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KAMPÁNYVERTE MAGYARORSZÁG
(megj.: 2006.03.26-án írta a szerző)
Elérkezett az idő: a két nagy tábor vezérei feltolták a
sisakrostélyokat, és kard ki kard, beindult a végső harc a
szavazatokért. Kellő önfényezés és a gátlástalan
öntömjénezés csúcsra van járatva. Ebben a rohadtul
lebutított kampányban, nem is tudom, sikerül e belőni a
még elfogadható legalacsonyabb nívót.
Gyurcsány miniszterelnök, mint félig - meddig magányos
ordas vágtázik keresztül - kasul a trianoni rónán, még pártja
is kapkodja a levegőt, mint egy akut asztmás gyerek. A
megavasodott szegfűs „titánok” és a megfáradt magyarok
hervadtan nézik Ferink ámokfutását, szóló táncát a
dolgozóban, na meg a körmönfontan előadott ígéret
halmazatait. Egy segítsége azért akadt, az SZDSZ-es yuppi
Kóka miniszter. Van szusz ebben a paliban. Hol vannak a
Jánossik, Baja Ferencek, Kiss Péterek, Csintalanok - / ja ő
már rég a Fideszt gyengíti /. Gyurcsányon már látszik némi
problémás tünet, istokzicsi, kezdek aggódni érte. Még
szerencse, hogy a gigantikus tizenkét emeletes poszteren ez
a tünet nem észlelhető. Orbán polgártárs csapatot épít. Kicsit
hátranyomja a veteránokat és bedob két „ragyogó” kb. 60 IQs „Seneca kaliberű” hitszónokot. Az egyik egy valóságos
Obersturmbahnführer.
Személyében
a
hülyeség
szorgalommal is párosul. Orvosi eset. A másik öreg harcos,
nagyon meg van kopva, erőlködik-erőlködik, de nagyon félő,
hogy beszarás lesz a vége. Jobb lenne, ha a
vívóbajnokságról nyomna helyszíni közvetítést. A vezérnek
nagyon kell ügyelni, hogy a két frontember mennél
kevesebbet legyen mikrofon közelbe.
A két fővezér még mindig nem egyezett meg, hogy
összeszólalkoznak-e a TV stúdióba, vagy helyettük
bedobnak egy soron kívüli megasztárt. Egyenlőre, Viktor
menekül, megpróbál kicsúszni az állandóan sarkában loholó
bonviván kezeiből. Hogy a HÍR TV és a Magyar Nemzet, ezt
hogy fogja kimagyarázni azt a jó ég, tudja. A mi hármas
választókörzetünkben, reményeim szerint nyugodtan
hagynak bennünket.
A szocik Mohácsi futtatásába nem dobnak be hatalmas
kartácstüzet, talán azért, mert érzik, hogy az ellenfélnek
nagyobbak az esélyei. Mohácsi így is viszonylag
kényelmesen besétálhat a T. házba, mert a megyei listán
nagyon előkelő helyen van – ennyire futotta a zalai MSZPnek – azért ez nem semmi!!! Arra szívesen befizetnék, hogy
Mohesz megülné a főtéri lovat, onnan mondaná magasröptű
választási beszédét, közben Lendvai Ildikó fogná a zablát,
nehogy megbokrosodjon a bronz paripa.

Manniger képviselő úr jobb, ha nyugton marad. Legjobban
teszi, ha barátaival beül a legjobb kocsmába és
elbeszélgetnek egy szebb, eljövendő négy évről. Eszébe ne
jusson idehozni a Fideszes haknisokat, Philippet, Ákost,
Demjén Rózsit, no meg Kutyu bácsit. Arról meg szó sem
lehet, hogy Mikola helyettest ide hívja, mert akkor előjönnek
a narancsos partizánok és kő kövön nem marad a Fő téren.
Persányi miniszterért nem tudom, ide fárad-e korteskedni
valamelyik SZDSZ-es veterán. Persányi kandidátust nem
nagyon hozza izgalomba ez az egész cirkusz. Ő megtette a
magáét, több száz példányban lóg a lámpavason.
