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Tisztelt keszthelyi polgár! 

Kedves Olvasónk! 

 A hosszúra nyúlt tavaszi és nyári 
szünet után ismét számos témával 
szolgálnak a keszthelyi mindennapok, 
így ideje a *****helyi Hírlap újbóli 
megjelenésének. Az utóbbi időszak-
ban kisvárosunk közélete szemmel 
láthatóan kampányüzemmódba kap-
csolt. Az Európai Unió által finanszí-
rozott beruházások érezhetően félre-
siklottak, és a valaha szebb időket 
látott Georgikon politika általi leépí-
tése is jelzi, hogy a város öles léptek-
kel halad az eljelentéktelenedés felé. 
Keszthely egyetemének elvesztése 
számos kockázattal jár, amellyel kü-
lön cikkben foglalkozunk. Emellett 
számos, a városi és országos folyama-
tokat górcső alá vevő cikkel találkoz-
hatnak. A humor eszközeivel pedig 
igyekszünk görbe tükröt tartani a he-
lyi közélet nagyhatalmú szereplőinek, 
álhírekbe, képregénybe és szatírába 
csomagolva az egyébként elkeserítő 
valóságot. 

 Eközben az ellenzéki pártok és a 
kormányváltást kívánó civilek elővá-
lasztást tartanak, hogy kiválasszák 
Orbán Viktor ellenfelét, valamint a 
106 egyéni választókerületben induló, 
a fideszesekkel szembeszálló képvise-
lőjelölteket. Választókerületünkben, a 
Keszthelyt és további 106 települést 
magában foglaló Zala megyei 2-es 
körzetben három jelölt indul a képvi-
selőjelölti posztért, a miniszterelnök-
jelölti pozícióért pedig öten szállnak 
versenybe. Lapunk hasábjain többek 
között a választókerületünkben indu-
ló egyéni jelöltek bemutatkozását is 
elolvashatják, valamint a „Nyomtass 
te is!” helyi előválasztási különszáma 
is helyet kapott lapunk utolsó négy 
oldalán, benne számos hasznos infor-
mációval. 

Reméljük, hogy hiányoztunk! 

A *****helyi Hírlap szerkesztősége 
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Tavaly a gödöllői Szent István Egyetem 
(majd később a MATE) campusává, azaz 
telephelyévé fokozta le az Orbán-
kormány Európa legrégibb rendszeresen 
működő agrár-felsőoktatási intézményét, 
a keszthelyi Georgikont. Az idén 224 
éves egyetemet kizsigerelnék, eljelenték-
telenítenék azzal, ha megszűnne a felső-
oktatás, és ezzel Keszthelyt is hatalmas 
csapás érné. Mindeközben a helyi fi-
deszes városvezetés  némán és tétlenül 
szemléli az eseményeket, Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő pedig fogadkozik 
és magyarázkodik, hogy megmarad a 
felsőoktatatás Keszthelyen. Azok után, 
hogy korábban zokszó nélkül megszavaz-
ta a Georgikont elcsatoló és az egyetemet 
alapítványi fenntartásba adó törvényja-
vaslatokat, nehéz hinni neki. Gyuricza 
Csaba rektor politikai hangulatkeltésről 
beszél, de a keszthelyi felsőoktatás meg-
szüntetését érdemben nem cáfolja. Bár a 
leépítési folyamat, az oktatók elvándorlá-
sa már megindult, a fokozatos elsorvasz-
tásra ítélt Georgikonra mégis több mint 
300 fiatal jelentkezett idén is, ami a fedél-
zeten maradtak munkáját és a patinás 
intézmény tekintélyét dicséri. 

De mi lesz, ha jövőre már nem hirdethet-
nek meg szakokat? Négy évvel ezelőtt 
blogomon már összegyűjtöttem, mit ve-
szíthet Keszthely, ha egyetemvárosból 
telephelyváros lesz. Ezek közül több már 
sajnos megvalósult, vagy folyamatban 
van. Lássuk! 

1. A Festeticsek örökségét 

Keszthely és a térség rengeteget köszön-
het a Festetics családnak, különösképp 
Festetics Györgynek. Nevükhöz köthető 
a Hévízi Tófürdő, a Balaton legnagyobb 
vitorlásának (Phoenix) a megépítése, a 
Fenyves Allé telepítése, a Helikoni Ün-
nepségek útnak indítása, a kastély meg-
építése és felvirágoztatása a tekintélyes 

könyvtárral együtt és természetesen a 
Georgikon, Európa legrégibb rendszere-
sen működő felsőfokú mezőgazdasági 
képzőhelye. Ebből a több száz éves és 
felbecsülhetetlen értékű örökségből dob-
ná most ki a Fidesz az egyetemet. 

2. Sok munkahelyet 

Az egyetem a város egyik legnagyobb 
munkáltatója. Nemcsak kiváló mérnökök 
és tudományos munkatársak dolgoznak 
itt, hanem rengeteg háttérember, akiknek 
a napi munkája éppoly értékes és fontos. 
És mivel Keszthelyen és a térségben ke-
vés a munkahely, így családok százainak a 
megélhetése kerülne hirtelen veszélybe. 
Az ezres nagyságrendű hallgatótömeg 
által generált fogyasztást, és az albérletki-
adásból származó bevételeket se hagyjuk 
ki a számításból. 

3. Többféle szintű képzést 

Mert a Georgikonon már nem csak me-
zőgazdasági oktatás van. Idegenforgalmi 
(turizmus-vendéglátás), természetvédelmi 
mérnöki, növény- és talajvédelmi, vala-
mint szőlész-borász szakképzés is folyik 
az egyetem falai között, még sok más 
mellett. E szakemberekről pedig nemcsak 
az egyetem, hanem a nyugat-dunántúli és 
balatoni térségünk is lemondhat az itteni 
szaktudást szintúgy hasznosító Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal - ezen belül 
kiemelten a Kis-Balatonnal - együtt. 

4. Nagyon sok képzett fiatalt 

Több felmérés és számos helyi lakos vé-
leménye szerint is Keszthely egy öregedő 
település. Az egyetem mindig is megtöl-
tötte kreatív és életvidám fiatalsággal a 
várost, több messziről érkező diák pedig 
tanulmányai után a városban talált máso-
dik otthonra és végleges lakhelyre. Az 
egyetem oktatóinak nagy része is így ke-
rült ide. 

5. Uniós pénzeket 

Amiket közvetlenül az egyetem kaphatna 
meg az itt zajló tudományos kutatásokra, 
képzésekre, fejlesztésekre. Mindezek 
közvetve a várost és a térséget is erősítik, 
gyarapítják, valamint öregbítik hírnevét 
szakmai és tudományos körökben is, és 
nemcsak itthon, hanem a nemzetközi 
porondon is. De egy csökkentett létszá-
mú és funkciójú telephely nemigen szá-
míthat jelentős uniós forrásokra és ko-
moly kutatómunkákra. 

6. Gazdag hagyományokat 

A sárgulás nemcsak egy szép gazdász 
hagyomány és ünnepsége a búcsúzó vég-
zősöknek, hanem turisztikai látványosság 
is a városban. De ide lehet és kell is so-
rolni az egyetemi diáknapokat, a Gazdász 
Maratont, a Bexi-bulikat, amik mind-
mind hozzátettek Keszthely kulturális 
sokszínűségéhez, régi és büszke hagyo-
mányaihoz az elmúlt évtizedekben. 

