Válasz dr.Görgényi Ernő írására

Az alábbi levél válasz dr. Görgényi Ernő képviselőnek (Fidesz-MPSZ) a www.gyulapont.hu
honlapon megjelent írására. Megszólításom miatt írt reagálásomat az említett honlap
szerkesztősége nem hajlandó közölni.

Hagyjuk a pártokat, hagyjuk a politikát (Városbarátok 2006), avagy milyen az, amikor direkt nem
értik az embert

Tisztelt dr. Görgényi Ernő képviselő úr!

Meglepődve olvastam hozzászólását a gyulapont.hu oldalon. Picit csalódtam is Önben, hiszen
korrekt embernek ismerem, aki képviselőként mindig higgadtan, kulturáltan érvelt álláspontja
mellett. A ferdítés - netán valótlanság állítása - pedig igazán távol állt Öntől. Nehezen tudom
ezek után megérteni azt a fejtegetését, miszerint - idézem Önt - intelmeimet a Kónya István és
dr. Perjési Klára között lezajlott vita váltotta ki. A valóság az, hogy a Városbarátok tagsága által
eldöntött hozzászólásomat azután, és arra reagálva mondtam el, hogy Gajda Róbert
képviselőtársa kijelentette: aki az egészségügyi törvénnyel kapcsolatos, a Fidesz-MPSZ által
készített előterjesztésről nem szavazott, az is szavazott, és - idézem - "együtt fognak bukni
Gyurcsánnyal". Felszólalásomat azzal kezdtem: hónapok óta látszik, nem jó, ha a város
országgyűlési képviselője, és polgármestere egy és ugyanaz a személy. Nem jó, hogy a pártok
most már sorozatban több testületi ülésen is az országos politika érdekei szerint "balhéznak". A
gyulai kórház helyzete bennünket is aggaszt. A probléma felvetése jogos, ezért kértem a
pártokat, mindenki a saját megyei, országos vezetőin keresztül tegyen azért, hogy a Pándy
Kálmán Megyei Kórház jövője ne forogjon veszélyben. Az egészségüggyel kapcsolatos törvény
az más. Ez már politika, és erről is ki kell mondanunk véleményünket - a politikai fórumokon, a
népszavazáson és a választásokon. Klebelsberg Kunót, a két világháború közötti kiváló
kultuszminisztert idéztem önöknek, aki azt mondta: van a beszélő, és van a cselekvő
hazaszeretet. Hát rajta! Ön és pártja hatással van az országos politikai folyamatokra.
Cselekedjenek! Éljenek a politikai nyomásgyakorlás eszközeivel is, ha kell, és úgy érzik jó cél
érdekében cselekednek. De ne ártsanak saját városuknak, Gyulának! Ne járassanak le ügyeket
úgy, ahogy azt tették a Gyermekkórház megszüntetése ellen szervezett késői, erőtlen
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"tüntetéssel" (az egész megyében meghirdetett demonstrációra még száz embert sem tudtak
mozgósítani az Erkel szoborhoz, én egyébként ott voltam). Ne próbáljanak meg csupán politikai
haszonszerzés céljából az utolsó pillanatban "bedönteni" egy olyan rendezvényt a városban,
amelyik holtszezonban hoz turistákat a városba (Reneszánsz Karnevál), amely mellett kiáll a
civil idegenforgalmi szakma. A rendezvény finanszírozásán lehet vitatkozni - szerintünk is -, de
nem úgy, nem akkor, és nem olyan stílusban, ahogy önök tették. És kérem, ne próbálják átadni
a város egy fontos, több száz millió forint értékű ingatlanát (Harruckern János Közoktatási
Intézmény) ellentételezés nélkül a megyei vezetésnek. Segítsenek inkább az önök kezében
lévő megyei vezetésnél abban, hogy sok év után végre Gyula városához kerüljön a pusztuló
Almásy Kastély épülete. Az önkormányzati választások után, az eredmények ismeretében
mondtam: a város együttműködésre ítélte a balliberális oldalt, a jobboldalt és a civileket. Külön
hangsúlyoztam azt is: nem hagyható figyelmen kívül a város vezetésében a legnagyobb
jobboldali frakció. A pozíciókhoz, a döntésekhez önöknek (is) van felhatalmazásuk, ami
felelősséggel jár.

Egyébként a fűnyírás, a cserjeirtás is fontos, az ufókat pedig ne bántsuk, van nekik elég bajuk,
ha léteznek: ha valaki ugyanis fel akarja magára hívni a figyelmet, mindig a szegény
földönkívüliekre hivatkozik.

Durkó Károly
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