Teknősbékai nyugalommal néha-néha kidugja a fejét, egyetkettőt előre lép, majd ismét behúzza. Igaza van, kinek
dumáljon itt. Úgy sem értenék.
Az MDF vezérnője azért kivágta a rezet. Azt mondta, hozzák
a tizenöt-tizennyolc százalékot, meg ő lesz a miniszterelnök
és a mi Szabó Imrénk a helyettes – na jó - jó azt lehet, nem
mondta, hogy a Szabó, de azért meg kell hagyni, van vér a
…ban. Szegény MDF!!! Nagy kár érte.
Hogy a MIÉP-JOBBIK mit vakarózik, nem tudom. Elvárnám
tőlük, hogy a már alaposan megkopott öreg vezérrel
széttaposnák az ágyásokat a volt szovjet hősi emlékmű
helyén, utána mindegy szálig elhúznának a Hősök terére,
hogy kilegyen a több százezer.
Nehéz két hétnek nézünk most elébe, de én azt gondolom,
hogy egy működő demokráciában mindenki azt hazudozza,
amit csak akar, olyan baromságokat ordít, amit még maga
sem hisz el. Nem probléma: a választás a szavazófülkékben
dől el.
Polgár
2006. április 5 (szerda)
Az MDF fórumot tart a Keszthelyen a Balaton Színház
Simándy termében este 6-tól.
Vendég: BOROSS PÉTER Miniszterelnök Úr.
Az MTV1-en közvetített Gyurcsány-Orbán tekintik meg
a jelenlevők, amely után azt élő fórumon meg is vitatják.

Konckogresszus? (márc. 21-ei hír)
Az ismert kehidai és a helyi Fidesz életébe párszor felülről
már hatékonyan beavatkozó vállalkozó ismét színre lép.
Szerda estére szabályos vendégsereget szervez. Kis
vacsi, talán kis lubickolás is - majdnem egész kis lagzi.
A zártkörűnek titulált rendezvényre csak meghívóval
érdemes menni, és állítólag a Fideszes jelölt támogatása, a
csapat szervezése, valamint környékünk lakosainak
véleményét befolyásolók meggyőzése lenne ennek a
nagyszabású rendezvénynek a célja, ám ezt a szándékot
már a társaság vegyes-felvágott összetétele is erősen
megkérdőjelezi.
Annyi bizonyos, hogy Manninger Jenőnek is sikerült
kiharcolnia a részvételt, így azért ennek a gyereknek még
megmaradhat a neve, de Jenőnk a már leszervezett aznapi
választási programjával kicsit bizonyosan csúszni fog.
Kérdés akkor, hogy mi is ez az esemény pontosan?
Hát kérem, erre még talán az érintettek sem biztos, hogy
tudnak választ adni - de annyi bizonyos, hogy itt több
polgármester-jelölt aspiráns is fel fog tűnni.
Hévíz esetében ezen a rendezvényen nem valószínű, hogy
sokakban kell gondolkodni, de Keszthelyre vonatkoztatva
Ruzsics mellé már zárkózik Dr. Alföldi és a még rejtélyes
Végh Szilárd is. Bár ki tudja? Szilárdunk lehet csak azért
megy, hogy végképp a helyére tegyék, és még az is lehet a
Ruzsics sem takarított el még minden akadályt kellően Alföldi
elől.
Tisztára mintha már túl lennénk a választásokon.
RJ
Hozzászólásokból: (az összes névtelen)
- Május közepére PM (polgármester) jelölteket kell állítaniuk.
Mikor találják ki?
- Mi a baj azzal, ha összejön egy csapat egy kis kehidai
pancsolásra? Moheszék meg biztos titkos összejöveteleket
tartanak a Balaton partján rabichálóval elkerített
területen...de kit érdekel?:-)))
- Jánoska most azt hiszi, nagyon szellemesen adott címet, s
fontos információk birtokában van.
Jánoska a politikai élet irányítójának képzeli magát, s
nemcsak azóta, hogy mind a négy képviselőjelölt vállalta vele
a beszélgetést.