7. Neves és kiváló szakembereket 

A cserszegi fűszeres neve összeforrt a 
szőlőnemesítő Bakonyi Károllyal, Karcsi 
bácsi neve pedig a Georgikonnal. De 
hozzá hasonlóan több Európa-szinten is 
kiváló szaktekintély oktatott, kutatott az 
egyetemen, például Sáringer Gyula vagy 
Manninger Gusztáv Adolf. 

Láthatjuk tehát, hogy a Georgikonra 
szüksége van Keszthelynek, Zala me-
gyének, Nyugat-Magyarországnak, a 
magyar agráriumnak és a vidéki tár-
sadalomnak. A Georgikonnak meg 
kell maradnia az évszázadok alatt 
kialakult formájában, legalább egye-
temi karként, és ha a jelenleg hatal-
mon lévők - esetleg másfajta érdeke-
ket szem előtt tartva - ezt szándéko-
san nem veszik figyelembe, akkor 
ideje másik vezetőket választanunk. 

Bármit is mondjanak terelés és maszatolás gyanánt az ezzel a feladattal megbízott nertársak, a felsőoktatás megszűné-
se egyenlő a Georgikon halálával. Ha nem lesznek hallgatók, értelmét veszti gróf Festetics György 224 évvel ezelőtti 
szándéka, amely szerint a hazai (mező)gazdaság számára kell szakembereket képezni. Keszthely sajnos régóta már 
csak papíron, egy szabadalmi védjegynek köszönthetően a Balaton fővárosa, most pedig az egyetemi városi címet is 
elveszítheti – és ezzel együtt még sok mindent. 

7 ok, ami miatt a Georgikon elvesztése fájna Keszthelynek 
MOLNÁR TIBOR 
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 2021 nyara nagy kihívást okozott 
Westhely számára. Az uzsoravírus-
járvány jelentős kiesést okozott a vá-
ros költségvetésében, és egyre több 
botrány övezte a település vezetését is. 
Grósz Legyint, Westhely agármestere 
felett egyre csak gyülekeztek a vihar-
felhők, emiatt ülést hívott össze a vá-
rosi tanács őt támogató tagjainak. 

 „Nagy bajban vagyunk, kol-
légák! A Kísértet utcai gyermek-
nevelde nem akar magától meg-
újulni, hiába kértem a vállalko-
zót, aktiválja a bűbájt varázs-
pálcájával. Hiba volt velük szer-
ződni, habár már korábban más-
honnan is hallottuk, kóklerekkel 
van dolgunk. Emiatt azonban 
nem hibáztathatjuk magunkat, 
erről is csak az állandóan ke-
keckedő KEFE tehet. Ha nem 
hisztériáznának, nem csak a 
gyermeknevelde lenne kész, már 
Maratonfüredet is lehagynánk!” 
– elmélkedett dühösen 
Grósz. 

 „Hívjunk össze sajttajtékoz-
tatót! Majd elmagyarázzuk a zembereknek, 
hogy az ellenszél a hibás! Erről is a Turcsán 
és a Szilveszter tehet, az ő hibájuk, hogy 
nem szóltak nekünk 15 évvel ezelőtt, hogy 
ne kössünk velük szerződést. Bár akkor 
még nem is létezett ez a cég...na, de mindegy, 
a lényeg, hogy elhitessük, ők tehetnek róla!” 
– javasolta egy korábbi kontárpárti 
képviselő élettársa, Magdics Endre.  

 Az agármester kabinfőnökével, 
Győry Rozállal is megtárgyalta a vá-
ros életében nagyon fontos témákat. 
Szó esett a Borok házáról, amelyet 
szintén a korábban említett cég újít 
meg. Azaz csak újítaná, de a bűbáj ott 
sem volt túlzottan hatásos. Grósz és 
kommunikációs területen jártas kollé-
gája vészriadótervet dolgozott ki a 
helyzet kezelésére.  

 „Rozál, mit tegyünk? Endre azt mondta, 
sajttajtékoztatót kéne szerveznünk, hogy 
elmondjuk, mindenről az ellenszél tehet! Ez 
jónak tűnik, de nem biztos, hogy elegendő. 
Szerinted? Teljesen tanácstalan vagyok!” – 
mondta kétségbeesetten Grósz. 

 „Ennyi nem elég, agármester úr! Felhí-
vom a fotósunkat, készítsen rólad néhány 
képet, amin telefonálsz. Fontos, hogy lássák, 
milyen dolgos ember van a város élén! Majd 
szépen berendezzük a hátteret, hogy erőt és 
optimizmust sugározzon az összkép. Ne 
feledd, tekintetednek a távolba kell révednie, 
hogy lássák, Te vagy a jövő!” – sorolta 
tanácsait a kabinfőnök. 

 „Zseniális ötlet! Képzeld, ma hívott a 
Gyulás Feri, hogy elküldik nekünk a 
>>Stop, Turcsány; Stop, Szilveszter!<<-
pultokat. Ez most épp kapóra jön! Így majd 
elhiszi nekünk a jónép, hogy az ellenszél 
tehet mindenről! Köszi a segítséget! Átadom 
a hírt Benő bának is!” – örömködött a 
város agármestere. 

 A városvezető nem volt rest, rög-
tön tárcsázta Kallinger Benő telefon-
számát. A telefon kicsengett, majd 
nem sokkal később felkapta a kagylót 
a hívott fél. Már két hete nem beszél-
tek egymással, mostanság kissé hűvös 
volt a viszony köztük. 

 „Mondjad, Legyint!” – kapta fel a te-
lefont a körzet kontárülési képcipelő-
je.  

 „Szervusz, Benő! Képzeld, nagy hírem 
van! Gyulás Feriék ma teherautóval elkül-
dik nekünk a legújabb kampányhoz szük-
séges pultokat!” – mondta a nagy ese-
mény hevében kitörő örömmel az 
agármester. 

„Örülök, hogy értesültél róla. Már egy hó-
napja elmondtam, hogy így lesz, de úgy tű-
nik, néha csak a falnak beszélek. Készülje-
tek nagy csinnadrattával! Szükség lesz né-
hány lelkes aktivistára, de ha kell, leküldöm 
valamelyik minisztert is. Elfáradtam az 
utóbbi időben, lehet te váltasz engem a kö-
vetkező választáson, de ehhez jól kell visel-
kedned – jól gondold meg, hogy miképp cse-

lekszel a következő időszak-
ban!” – hívta fel az agár-
mester figyelmét Kallin-
ger. 

 Grósz összecsődítette 
a város összes passzivis-
táját, köztük számos jól 
ismert fineszes arccal, 
hogy látszódjon, min-
dent megtesznek a 
„Stop, Turcsány; Stop, 
Szilveszter”-petíció sike-
réért. A soron következő 
kitelepülés alkalmával 
számos fotó készült, 
amelyeket rögvest to-
vábbküldött mesterének, 
a kontárülési képcipelő-
nek. Kallinger büszkén 

szemlélte a képeket, majd konstatálta, 
rábízhatja a Westhelyt és környékét 
magában foglaló hűbérbirtokot utód-
jára, a westhelyi agármesterre. 

 Olybá tűnik, Kallinger nem nézte 
meg alaposan a képeket – az nem 
szúrt neki szemet, hogy a város fine-
szes passzivistái voltak álruhában a 
pult másik oldalán a petíció aláírói. 
Oly’ nehéz volt civil aláírót szerezni, 
hogy Grószék úgy döntöttek, a pult 
mindkét oldalára a passzivistákat állít-
ják.  

