
Olvasói levél

Hazugság és fröcsögő gyűlölet, ellenzéki módra!
Bár tavaly  tavasszal, az országgyűlési választások  előtt sem jött be a módszer, 
ismét próbálkozik az ellenzék fő ideológusa.  Szánalmas és elszomorító is egyben, 
az a stílus és módszer, amit csak egy frusztrált ember, egy beteg elme tud ilyen 
szinten művelni. Ennyire félnek, féltik a sarzsit, amit Siófok első embere biztosít, 
hogy vége lesz , mert jön egy igazi városvezető, aki legyőzi a tehetségtelen és 
tehetetlen „vezérüket”?
5 évük volt bizonyítani, tenni, alkotni, de csak ennyire telik. Ócska fenyegetőzés, 
pártállami módszerek, kémekkel. Hát, ha szerintük ez a demokrácia, mindenki 
gondolja meg, hogy valóban az általuk képviselt világ-e az, amit szeretne. Öntsünk 
tiszta vizet a pohárba, kémek sem kellenek hozzá, Kósa Lajos előtt, Kubatov Gábor, 
Szíjjártó Péter, sőt Gulyás Gergely  miniszter is vendége volt, annak a bizonyos 
siófoki csárdának. A teljesség igénye nélkül. Itt jegyzem meg, kéretik nem sértegetni, 
„ talpnyalónak” titulálni azt a mintegy 23 ezer embert, aki tavaly a kormánypárt 
jelöltjét tisztelte meg a bizalmával. Értem, hogy az Önök elvei szerint, „aki nincs 
velünk, az ellenünk”, de ha olyan elvhű demokraták, ahogy hirdetik, tartsák 
tiszteletben a többség akaratát és választását. Gyalázkodással, ócska 
hazugságokkal, gyűlöletkeltéssel semmire sem mennek, ez az út nem vezet sehová. 
Ne nézzék le az embereket , mindenki látja a fejlődést, hogy csak egyet említsek a 
sok közül,  most éppen 300 millióból újul meg a siófoki szabad strand, ha már itt 
tartunk, a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából. Fáj ugye, ez sem jó, mert nem 
lesz mire hivatkozni, elvész lassan a muníció?! De igazából mindegy is, hisz Önök 
nem válogatnak az eszközökben, láthatóan semmi sem drága, a „cél, szentesíti az 
eszközt!”   Nehéz  lehet így élni, semminek örülni,  tele negatív érzésekkel és 
gondolatokkal, megbékélés nélkül. Sajnálatra méltó. Egyszer, tényleg csak egyetlen 
egyszer, próbáljanak meg tiszta szívvel, önmagukba nézve értékelni valamit és 
örülni, például a napfénynek vagy a Balaton parton sétálva, a látványnak.
Tudják, egy bibliai idézet jut eszembe, így a végére: „Boldogok a lelki szegények, 
mert övék a mennyek országa!”

 (név és cím a szerkesztőségben)