Jánoskát nem hívta meg ez a csúny szakállas bácsi.
Jánoska most már csak egy emberben bízhat, ez pedig nem
más, mint a jobboldal belső eseményeiről őt híven
tájékoztató fenomén, Fodor Márk.
Jánoska most a körön s magán kívül van.
- Na hát ez Rudolf János valahonnan szerez lop egy infót
vagy levelet és azonnal mocskoskodik. Az a baj, hogy Őt
nem hívták meg persze éppen az ilyen tahó viselkedése
miatt. Most is azzal kezdi, hogy megfikázza az szervezőket
és mindenkit aki meg van hívva. Rudolf úr Ön személyiség
zavaros beteg egyén.Keressen fel egy szakorvost.
- Te csak azt hiszed, hogy nem lehet tudni honnan az infó.
Ez is be volt tervezve ez volt a "vizsga" és a páciens
teljesített.
- RJ! Én is a meghívottak között vagyok, ami büszkeséggel
tölt el. Miért baj az, ha helyi, környékbeli emberek

"összedugják
a
fejüket"?
Önnek miért kell mindenben a rosszat látni? Miért kell
megpróbálni mindent elrontani? Egyébként igaza van, ide
csak meghívóval lehet bejönni. Ezt állítólag szigorúan
betartják, már csak a meghívottak inkognitója miatt is. Jó,
hogy az ő névsorukat nem írta ki ide. Esetleg ezt nem árulta
el az informátora? Egyébként ahhoz gratulálok, hogy mindent
előre sikerül megtudnia, jók a beépített emberei.
- RJ valamiért nagyon meg van sértődva a Fideszre, ezért üti
őket lépten-nyomon. Azt állítja magáról, hogy alapító tag volt,
és sok mindent "tud" róluk. Hihetetlen. Hiteltelen?
- RJ egy SZDSZ-es liberális, ha figyeltétek volna írásait már
rájöhetettek
volna,
hisz
megírta
magaról!
Ő is a szadesz kampánytaktikáját alkalmazza, belerúg a jobb
és baloldalba egyaránt, persze a hatalom érdekében
bármikor összeborul az MSZP-vel.
Szerintem ez a gerinctelen magatartás rosszabb a két
nagypártiénál!
- Látjátok Gyerekek, hónapok óta írogattok itt, meg
vitatkoztok, hogy hogyan volna jó, ki volna jó, kik volnának
jók, most meg hipp- hopp, néhány óra alatt eldől minden.
Oszt utána mgint lehet majd hónapokig vitatkozni. Úgy
látszik, ilyen a demokrácia. Egyesek vitatkoznak, mások
döntenek.
- Szegény RJ fél, hogy nem marad neki semmi konc!
Kedves MSZP-s, FIDESZ-es, SZDSZ-es, MDF-es és más
politikusok, ENGEDJÉTEK RJ-t a húsosfazék közelébe!!!!
- Érdekes megfigyelni, hogy a "politikai elit" mennyire
igyekszik saját virtuális valóságát sulykolni.
- Köszönöm Istenem, hogy megvilágítottál!!! Engedted
látnom, hogy a BAL oldal lop Most engeded látnom, hogy a
JOBB oldal pusztán pénzért, haszonért kapál.
Az eredményt pedig engeded eldönteni, avval, hogy szemem
elé tárod, hogy a JOBB oldal mellébeszélés mellett
mocskolódik. írjam alá? egy VOLT szavazótok
- Az fáj, hogy kimaradtatok ebből is. Ez már így van és lesz,
de hát majd legfeljebb súg valaki egy-két infót és megint
böföghette é csámcsoghattok. Közben pedig folyik a munka
és a fontos dolgokról megint lemaradtok.
- Jánoska! Te tényleg ennyire nem érted?
Te tényleg úgy gondold, hogy nem Manninger első fordulós
győzelméért, hanem egyesek őszi választásokon való
jelöltségéért szervezkedtek itt? Ki hitette ezt el veled, vagy
egyedül találtad ki?