 „Óriási sikert értünk el! A héten 4 west-
helyi polgár aláírta a petíciót. Az már biz-
tos, Turcsánék úgy megijednek az össznépi 
haragtól, hogy végleg visszavonulnak” – 
konstatálta boldogan Legyint. A hori-
zonton lassacskán lebukó nap rozsdás 
sugarainak vészjósló üzenete azonban 
villámcsapásként hasított az agármes-
terbe. Mindeközben a Kő téri pékség 
készülő narancsos buktájának illata 
elárasztotta irodájának légterét. 

Westhely titkai 
KENYERES BENCE 
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 „A politika a társadalom, az állam 
vezetésére és megtartására irányuló 
közösségi vagy egyéni tevékenység, 
valamint ezzel kapcsolatos eszmék, elvek 
rendszere” – áll a Magyar Értelmező 
Kéziszótárban. Ugyanakkor szerintem 
sokunknak nem ez jut eszébe rögtön 
erről a szóról, hanem valami más. 
Napjaink közéletével kapcsolatban 
általános tapasztalat, hogy egyre kevésbé 
szól eszmékről és elvekről. Az előbbiek 
helyét átvette a populizmus, vagyis a 
tömeg megnyerésére irányuló, zsigerekre 
ható, abszurd ígéretekkel operáló 
irányzat. Emellett az elvekkel szemben 
manapság már az egyéni érdekek 
hatalmát tapasztalhatjuk. „Abban az 
időben élünk, amikor az egyén tudatos 
tevékenységének helyébe a tömeg 
tudattalan tevékenysége lép. A tömeg 
uralma azt jelenti, hogy az 
egyéni, világos, értelmes, józan, 
tudatos tevékenység helyébe a 
tömeg zavaros, vak, homályos 
tudattalan tevékenysége lép, és 
ezzel az egész emberi lét 
elhomályosul, és elsüllyed” – 
olvashatjuk Hamvas Bé la 
Vízöntő című, 1940 és ’41 közt 
írt esszéjében, amely manapság 
nem is lehetne aktuálisabb. 

 Napjainkban általánosnak 
mondható, hogy a politika 
igyekszik mindenáron a tömeg 
igényeit kiszolgálni ahelyett, hogy valódi 
értékek mentén mutatna utat. Úgy 
gyártják a saját látszatidentitásukat a 
pártok és azok vezetői, mintha csak 
mosóport akarnának eladni. Az USA-ban 
Donald Trump az eliten kívülről érkező, 
„egyszerű” embereket képviselő 
politikusként mutatkozott be, miközben 
egy New York-i, saját magáról elnevezett 
felhőkarcoló tetején élt, dollár-
milliárdokkal a széfjében. Sokszor olyan 
abszurd állításokat fogalmazott meg, 
amelyek nemhogy vállalhatatlanok, de 
rendkívül veszélyesek is voltak, 
ugyanakkor vonzóak a munkásosztály 
számára.  

 A legismertebb megszólalásainak 
egyike során a klímaválozást átverésnek 
nevezte, sőt, kijelentette, hogy  Kína 
vezetése találta ki, visszafogva ezzel az 
USA gazdasági termelését.  

 Trumpnak azonban 2020 elején 
minden addigi tudományellenes 
megnyilvánulását sikerült alulmúlnia: 
egyrészt a „demokraták hoaxának”, azaz 
kamujának állította be a koronavírus-
járványt, másrészt a járványügyi hivatal 
szakembereit , különösen annak 
vezetőjét, Anthony Faucit kritizálta, 
amikor ő a járvány csúcsán a 
maszkviselés fontosságát hangsúlyozta. 
A legabszurdabb mégis az volt, amikor 
azt javasolta a fertőzöttek számára, hogy 
fertőtlenítőszert fecskendezzenek a 
testükbe, illetve UV-fényterápiát 
alkalmazzanak rajtuk a gyógyulás 
céljából. Az életveszélyes javaslatok után 
orvosok és egészségügyi dolgozók 
azonnal tiltakoztak, nehogy megmér-
gezzék magukat a laikusok.  

 A tömeg számára azonosulási pont 
lehet, amikor egy politikusnak egyszerű 
válaszai vannak bonyolult kérdésekre, és 
rögtön megnevezi a probléma vélt 
forrását, akár egy kitalált ellenségképet 
alkotva. A tudományellenesség és az 
idegengyűlölet a társadalom perifériáján 
l é v ő  c s o p o r t o k  m e n t á l i s 
kiszolgáltatottságában talál leginkább 
táptalajra. A tanulás, világlátás, idegen- és 
anyanyelvismeret hiányából fakad a 
kritikai gondolkodásra való képtelenség, 
amely megakadályozza a polgárokat 
abban, hogy megkérdőjelezzék azon 
á l l í t ásokat ,  hogy  a  “gonosz 
gyógyszerlobbi az embereket ki akarja 
irtani”, vagy például „a migránsokat azért 
küldik Soros Györgyék, hogy elvegyék az 
emberek munkáját”. Számukra csak a 
“nagy ember” (politikus) mint 
referenciaszemély tévedhetetlensége 

létezik, mint igazodási pont és mint 
rögzült dogma. 

 Magyarországon a Fidesz és a KDNP  
2018-ban a bevándorlás-ellenesség 
tematizálásával nyert választást. Nagy 
hiba volt az MSZP részéről, hogy erre 
reagálva álproblémának nevezte azt a 
migrációs válságot, ami valós veszély 
volt. Erre alapozva rögtön bevándorlás-
pártinak bélyegezték az egész ellenzéket 
a kormánypártok, az üzenet mellé pedig 
már korábban legyártották az 
ellenségképet, Soros Györgyöt, akinek 
köszönhetően a Fidesz számos tagja 
mellett Orbán Viktor is Oxfordban 
tanulhatott. A populista mesterterv máig 
működik,, a médiumok többségének 
kormánypárti leuralása miatt pedig 
könnyedén terjesztik az abszurd 

propagandát, tömegeket hergelve 
a féligazságokkal és hazug-
ságokkal.  

 A recept nem olyan bonyolult, 
mint hinnénk: ha biztonság-
érzetünket azzal ostromolják, 
hogy jön a gonosz, akkor magától 
értetődően el akarjuk kerülni a 
találkozást vele, és hálásak 
vagyunk annak, aki elhárította a 
veszélyt. Csakhogy a valóság 
némileg árnyaltabb: egyrészt Soros 
György már 2016-ban felszólalt 

annak érdekében, hogy az EU-nak 
vissza kell szereznie a határai feletti 

ellenőrzést, másrészt miközben a 
kormány az illegális bevándorlás ellen 
kampányolt, nagyságrendileg 20.000 
immigránst fogadott be a letelepedési 
kötvények segítségével.  Hódmező-
vásárhely polgármestere, Márki-Zay 
Péter a kormánypárti kampányra reagálva 
a település városházának előterébe ki-
helyezett egy migránsszámlálót, amelyen 
láthatták az arra járók, hogy mennyi 
migráns érkezett az országba Soros 
György intézkedései miatt, és mennyi 
Orbán Viktor politikájának köszön-
hetően. Az országgyűlésben az ellenzéki 
pártok prominensei közül Vona Gábor, 
az akkoriban még általa vezetett Jobbik-
kal karolta fel a letelepedésikötvény-
biznisz témáját, viszont a nagyközön-
séghez ez sem jutott el, mert a migráció 
témáját totálisan leuralta a kormány.  

