátással is. Lehet milliárdokat ígérni olyan dolgokra, 
melyek fenntartása aztán meghaladja a város erejét. Lehet lejáratni igaztalanul 
a képviselő társakat is. 
 
Nagyon sajnáljuk, de egy	 év	 elteltével	 akkor	 nekünk	 is	 el	 kell	mondanunk	 a	
nyilvánosság előtt	a	mi	saját	véleményünket, azt, hogy a	polgármester	úr	eddigi	
tevékenységével,	magatartásával	a	saját	alkalmatlanságát	bizonyítja. Miért? Mert 
szerintünk a végtelenségig öntörvényű, önfejű és makacs személyiség, aki a 
valóságban nem képes az egyeztetésre és nem is hajlandó ilyenre, csak a 
nyilvánosság előtt hangoztatja az együttműködésre való hajlandóságát. 
Megmondta többször is és több helyen is, hogy ezekkel a f……..-al nem	
hajlandó	tárgyalni. Azt is látnunk kell, hogy a nyilvánosság felé ugyan hirdeti a 
nagy együttműködési készségét, de valójában  képtelen megemészteni, hogy 
ha nem az ő akarata érvényesül! Képtelen felfogni, hogy itt minden 
képviselőnek, így neki is, csak egy szavazata van, és tetszik ez neki vagy sem, 
a többség dönt! A meghozott döntéseket pedig neki, a törvények és az esküje 
alapján, végre	kell	hajtania még akkor is, ha azokkal nem ért egyet! Sajnos azt 
kellett tapasztalnunk, hogy sok esetben, ha egyszer valamit a fejébe vett, 
akkor nem érdeklik őt a törvények, a szabályok. Képtelen felfogni, hogy ez 
nem	az	ő	vállalkozása, ahol azt csinál, amit akar, itt ő is csak egy szavazattal 
rendelkező testületi tag. Más véleményére igazából nem kíváncsi, csak 
megjátsza a nagy együttműködő szerepét, közben pedig sok-sok ember 
elmondása szerint, a neki nem tetsző képviselőket úton-útfélen megpróbálja 
lejáratni, sőt gyanúba keverni valótlan dolgokkal, akár még pénzügyi 
visszaélésekkel is. Mit lehet erre monndani? Csak annyit, hogy amint a 
mondás tartja, mindenki magából indul ki. Szóval sajnos, tisztességtelen játékot 
űz. De akkor tisztelettel megkérdezzük, hogyan	 lehet	 így	 együttműködni, 
amikor az embereket igyekszik félrevezetni demagóg, populista dumával, 
ígérgetésekkel, melyeket szerinte csak azért nem tud teljesíteni, mert a	
testület	megakadályozza ebben. Ugyanakkor kellően kimunkált és megalapozott 
döntésre alkalmas előterjesztést viszont még egyet sem tett le a testület 
asztalára. Ilyen nélkül pedig nem lehet felelősen dönteni! A	 polgármester	
szerint	1	Ft‐ba	 sem kerülő	beruházásokat	meg	már	 ismerjük. Az 1 Ft-ba sem 
kerülő beruházás aztán a végén 100‐200 millióba kerül! Mindent pedig ez a 
város sem bír ki, akárhogy is megalapoztuk annak idején az Ipari Park 
létrehozásával a komoly adóbevételeket. 
Hangoztatta ezen az összejövetelen, hogy ő majd megvédi	a	testülettel	szemben	
a	város pénzét, nem ír alá semmit, amivel ő nem ért egyet, hiába szavazta meg 
a képviselő-testület. Lehet persze egy döntéssel egyetérteni, és lehet azzal 
nem egyetérteni, de ettől az még érvényes	 döntés. Azt a polgármester már 
elfelejtette hozzátenni, hogy ha ilyet megtesz, vagyis testületi határozatot nem 
ír alá vagy nem hajt végre, akkor az  törvénytelen! Bár lehet, hogy őt ilyen 
apróságok nem zavarják.  
Kitől kell akkor megvédeni a várost? Szerintünk az ilyen stílusú akarnok 
emberektől, akik sokszor üres ígéretekkel szédítik az embereket, 
megtévesztve,	 félrevezetve őket. Beígérve felelőtlenül olyan dolgokat, melyek 
jól hangoznak ugyan, de amelyek adott esetben igen nehéz helyzetbe 
hozhatnák a várost. Láttuk, hogy hová vezetett az a ciklus 2006. és 2010. 



között, amelyben Hegedűs Ferenc meghatározó személyként vett részt a 
döntésekben. Hogy hová? Hát történelmi	mélypontra. És ezt nem mi mondjuk, 
hanem Dr. Tóth Mária akkori képviselő asszony mondta ki ezt, és sajnos igaza 
volt. Ebből a mély gödörből kellett visszahoznunk a várost nagy nehézségek 
árán, ami, hála Istennek, sikerült is! Még egyszer nem lehet ilyen helyzetet 
előidézni, és erre a felelősen gondolkozó képviselőknek kell vigyázniuk. Azt 
tudjuk ígérni, hogy minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy ez még 
egyszer ne ismétlődhessen meg. Minden,	 a	 város	 számára	 előnyös	 és	hasznos	
dologban	partnerek	leszünk,	de	a	kalandor,	át	nem	gondolt	dolgoktól	meg	fogjuk	
védeni	a	városunkat,	és	a	törvénytelenségekben	sem	leszünk	partnerek.	