Milyen húsosfazékról beszélsz? A jobboldali képviselők a
városról szólva sorozatban csődközeli helyzetről
nyilatkoznak. Ez lenne a húsosfazék? Ott voltam a
rendezvényen, ami hál Istennek, zártkörű volt. Ez az est csak
arról szólt, hogy Manninger Jenőt hogyan lehet már az első
fordulóban a parlamentbe juttatni. Ez tényleg nem a FIDESZ
érdekét, hanem minden kormányváltó érdekét szolgálta.
Kár, hogy oly fontos, fodros gondolataid között ez nem sejlett
fel.
- Nem is tudom kinek címezzem!!!!Ez egy őrület. Ha bárki
hozzászól, csak "izomból" teszi. Én is átolvastam a hírt,
lazának kicsit gúnyorosnak, figyelem felkeltőnek találtam és
olyannak amiről később is olvasnék valamit. A résztvevők,
könyörgöm, persze, hogy ismert figurák. Miért kik legyenek?

Csak azok lehetnek akik itt élnek és részt vesznek a helyi
politikában. Szerintem életszerű. Sajnos Rudolf meg felveszi
a kesztyűt, amit nem kellene. Szomorú, hogy elsősorban a
cikkíró személye az irritáló, majd azok akikről tudósít.
Mondom szomorú, pedig ők éppen olyan joggal
politizálnak és élnek itt, mint bárki közülünk. Szerintem
éppen úgy teszik a dolgukat mint bárki más, politikai
hovatartozásától függően. Basszus, ez a demokrácia.
Tihamér üzletet csinál a rendezvénnyel, biztosan kifizeti
valaki a költségeket. Az, hogy jobboldali érzelmű, miért baj,
ezelőtt is az volt, biztosan ezután is az lesz. Ez a
tény, inkább pozitív, mint negatív.
Eh, a fene egye meg, hogy ennek az izmozásnak nem lehet
már véget vetni. Üdv toro
- Nem történik a hozzászólások között semmi sem ''izomból''.
Más történik, más valahol. A gazdaságban például már rég
bírságolják a verseny korlátozását, a kartelleket, a gazdasági
élet szereplőinek a piac befolyásolásolására irányuló
szövetkezéseit.
A helyi politikában, a helyi demokráciában úgy látszik, nem.
Ott nem negatív értelmű a verseny korlátozására irányuló
törekvés. Pedig, ha 90 ember összedugja a fejét, és ''közös
feladatokat fogalmaznak meg'' ennek bizony ilyen íze van. A
politikai verseny, a politika ''piacának'' befolyásolása.
- Tévedsz kedves "névtelen" !
Már a mostani hozzászólásod is "izmos". Bocsáss meg, de
szabad szólásszabadság, meg véleménnyilvánítás, vagy a
másik tisztelete,a másság, ezek mind olyan fogalmak
amelyeket tiszteletben kell tartani és nem haraggal, mert
más, mint a tiéd. Ilyen butaságot mint amit kifejtettél a
"politikai kartellek" -el címen, még nem is hallottam. Szóval
elkeserítő volt a hozzászólásod. üdv toro
- Én meg örülök annak, hogy ha 90 ember "összedugja a
fejét" és közös célokat fogalmaznak meg. Együtt sokkal
könnyebb megoldani bármit!!!
Átolvasva a hozzászólásokat pár sorral érdemes értékelni a
történteket.
Meglepő, hogy pusztán attól a ténytől, hogy mi ezt a zártajtós
rendezvényt megszellőztettük itt a HelikonPortál.hu -n,
pusztán ezzel mekkora indulatokat korbácsoltunk.
Mondhatnám meglepő, hogy jobbszéle ezt mennyire
személyes síkon gondolta kezelni, de nem mondom, mert
sajnos emberként is ismerem őket. Ők tényleg ilyenek,
olyanok mint amiket ide is hozzászólásként beírogattak.
Elhangzik ezekben a hozzászólásokban, hogy mi ezt
biztosan azért csináltuk, mert nem hívtak meg, meg azért,
mert a húsosfazékhoz szeretnék férni.