Kép forrása: Puzsér Róbert YouTube-csatornája 

A tömeg uralmának kora 
VASS BÁLINT 

„Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra. “ - Sir Winston Churchill 
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 Ám nemcsak a negatív kampány válhat 
a populisták eszközévé, rendkívül 
sokszínű módon lehet még a tömeg 
igényeit kiszolgálni. Jakab Péter, a Jobbik 
miniszterelnök-jelöltje felépítette azt az 
imidzset, miszerint ő a „melósok 
védőszentje”, aki elkötelezetten harcol a 
„fideszes döbrögikkel” szemben. A 
közösségi média segítségével igyekszik 
azt a benyomást kelteni, hogy ő is csak 
egy egyszerű ember: például megosztja 
követőivel, amint papírtálcás virslivel 
köszönti a munka ünnepét, vagy reggelire 
párizsit eszik piros arannyal és zsemlével. 
Kétségtelen, hogy sokakat elér az 
üzenete: a Telex internetes hírportál 
elemzése alapján számtalanszor szerepel a 
magyar politikusok lájkbajnokságának, 

azaz a heti szinten a legtöbb kedvelést 
elérő politikusok listájának első helyén. A 
Jobbik jelenlegi elnöke konzervatívnak 
vallja magát, és bizonyos kérdésekben 
együtt szavaz az egyre szélsőségesebbé 
váló Fidesszel – pl. a melegellenessé 
eltérített, kezdetben gyermekvédelmi 
törvény kapcsán –, kommunikációja 
azonban baloldali populista. Igaz, a 
klasszikus jobboldaliságot már azzal is 
érvénytelenítette a Fidesz, hogy a kínai 
kommunista párt legfőbb európai 
politikai stratégiai partnerévé vált, és a 
magyar adófizetők pénzéből ezer 
milliárdokat játszik át a kínai elitnek. 

 Karácsony Gergely, a Párbeszéd, az 
MSZP és az LMP közös miniszterelnök-
jelöltje az alapjövedelem ígéretével 
kampányol, ami nehéz sorsú emberek 
számára vonzó ajánlat lehet, viszont 

ennek megvalósítása sok nehézségekbe 
ütközik. Dr. Mike Károly közgazdász 
összefoglalta a Válasz Online-ra írt 
publicisztikájában, hogy a szegénység 
problémáját  nem lehet  i l yen 
kézenfekvőnek tűnő, de a gyakorlatban 
nehezen megvalósítható megoldásokkal 
elintézni. Szerinte az efféle módszerek 
helyett a szegény gyermekek és fiatalok 
oktatására, valamint nevelésére fordított 
összegek, például a szülők ösztönzése és 
segítése, valamint fejlesztő programok és 
jó minőségű közszolgáltatások létesítése, 
ezáltal pedig a szegénységspirál, a kitörési 
képtelenség, valamint a populista 
elnyomás táptalajának számító, fent 
említett tulajdonságok felszámolása 
jelenthet megoldást. 

A közösségi média térnyerésével egyre 
gyakoribb az a jelenség, amikor 
politikusok a konyhaművészet segítsé-
gével tesznek szert olcsó népszerűségre: 
Németh Szilárd folyamatosan pacal-
pörköltet főz, vagy éppen “balatoni 
hekk”-et eszik, fittyet hányva arra, hogy a 
hekk egy mélytengeri ragadozóhal, a parti 
büfékbe fagyasztott állapotban érkezik.  

 Rajtuk kívül is számos politikus tesz 
közzé hasonló, népszerűséghajhászásra 
alkalmas tartalmakat.  

 A Facebook tanúsága szerint Novák 
Katalin palacsintát süt, amikor éppen 
nem szemüvegtisztító kendőcskével 
pucol ablakot, Orbán Viktor pedig a 
kovászos uborka készítését mutatja be 

saját receptje alapján. Ugyanakkor a 
mesterszakács címre erősen pályázik 
Gyurcsány Ferenc, aki 2013-ban saját 
szakácskönyvet adott ki „Gyurcsány a 
konyhában” címmel. A felsoroltak közül 
az utóbb említett volt miniszterelnök 
részéről tapasztalható a leginkább tudatos 
építkezés online platformokon. 
Gyurcsánynak sikerült megnyernie 
rengeteg fiatalt azzal, hogy úgy 
kommunikál velük, mintha ő maga is egy 
huszonéves véleményvezér lenne, csak 
éppen nem fogfehérítőt ad el, hanem 
önmagát. Az Orbán-kormány is megér-
tette a leckét, és az aktuá lis 
propagandaplakátjain már az internetes 
kom m un iká c ióba n  ha s z ná l a t o s 
hangulatjelekkel buzdít az új nemzeti 

konzultáció kitöltésére. Láthatjuk, hogy a 
jól bevált receptet előszeretettel 
alkalmazzák, hiszen a szórakoztató, 
egyszerű üzenetekkel könnyedén hatnak a 
tudatalattira, ezzel értékteremtés nélkül 
elnyerve sokak szimpátiáját. A 
tömegkommunikáció mai eszközei ugyan 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
elgondolkodtató, értékes tartalmak 
jussanak el széles célközönséghez, de a 
politika inkább gátlástalanul visszaél 
ezzel. Rövid távon minden párt számára 
kedvező a populizmus, hiszen ennek 
révén több szavazatot szerezhetnek a 
pártok, ám hosszú távon autonóm 
polgárok helyett néhány szavas 
üzenetekkel becsapható, kritikai 
gondolkodásra képtelen tömeggé nevelik 
a társadalmat.  

 

 
Illusztráció: mandiner.hu/Cartoon Movement 

Forrás: Sergei Tunin  
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Mi motivált arra, hogy elindulj az el-
lenzéki előválasztáson képviselőjelölt-
ként? 

– Több mint 27 éves, ebből 22 éves fel-
sővezetői verseny- és közszférában eltöl-
tött munkatapasztalattal rendelkezem. 
Magyarországot 5 évig szolgáltam az Eu-
rópai Bizottság EURES IT munkacso-
portjának tagállami vezetőjeként. Köz-
igazgatási szakvizsgával, mérnök informa-
tikus, műszaki menedzser, valamint jogi 
szakokleveles mérnök és okleveles köz-
gazdász MBA-diplomákkal rendelkezem. 
A tudásalapú társadalomban és az élet-
hosszig tartó tanulásban, képzésben hi-
szek. Számomra a tudás, hit, becsület 
hármas értéke hitvallás. Keszthelyen szü-
lettem, tanulmányaim és olykor a mun-
kám is elszólított a térségből, de rokona-
im generációk óta itt élnek, éppen ezért 
soha nem szakadtam el a nyugat-balatoni 
régiótól. Lokálpatrióta polgárként szeret-
ném országosan és nemzetközi szinten 
szerzett évtizedes vezetői és közigazgatási 
tapasztalataimat, széleskörű tudásomat 
Zala megye szolgálatába állítani.  

 A közéleti politizálás színpadára első-
ként a 2019-es önkormányzati választá-
son léptem, ahol egyből fontos szerepet 
kaptam a kampány és a feladatvállalás 
során mint a keszthelyi KÉVE, azaz az 
összellenzéki demokratikus pártok és 
civilek polgármesterjelöltje. A demokrati-
kus fordulat pár száz szavazaton múlt. 
Jelenleg keszthelyi képviselőként és bi-
zottsági alelnökként dolgozom kollégáim-
mal a város érdekében. Úgy vélem, az 
ellenzéki előválasztás egy jól szervezett és 

valódi demokratikus módszer, ami az 
adok-kapok helyett biztosítja a választó-
kerület legtámogatottabb, legalkalmasabb 
demokratikus ellenzéki jelöltjének válasz-
tók által történő kiválasztását. Az önkor-
mányzati képviselői és több mint 5 éves 
közigazgatási vezetői tapasztalatra, és az 
ott megszerzett tudásra alapozva mertem 
belefogni a közszolgálatra és alázatra épü-
lő kihívásba, az előválasztásba. A kivá-
lasztás nem csupán a jelölt mögötti pár-
tok támogatottságát és erőviszonyait mu-
tatja meg: az egyéni jelölt a saját készsége-
it és képességeit előtérbe hozva bemutat-
hatja a választókerületre vetített saját 
programját a folyamat során, amelyet a 
választók megismerhetnek. Fontos szá-
momra, hogy a végső jelölt ne csak a pár-
tok alapján legyen megítélve, hanem 
eredményei és hitelessége alapján döntse-
nek a választók. A tét, hogy alkalmas-e a 
jelölt által bemutatott program a jelenkori 
és a jövőbe tekintő zalai kihívásokkal 
szembenézni, és azokra a XXI. század 
kihívásai alapján fenntartható megoldást 
adni.   

Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak 
Keszthely és térsége szempontjából a 
következő kormányzati ciklusban? 

–  Zala 2. választókerülete közel sem csak 
Keszthelyre és térségére lokalizálódik: 
ebben a választókerületben 100 település 
van, és közel 74 ezer választó él itt. Ez a 
településmennyiség és -eloszlás okán na-
gyobb részt aprófalvas kistérségeket je-
lent, amelyeknek egészen mások a kihívá-
sai. Mások a problémák a járási székhely,  
Keszthely esetében, de Zalaszentgrót, 

vagy éppen a térségben lévő gyógyfürdő-
centrumok, Zalakaros és Kehidakustány, 
valamint az ország egyik leggazdagabb 
városa, Hévíz esetében is különböző 
adottságokkal találkozhatunk. Ebből is jól 
látszik, hogy a problémák szerteágaznak, 
így eltérő megoldásokra van szükség. 
Nem alkalmazható ugyanaz a megoldás 
az aprófalvas térségben, mint a kisvá-
rosias környezetben, de mégis úgy kell 
választ adni a problémákra, hogy egy jól 
működő egységet képezzen, és fenntart-
ható módon szolgálja az itt élőket és az 
idelátogató turistákat.  

 Programom célja, hogy a körzetben 
lévő 100 település békéjét és egységét 
mindenki számára megteremtsük, a meg-
élhetés biztonságát visszaállítsuk. Tudá-
sommal az itt élő embereket kívánom 
szolgálni, és nap mint nap a demokrati-
kus alapértékek helyreállítása érdekében 
tevékenykedem. Azért dolgozom, hogy 
az itt élők tehetségüknek, végzettségük-
nek megfelelően találjanak maguknak és 
családjuknak hosszú távú, biztos megél-
hetést. 

 Programom főbb elemei: 

Az egyetemi tudásközpontokra épülő szolgálta-
tóközpontok (SSC) felállítása!  

A szolgáltatóközpontokra épülve a sármelléki 
reptér logisztikai központjának bővítése 

A Balaton mindenkié! Biztosítani kell a régió-
ban az ingyenes szabadstrandok kialakítását. 

A kötöttpályás közlekedés fejlesztése. Ne a 
gyárakat hozzuk a balatoni régióba, hanem a 
munkaerőt vigyük a gyárakba! 

Az MSZP keszthelyi szervezetének alelnöke, 

Keszthely KÉVE színeiben megválasztott ön-

kormányzati képviselője, az egyesület és a Vá-

rosstratégiai Bizottság alelnöke. 2019-ben a 

KÉVE polgármesterjelöltjeként indult az ön-

kormányzati választáson, amelynek során 

45,11%-ot szerzett. 

Jelölő szervezet: MSZP 

Támogató szervezetek: Párbeszéd, DK 

Befogadó frakció: MSZP 

Képviselőjelölti interjú Czuth Zoltán Lászlóval 
KENYERES BENCE 



A  könnyűipar korábbi munkahelyteremtő 
képességének visszaállítása 

A Georgikon egyetem fejlesztése és a régió tudás-
központjává alakítása 

Új hazai bio mintagazdaságok megépítése 
a Georgikonon. Az így létrejött bio élel-
miszerellátási lánc alapjául szolgáló 1-5 
hektár alatti zalai családi gazdaságok ki-
emelt támogatása uniós források felhasz-
nálásával A családi biogazdaságokra épül-
ve, állami támogatással az aprófalvas kis-
térség falusi turizmusának növelése 

Milyen politikai eredményeket tudsz 
felmutatni az elmúlt évekből? 

– Nagy tapasztalattal rendelkezem a köz-
igazgatás területén, de politikusként vál-
lalt közéleti szerepem még gyermekkor-
ban jár. Azt vallom, hogy a politikus hite-
lessége a szaktudás, esetemben a közigaz-
gatási és a gazdasági szférában szerzett 
jártasság alapján kell, hogy újra előtérbe 
kerüljön. Le kell váltani a Fidesz-
kormány celebpolitikusait, mert ők csak 
fotózkodnak valódi tettek és munka he-
lyett. Itt nem a termelési jelentésben fel-
sorolt sorok száma a döntő, hanem az, 
hogy ki tud reményt és szakmaiságot adni 
a jövőben a térségnek. Erre én vagyok a 
biztosíték, hiszen 2019-ben, akkor még 
ebben az erősen jobbra, már-már a szél-
sőjobb irányába tartó, propagandával 
tűzdelt és szakmaiság helyett csupán csak 
celebkedéssel és pártállami fegyelmi 
rendszerrel fenntartott választókerület-
ben is sikerült a KÉVE polgármesterje-
löltjeként hitet és reményt adnom a vá-
lasztóknak. Az önkormányzati munkám 
során a szakmaiságomból fakadó hiteles-
séggel tudom a jelentős ügyeket képvisel-
ni. 

Előválasztási győzelmed esetén ho-

gyan tervezed az erősen fideszes irá-
nyultságú választókerület szavazóit 
meggyőzni arról, hogy rád szavazza-
nak a kormánypárti jelölttel szem-
ben? 

 –  Szerintem nem azt kell nézni, kinek 
milyen a trikója színe, hanem azt, hogy jó 
vagy rossz ember – ha jó, akkor könnyű 
vele együtt dolgozni. Azt, aki nem a de-
mokratikus alapelvek alapján cselekszik, a 
helyes világkép képviseletére kell sarkall-
ni. Álláspotom szerint elfogadhatatlan, 
hogy magyar magyarnak rosszakarója, 
ellensége legyen, ellenben az a demokrá-
cia elengedhetetlen része, hogy nem ér-
tünk számos kérdésben egyet. Ezekről a 
nyugati világban beszélgetni, vitatkozni 
szoktak, nem pedig fideszes módra, el-
lenvélemények meghallgatása nélkül vég-
rehajtani kétes ügyeket. Azért vállaltam a 
közéleti felkérést 2019-ben, hogy a lö-
vészárkokat ne mélyítsem, hanem bete-
messem, hogy egy boldogabb, ezáltal 
termelékenyebb országot szolgálhassak.  

Melyek lesznek az első intézkedéseid, 
javaslataid országgyűlési képviselővé 
választásod esetén? 