Nos akkor talán nem árt tisztázni néhány dolgot.
1.,A Tihamér-féle húsosfazékból már eleve nem kérünk, mi
ugyanis nem azért küzdöttünk a Mohácsi Tyúkos körei ellen
(akkor amikor Ők csak sumákoltak vagy rosszabb esetben
irigykedtek), hogy most a pár száz milliós
ingatlanspekulációkat felváltsa egy nagyságrenddel
magasabb pénzeket megmozgatni képes másik bagázs.
2., Azt sem árt tisztázni, hogy ezt a rendezvényt nem a
Fidesz és annak vezetői ötölték ki - és mint írtam Ők is úgy
verekedték be magukat a résztvevők közé - hanem egy

radikálisabb, szélsőségesebb társaság. (a Nemzeti körtől a
Miépből hatalomvágyból elszakadókig)
3., Ennek a társaságnak hatalmi ambícíóit mi már idén
januárba is blokkoltuk. Egyszerűen és tisztán, szemtől
szembe közöltük, és nem úgy ahogyan Ők gondolnak itt a
portálon is megjelenni, véleményt formálni.
Mi történt 2 hónapja?
Ők már januárba szerettek volna polgármester jelölteket
állítani, szerették volna a jelenleg választások miatt
kiszolgáltatott helyzetben levő jobboldalon magukat,
személyüket is már most jóelőre, az őszre (!) bebiztosítani.
Mi meg erre mondtuk, hogy előbb dolgozzanak meg érte,
eddig semmi hasznosat nem láttunk tőlük és nem a
háttérben mutyizgatva kellene sunnyogni.
4.,Nos így alakult, hogy ezek a teljesen felhevült lelkületű
polgármester-aspiránsok nem lettek megnevezve.
5., Innéttől pedig nekünk már eleve eszünkbe sem jutott,
hogy most erre a második nekiveselkedésükre,
nagyszervezkedésükre meghívnak. (hisz még a Fideszt sem
veszik emberszámba)
Ennyit a tényekről.
Szégyenlem ezeket az embereket.
Dolgozni, vagy bármit is megcsinálni, valamit is végigvinni
restek, és a mostani hajárban is csak azzal tudnak
foglalkozni, hogy nekik milyen lehetőség, hatalom tud Ősszel
jutni (és még arra sincsenek tekintettel, hogy ezzel milyen
károkat is tudnak közben okozni)
RJ
A kehidai nyilatkozatot 10 nappal az esemény után előbb az
interneten is nyilvánosságra hozták. (hely hiányában nem
idézzük be, a szuperinfóban is megtalálható lesz)
Hozzászólásokból a megjelent nyilatkozathoz:
- Ez miatt a korrekt és tökéletes nyílt levél miatt voltál annyira
rosszindulatú RJ?? Szégyelld magad! A felsorolt tiszteletre
méltó(!) helyi és környékbeli polgárokat szóltad meg? Éppen
te? Nem kellene újraértékelni néhány dolgot?
- Most az a kérdés, hogy a nyilatkozatot aláírókat szóltam-e
meg? Szerintem nem. (visszaolvasható!) Szerintem egy
aláírót sem szóltam meg! Ugyanis nem erről volt szó.
Egyébként pontosan tegnap is beszéltem – megismerkedtem
- egy jelenlevővel, aki szintén megerősített abban a
tudatomban - amit most ez az ember is elmondott - hogy ezt
a rendezvényt eredetileg ezért szervezték, és – próbálom
idézni szavait – a „fideszre esetleg rosszalló, de jobboldali
embereket” gondolták itt összefogni. Azaz mi történt?
Nem a Fidesz szervezte rendezvényről volt szó.
Ennyit a történetről.
Na most az, hogy erről az eseményről 10 nappal később
mégiscsak kiadják, azt amit ott aláírtak nem kommentálom.