–  Itt sem a termelési jelentés sorainak a 
száma a lényeg, hanem a stratégiai látás-
mód erősítése és képviselete. Egy jól mű-
ködő országnak jól működő megyékre 
van szüksége, ez pedig elengedhetetlen a 
lokalizált egyetemi tudásközpontok meg-
léte nélkül, erre lehet aztán alapozni a 
magas hozzáadott értékkel bíró szolgálta-
tóközpontok felállítását. Az egyetemeket, 
jelesül a térségben lévő Georgikont nem 
megszüntetni, hanem fejleszteni és bőví-
teni kell. A szolgáltatóközpontok nem-
csak a gazdasági növekedés időszakában 
termelnek jól, hanem a pénzromlás idő-
szakában is, hiszen nincsenek kitéve a 

nemzetgazdasági mikrokörnyezetnek. 
Ezek a hozzáadott tudás alapján a világ 
bármely pontján megállják a helyüket.  

Milyen feladatokat vállalnál a 2022-
ben megalakuló kormányban, ha az 
ellenzéki összefogás nyerné a válasz-
tást? 

–  27 éves informatikai vezető tapasztala-
tom és mérnöki tudásom alapján nem 
kérdés, hogy a XXI. századi informatikai 
megoldásokat és kihívásokat rejtő, újon-
nan megalakuló informatikai és elektroni-
kus közszolgáltatások szakmai vezetése 
vonz.  

Ha elnyernéd a választókerületben 
élők bizalmát, de a Fidesz alakíthatna 
kormányt, miképp működnél együtt a 
hatalommal Keszthely és környéke 
érdekében? 

–  Nem az számít, hogy ki fideszes és ki 
MSZP-s, vagy más párt elkötelezettje, 
hanem az számít, hogy a megkövetelt 
szakmaiság mellett minden szakértő vál-
laljon feladatot az ország felvirágoztatá-
sában a jelenlegi lopás politikája helyett.  

Miért rád szavazzanak a választópol-
gárok az ellenzéki előválasztáson? 
Melyek a legfontosabb előnyeid je-
lölttársaiddal szemben? 

–  Számomra a tudás, hit, becsület hár-
masa szent. A tudás nélkül nincsen becs-
ület, a hit nélkül nincsen tudás! 27 éves 
szakmai múltam során folyamatosan fej-
lődtem és fejlesztettem magam, kihíváso-
kat keresve mindig feljebb léptem. Az ott 
megszerzett tudást, mérnöki alázatot 
szeretném nyújtani a társadalom, a nem-
zet számára. A jövő Magyarországában 
nem az a kérdés, hogy mit kapsz a nem-
zettől, hanem az, hogy te mit tudsz adni 
a nemzetnek!  
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Mi motivált arra, hogy elindulj az 
ellenzéki előválasztáson képviselője-
löltként? 

– Ismertségem és politikai tapasztalatom, 
valamint pártonkívüliségem erős érv 
arra, hogy az együttműködésre ítélt ellen-
zék közös jelöltje legyek. Az előválasztá-
son lehetőségem lesz bizonyítani a vá-
lasztóknak és az ellenzék pártjainak, 
hogy én vagyok a legmegfelelőbb ember 
erre a munkára. Az induláshoz az adott 
motivációt, hogy pozitív változást érjek 
el a térséget érintő fejlesztések jellegé-
ben, az önkormányzatiság helyreállításá-
ban és a demokratikus politikai kultúra 
újrateremtésében. Ugyan 2019-ben fel-
merült a nevem az ellenzék lehetséges 
keszthelyi polgármester-jelöltjei között, 
de nemet mondtam a felkérésre, mivel a 
polgármesterséget egyfajta menedzseri 
feladatnak tekintem, míg hozzám inkább 
a képviselői szerepfelfogás áll közelebb. 

Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak 
Keszthely és térsége szempontjából a 
következő kormányzati ciklusban? 

– Meg kell állítanunk a Balaton elrablá-
sát, a parti övezet teleépítését, és ezzel 
tönkretételét. A Georgikon felől is el kell 
kergetnünk a viharfelhőket: hagyomá-
nyait megőrizve, de a korral haladva, 
autonóm karként, egy értelmes integráció 
keretében képzelem el a jövőjét, a szak-
mabeliekhez hasonlóan. A fideszes újfe-
udalizmus sújtotta zalai dombvidéket 
pedig szó szerint fel kell szabadítanunk – 
ez most, a 21. században nehezebb lesz, 

mint 1848-ban volt, mert a sokéves ma-
nipuláció hatására az ott élők közül so-
kan ragaszkodnak a kiépült pártállami 
viszonyokhoz. Pedig ahogy a nagy német 
filozófus, Hegel megfogalmazta: a sza-
badság felismert szükségszerűség. Saj-
nos, a vele járó felelősségtől még sokan 
félnek. 

Milyen politikai eredményeket tudsz 
felmutatni az elmúlt évekből? 

– Egy ellenzéki politikus alapvetően a 
hatalom számára kínos ügyek nyilvános-
ságra hozatala és a helyes döntések ki-
kényszerítése terén tud jeleskedni. Ebből 
az utóbbi években alaposan kivettem a 
részemet. Elég, ha csak a vitorláskikötő 
Tiborcz István köréhez kerülésének fel-
tárását, a Georgikon beszántásának több 
éves elodázását, a keszthelyi Balaton-part 
kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítása 
elleni népszavazási kezdeményezést, a 
Keszthely-Budapest közvetlen vonatok 
megmaradásáért indított sikeres petíciót, 
és a Reischl-féle sörház, valamint a Kí-
sérleti utca óvoda kókler módon kivitele-
zett felújításának országos sajtóvissz-
hangját, illetve rendőrségi, OLAF- és 
NAV-vizsgálatot kiváltó bemutatását 
említem meg. Jelenleg a Hévízi-kifolyó 
hivatalos szabadstranddá nyilvánításán 
dolgozom. De a nagy horderejű ügyek 
mellett ugyanolyan fontos volt számom-
ra egy sok problémát okozó hajléktalan 
embertársunk emberséges elhelyezése, 
egy egyedülálló édesanya és három gyer-
meke otthonának megmentésére indított 

sikeres gyűjtés és több más jótékonysági 
akció, illegális szemétlerakók felszámolá-
sa, a közbiztonsági problémákra való 
figyelemfelhívás, valamint sok-sok olyan 
kisebb ügy, amelyek megoldásában a 
polgárok hozzám fordultak segítségért.  

Előválasztási győzelmed esetén ho-
gyan tervezed az erősen fideszes irá-
nyultságú választókerület szavazóit 
meggyőzni arról, hogy rád szavazza-
nak a kormánypárti jelölttel szem-
ben? 

– Komoly helyzeti előnyt jelent számom-
ra, hogy baloldali-liberálisnak elkönyvelt 
politikusként is elfogadható vagyok a 
jobboldali szavazók számára. Ebben 
szerepet játszhat erős nemzeti elkötele-
zettségem, amely nem a melldöngető 
álhazafiságban és álszent templomi pó-
zolásban, hanem a Kárpát-medencei 
magyarság kulturális értékei, történelmi 
hagyományaink józan tiszteletében nyil-
vánul meg. Még a legnagyobb rosszindu-
lattal sem lehet azzal megvádolni, hogy 
„Gyurcsány embere” lennék, és az sem 
véletlen, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok 
egyikének sem vagyok tagja, bár helyi 
szinten korrekten együtt tudok működni 
velük. Ha pedig helyi programomat néz-
zük, annak kizárólag ideológiailag semle-
ges, minden tisztességesen gondolkodó 
zalai polgár számára elfogadható pontjai 
vannak. Ilyen az, hogy helytartó helyett 
valódi képviselője legyen a térségnek, 
kivételezés nélküli egészséges gazdaság 
jellemezze vidékünket, tisztább legyen a 

Képviselőjelölti interjú Molnár Tiborral 
KENYERES BENCE 

A Mindenki Magyarországa Mozgalom Zala megyei 

koordinátora, Keszthely KÉVE színeiben megvá-

lasztott önkormányzati képviselője és az egyesület 

alelnöke, az Emberi Erőforrások Bizottságának tag-

ja. A 2019-es önkormányzati választáson a fideszes 

indulóval azonos számú szavazatot kapott. 

Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozga-

lom 

Támogató szervezet: Új Világ Néppárt (ÚVNP) 

Befogadó frakció: ÚVNP/LMP 
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közélet, működjön a Georgikon, élő ma-
radjon a Balaton, politikai befolyásoló 
eszköz helyett szakmai alapú legyen a 
vidékfejlesztés pályázati rendszere, és 
hatékony környezetvédelem őrizze meg a 
nyugat-balatoni és a zalai tájat a jövő 
nemzedékének. 

 Szeretném felébreszteni a fasisztoid 
propagandával súlyosbított feudalizmus 
halálos álmából a térséget, és emlékeztet-
ni arra az itt élőket, hogy nem csak a job-
bágyi állapotnak, de a szabadságnak is 
komoly hagyományai vannak megyénk-
ben. Deák Ferenc nem ilyen Zaláról ál-
modott, és Csány László sem ilyen Ma-
gyarországért áldozta az életét. Csak az itt 
élőkön múlik, hogy felnőttként kezelik 
végre őket, vagy állandó atyáskodásra 
szoruló gyerekként. Vallom, hogy nem a 
képviselőnek van választókerülete, hanem 
a választókerületnek képviselője. Az itt 
élők partnere, szószólója, és a térség segí-
tője kívánok lenni. Ha ezt az üzenetet 
sikerül átvinnem az egyoldalú médián, 
vagy annak ellenében, van remény a si-
kerre. 

Melyek lesznek az első intézkedéseid, 
javaslataid országgyűlési képviselővé 
választásod esetén? 

– Elsőként két törvény módosítására ten-
nék javaslatot. A Balaton-törvényként 
közismert területfejlesztési és területren-
dezési jogszabály szigorításával becsuk-
nám azokat a kiskapukat, amelyek most 
lehetővé teszik a parti övezet teleépítését 
nem odaillő objektumokkal, amennyiben 
az adott önkormányzat kellően készsége-
sen áll a környezetkárosító befektetői 
szándékokhoz. Általánosságban minden 
olyan törvényjavaslatot támogatnék, 
amely a fenntarthatóságot, a klímaválto-
zás következményeihez való alkalmazko-
dást segíti. Ugyancsak kiemelten kezel-
ném annak a felsőoktatási törvénynek 

módosítását, amely a Georgikont egy tőle 
távoli szuperegyetem elsorvasztásra ítélt 
telephelyévé degradálta. Ezzel összefüg-
gésben a fideszes káderekkel teletömött 
egyetemfenntartó alapítványokat is meg 
kell szüntetni. Fontosnak tartom még 
azokat az intézkedéseket is, amelyek a 
területfejlesztési támogatások igazságo-
sabb, politikamentes elosztását garantál-
ják. 

Milyen feladatokat vállalnál a 2022-
ben megalakuló kormányban, ha az 
ellenzéki összefogás nyerné a válasz-
tást? 

–  Szívemhez és iskolázottságomhoz a 
nemzet- és emlékezetpolitika, valamint az 
ökopolitika áll a legközelebb. Ezek terén 
az Együtt országos elnökségi tagjaként 
komoly gyakorlati tapasztalatot is szerez-
tem. Bár középiskolai tanár a becsületes 
mesterségem, magamat nem oktatáspoli-
tikusként, hanem az oktatásban dolgozó 
politikusként határozom meg. Pedagógus 
kollégáim mindennapi problémáit, a 
rendszer javítására irányuló ötleteket így 
hitelesebben tudom a kormányzat felé 
tolmácsolni. A keszthelyi testület tagja-
ként az utóbbi két évben a saját bőrömön 
tapasztaltam a politikai ragadozók zsák-
mányává vált önkormányzatiság megcsú-
folását, így ennek helyreállításában is szí-
vesen szerepet vállalnék, hogy a jogi vég-
zettséggel nem rendelkező, a közéletben 
jóhiszeműen részt venni akaró laikus pol-
gárok hangját is meghallják a törvényho-
zók és jogalkalmazók. 

Ha elnyernéd a választókerületben 
élők bizalmát, de a Fidesz alakíthatna 
kormányt, miképp működnél együtt a 
hatalommal Keszthely és környéke 
érdekében? 

– Ez egy erősen elméleti jellegű felvetés, 
ugyanis ha az ellenzék itt nyerni tud, ak-

kor szinte mindenhol. A Fidesz hatalom-
gyakorlásának feudális-fasiszta jellege 
kizárja az együttműködést, mert eltipran-
dó ellenséget, kiiktatandó rendszerhibát 
látnának bennem. Nekem elsősorban az 
itt élőkkel kell együttműködnöm, a térség 
érdekeit kell képviselnem, így ha előállna 
egy ilyen extrém helyzet, következetesen 
az ő oldalukra állnék a központi hatalom-
mal szemben. Annál rosszabb úgysem 
lesz nekik, mint ami most van, de leg-
alább lenne tisztességes képviseletük. 

Miért rád szavazzanak a választópol-
gárok az ellenzéki előválasztáson? 
Melyek a legfontosabb előnyeid jelölt-
társaiddal szemben? 

– Hármunk közül én vagyok legrégebb 
óta a közéleti pályán, a legtöbb feltárt ügy 
és elért eredmény az én nevemhez fűző-
dik, valamint az országos és helyi médiá-
ban is én szerepeltem a legtöbbet közü-
lünk a választókerületet érintő ügyekben. 
Facebook-bejegyzéseim napi szinten 
több ezer embert érnek el. Lényeges kö-
rülmény még, hogy nem voltam részese 
sem a 2010 előtti, sem az azutáni hatalmi 
rendszernek, és nem kötődöm olyan párt-
hoz, amelyik népszerűtlen ezen a vidé-
ken. 25 éve folyamatosan a választókerü-
letben élek, és a politikai ébredésem óta 
eltelt szűk évtized során folyamatos ellen-
szélben váltam ismert és elismert helyi 
politikussá, és egykor országos pártveze-
tői tisztséget is viseltem az Együttben. 
Ismeretségi köröm, kapcsolatrendszerem, 
helyismeretem, műveltségem, tapasztala-
taim és kommunikációs képességeim 
széleskörű vélekedés szerint alkalmassá 
tesznek a feladatra, amelyért most meg-
mérkőzünk. Értelmiségiként is értem a 
nép nyelvét, átélem és átérzem problémá-
ikat, és egy pillanatra sem feledkezem el 
arról, hogy közülük jöttem. Remélem, én 
is számíthatok rájuk! 

Elekes István 

Cserszegtomaj polgármestere, a Zala Megyei Közgyűlés tagja, a Momen-

tum Mozgalom tagja. A 2019-es önkormányzati választáson a szavazatok 

48,47%-ával választották meg a nagyközség élére. Jelölő szervezet: Mo-

mentum Mozgalom. Támogató szervezetek: Jobbik, LMP. Befogadó frak-

ció: Momentum. 

Megkerestük Elekes Istvánt is az előválasztási indulókat bemutató interjúval kap-

csolatban. Cserszegtomaj polgármestere előbb választ ígért, később azonban azt 

írta, nem kíván élni a lehetőséggel. 