-RJ
Ui: én azt gondolom, aztán ezen persze majd lehet megint
belém kötni, hogy jelenleg az a jobb széléről a Fidesz felé,
FideszBE áramló tálib réteg okozza ma a legtöbb gondot, ma
pontosan ez az a csoportosulás aki a legtöbb butaságot
követi el, és akadályozza meg a kormányváltást (!!) azzal,
hogy nem tud elmaradni a pi..áján nyugton, és ezzel meg a
normális középrétegeket fordítja pontosan el.

Hol a lé?
Minap hallom a tévéből ahogyan valamelyik politikus azt
kérdi, hogy miért kerül nálunk az 1 milliárdos sztráda 3
milliárdba? Hűűha gondoltam az érdekes kérdés, hát
hegyeztem fülem, lestem a választ. Figyeltem, beszéltek ők
mindenről, koncentráltam én nagyon, de szégyen ide
szégyen oda, én most sem tudom, hogy mitől olyan drága
nálunk az a bizonyos sztráda.
Aztán minap beszélgettem egy nagyon nagy településen
ellenzékiként ténykedő vezetővel. (konkrét neveket és
adatokat nem írom most érthetően le, nem akarom őket
kényelmetlen helyzetbe se hozni, de amúgy is itt most csak a
sztori, a tanulság lesz a lényeges.) Mondja nekem, hogy
„még ellenzékből is lehet építeni”
Na! És hogyan? (csaptam rá a mondatra)
Hát úgy – jön a válasz – hogy fogtam és átutaltam az
önkormányzatunk számlájára sokszor tízmillió forintot. (a
konkrét számot megint érthetően nem írtam meg, de nagyon
nagy, nem egyszer kétszer tízmillióról van szó, hanem
tényleg sokszor-sokszor annyiról!)
????
Hát hogyhogy, hooonnét volt neked annyi pénzed? (ugyanis
beszélgetőtársam nem egy nagyvállalkozó, és én főleg nem
néztem ki belőle, hogy ennyi pénz csak úgy mellesleg
heverjen nála)
ÁÁÁ, azt nem mondhatom meg. (hárítja el a kérdést) inkább
azt a csodálatos épületet nézd meg, amit ebből húzattunk fel.
Az tényleg nem semmi, már az alapterülete sem, de főleg a
funkciója, felszerelése is érdekes.
Igen ám, de én nem hagytam magam, pár perccel később
ismét visszatettem a kérdést, hogy ugyan már miből volt neki
ennyi, mondja már meg, csak nem a lottón nyerte és azt
osztotta meg a közösséggel?
Erre aztán jött az a sejtelmes válasz, hogy hát neki már nem
ez az első ciklusa, és hát itt nem kevés állami pénzeket is
felhasználó fejlesztést csináltattak, pályáztattak azóta meg.
És??
Hát az ezeket elvégző vállalkozók, vállalkozások voltak
ennyire hálásak.
Hát ebből van a pénz! (a közbeszerzéseken nyertes
vállalkozók amit leadtak sápot, Ők azt tették félre, és abból
jött ez össze)
Már csak arra maradt erőm, hogy megkérdezzem, hogy miért
nem pártfinanszírozásra használtad fel, vagy esetleg uram
bocsá miért nem tetted el zsebre? (nem mintha ezt
gondolnám helyes cselekedetnek, de hát szerintem adja
magát a kérdés.)
Erre azt felelte, hogy köszöni szépen, van neki tisztességes
civil állása is, Ő nem azért választatta meg magát, hogy
ebből éljen meg vagy gazdagodjon, de el se hiszem, hogy
ezzel az átutalással mennyire felborította azt a bizonyos bilit.
Azóta folyamatosan vizsgálgatja mindenféle hivatala, már az
Állami Számvevőszék is külön rászállt erre az esetre, csak
annyi a szerencséje, hogy egy okos trükkel utalta ezeket a
pénzeket át. (itt most sajna nem írhatom meg ezt a trükköt,
de jelzem, hogy amelyik képviselőnknek hasonló közös

kasszába befizetni támadó ötlete támadna, azzal szívesen
magánba megosztom)
Szóval így lehet akár még ellenzékből is építeni!
Vannak beruházások amikből a vállalkozások szinte kötelező
jelleggel letejelnek, és ha van olyan barom választott
tisztségviselő aki nem akarja ezt zsebre tenni és még a
pártjára se akarja költeni, akkor az akár még egy nagy-nagy
valamit is építhet. (persze ezért kicsit meghurcolják, mert az
sosem jó, ha valaki kilóg a sorból, hisz az mégiscsak cikis
mikor valaki nem lop egyszerre – de hát valamit valamiért )
Kedves drága és hőn szeretett keszthelyi képviselők!
Beszéltem én már nem is egy olyan emberrel, aki nem is
olyan régen dolgozott valamelyikőtők magán ingatlanán! Még
a dolgozók is azt kérdezték, hogy szerintem miből? (mintha
én tudhattam volna akkor)
Szóval senki nem akarna itt befizetni valamennyit a város
számlájára, hogy mondjuk mi is építhessünk Keszthelyre
végre valami nagyot szépet és hasznosat??? (ígérem akkor
ezeket az adatokat sem adom ki)
Rudolf János
Dr. Szabó Imre MDF jelölt topicból:
- Minden Szabó Imrére leadott szavazat 50 %-a a szoc.lib. oldalhoz kerül. Ez a realitás. Magyarok ! Szavazzatok
dr. Szabó Imrére !

-

Mi a jobb? Az MDF 3-4%-ot nagy valószínüséggel fog
kapni. Ha most ez is elveszik - vagy az, hogy kap még 12%-ot és tényleg lesz ÉS biztosan(!) lesz kormányváltás?
Hmm?
És akkor azt még nem is kérdeztem, hogy a 2002-be
fideszre leadott összes szavazat szerinted nem veszett el?
Lett jobboldali kormány?
(ez a kiszorítósdi ez nagyon korlátolt politika)

-

Az MDF. saját magát szorítja ki a politikából. Dávid
Ibolya úgy viselkedik, mint klinikai eset. Alapító tagjaikat
kizárták maguk közül. Frakciójuk nagyobb részét kizárták
maguk közül. Lezsák, Lezsákné, hol vannak? Az Mdf.-et
Ibolya, és Herényi verik szét. Ibolya még idén februárban
is kijelentette, hogy a választások után elképzelhetőnek
tartja az együttműködést az Mszp.-vel. Senki ne mondja,
hogy nem igaz, mert tegnap megtaláltam a cikket. Hogyan
szavazhatna jobboldali érzelmű bárki is ilyen pártra?

- Figyi én most ha lehet akkor direkt nem akarok erre
válaszolni. Én nagyon nagy hibának tartom amikor
Kerényi Keszthelyen a helyi Fidesz fő(!)rendezvényén
„hiszterizálni” akarta a tömeget. Keszthely NEM ILYEN!
Keszthely utálja a szélsőségeseket, és erre
mondtam már a topic elején is, hogy ezt a meccset
nem a hülyítésre játszák, hanem "szavazókra" (na és
ilyen szavazókra való játszásinál csinált a Jenő - szerintem
- most pontosan butaságot, mert ezzel nem, hogy nem
szerzett, hanem vesztett pár lelket. Neki van ugyan a
legnagyobb lehetősége még mindig nyerni, de ezzel a
radikális hangulattal, hogy ezt hozza be ebbe a
városba lehet ugyan, hogy egy vékony réteget kiszolgált,
de a higgadtabb többség ettől elfordul)
No de most szerintem nem érzelmi alapon kell politizálni,
hanem nagyon racionálisan kellene kimatekolni, hogy
hogyan
lehet
ezt
a
kormányt
leváltani.
Tehát nem sebeket tépegetni és hándálni, hanem váltani
kellene! (és ma minden az MDF-re adott 1 szavazat
másik 4 szavazatot ér - már annak aki nem
Gyurcsány kormányt akar!)
-RJ
(ui: Lezsákról meg csak annyit, hogy neki létkérdés, hogy
a Lakitelek Alapítványba jusson pénz.
És én ezért még el se ítélem! Nem ez ebben a lényeges)
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