„Sok sikert kívánok minden jelöltnek! Én azt az álláspontot képviselem mint ellenzéki jelölt, 

aki nyer, azt támogatni fogom a lehetőségeimhez képest, legyen az bármely párt tagja, vagy bár-

mely személy” – írta válaszában. 
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Kim Dzsong Un Keszthelyen. A Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársaság 
elnöke és Kedves Vezetője Nagy Bálint 
polgármesterrel cserélt eszmét a haté-
kony kormányzásról. Tolmácsuk Vozár 
Péterné alpolgármester volt. Kim 
Dzsong Un kipróbálta az óriáskereket, 
majd elismeréssel nyilatkozott keszthelyi 
kollégája eredményeiről. Különösen a 
helyi média példaértékű működése keltet-
te fel érdeklődését, ezért Sámel József 
főszerkesztőt tapasztalatcserére hívta 
meg Észak-Koreába, valamint felajánlot-
ta a Kocsedó-szigeten és a Pektu-hegyen 
lévő átnevelő munkatáborokat a KÉVE 
tagjainak deportálására.  

Keresztapa IV. (The Manninger) – 
filmpremier. A szicíliai Castello kisvá-
rosa felett Don Eugenio már közel két 
évtizede uralkodik, de a hetvenedik évé-
hez közeledve egyre inkább felmerül az 
utódlás kérdése. Vajon ki lesz az új capo 
di tutti capi? A hűséges fegyver- és táska-
hordozó Valentino; a szomszéd kisváros 
ura, Gabriele; a másik szomszédvár fő-
nöke, Luigi; vagy a háttérben hatalmát 
csendben építgető Don Roberto? Esetleg 

a régi keresztapák leszármazottja, az ifjú 
Marcello? De az is lehet, hogy Don Eu-
genio még érez magában elég erőt a foly-
tatásra... Ünnepélyes díszbemutató a 
keszthelyi kertmoziban Petőfi Filmszín-
házban Balaton Színházban. 

Fidesztomi – immár hivatalosan is! 
Pintér Sándor belügyminiszter külön 
engedélyével nevet változtatott Horváth 
Tamás Mihály képviselő úr, aki mostan-
tól a Fidesz vezetéknevet viseli. Az érin-
tett így nyilatkozott: - Mivel mindent a Fi-
desznek köszönhetek, és amúgy is városszerte 
csak Fidesztomiként ismernek, logikus volt ez a 
döntés. 

Egyúttal tájékoztatta a sajtót arról is, 
hogy fogadóóráját immár hivatalosan is a 
Csaba borozóban tartja, hogy a fiatalokat 
megszólítva, velük együtt tevékenykedjen 
Keszthely felpörgetése érdekében. 
Ugyanakkor Vozár Péterné nem vehette 
fel a NERika nevet, mivel az nem szere-
pel az utónévkönyvben  – egyelőre... 

Túri Török Tibor szintet lépett. A 
méltán elismert múzeumtulajdonos  és 
szobrászművész alkotásai hamarosan 

már a  budapesti Hősök terén is látható-
ak lesznek. A műteremben látottak alap-
ján a magyarság nagy vezetőinek új szob-
rai - természetesen Orbán Viktor kivéte-
lével - kísértetiesen hasonlítanak az alko-
tóra. A nagy sikerre való tekintettel meg-
bízást kapott a New York-i Szabadság-
szobor átalakítására is, amelynek új válto-
zata Donald Trumpot fogja ábrázolni. A 
művészi tevékenységet elősegítendő Túri 
Török Tibor műterme és múzeumai in-
gyen kapják az elektromos áramot, vala-
mint bérleti díjat sem kell fizetniük. 

Vozár Péterné alpolgármester Dúró 
Dórával együtt darált le *****helyi Hírla-
pokat a keszthelyi piacon. Az MTVA, a 
Hír TV, a Pesti TV, a TV2, a Zalai Hír-
lap és a Keszthelyi Televízió tudósítóinak 
szinte egymás szavába vágva nyilatkozták 
a következőket: – Felháborítónak tartjuk a 
másságnak és a devianciának azt a megnyilvá-
nulását, hogy egy újságban ellenzéki gondolatok-
kal találkozhatnak az olvasók, akik így érzé-
kenyítve lesznek a demokrácia és a többpárt-
rendszer iránt, és esetleg nem a Fideszre fognak 
szavazni! 

Nagy Bálint szerint a KÉVE álhíreket terjeszt. Hogy szeretett polgármesterünknek igaza legyen, létrehoztunk szá-
mára egy álhír-rovatot. De vigyázat! Minden álhírben van valamennyi igazság. Hogy mi és mennyi, azt a kedves olva-
sók fantáziájára bízzuk... 

 Az Amerikai pite című nagysikerű 
vígjáték főszereplői szerint ahány part-
nerrel dicsekszik egy fiú, azt el kell osz-
tani hárommal, egy lánynál viszont meg 
kell szorozni hárommal a bevallott part-
nerek számát. 

 A keszthelyi közéleti szereplők kö-
zösségi médiában való szereplésénél is 
hasonló a helyzet. Nagy Bálint több 
mint 5300 kedvelőjével, Manninger Jenő 
4826 fős rajongótáborával vagy a Fi-
desztomi (Horváth Tamás Mihály) olda-
lát lájkoló 3238 emberrel szemben a 
helyi ellenzéki politikusok profiljai jóval 
kevesebb kedvelőt tudhatnak maguké-
nak: Molnár Tibort e cikk megírásakor 
kereken 3500-an, dr. Weller-Jakus Ta-
mást 1728-an, Czuth Zoltán Lászlót 907
-en, Elekes Istvánt 687-en, Kovács Vik-
tóriát 479-en tetszikelték. Dékány Péter 
nem rendelkezik közszereplői profillal a 
Facebookon. 

 Jól megfigyelhető az is, hogy amíg a 
közösségi médiát tudatosan használó 
fideszes helyi politikusok egy-egy be-
jegyzése simán háromszámjegyű reakciót 
produkál, addig az ellenzéki szereplők 

bejegyzései csak a legforróbb témák 
esetén érik el ezt a számot. De mi okoz-
za ezt a nagymértékű eltérést a legutóbbi 
helyi választási eredmények ismeretében, 
amelyek a két politikai oldal között 
nagyjából 10-12 százaléknyi különbséget 
mutatnak? 

 Nyilván nem mindenki elkötelezett 
Fidesz-hívő, és nem is feltétlenül Man-
ninger Jenő, Nagy Bálint és Fidesztomi 
eredeti és szeretetreméltó személyisége 
miatt kattint a felfelé mutató hüvelykujj-
ra. A hatalomhoz való húzás ismert je-
lenség, ráadásul kockázatmentes és bizo-
nyos esetekben kifejezetten gyümölcsö-
ző. Évekkel ezelőtt az állampárt egyik, 
azóta magas polcra került szellemóriása 
így vallott erről: „Én mindig az erő mellett 
állok.” 

 Aztán vannak, akiknek beosztásukból 
fakadóan, vállalkozásuk, családjuk jelene 
és jövője miatt, esetleg pusztán lokálpat-
rióta jófejségből ("bekövetem a polgit") 
tesznek így. Ne feledkezzünk el az örök 
semlegesekről, a "nem politizálókról" 
sem, akik csak az ellenzékkel szemben 
ilyen kényesek, de azért odarakják a láj-

kot a hatalmon lévők mellé. És ott van a 
központi Fidesz-csoportok Keszthelyen 
tán sose járt lájkoló hada is, köztük ren-
geteg trollprofillal. A fideszesek ráadásul 
jóval többet költhetnek hirdetésre is, 
mint az anyagiakban nem dúskáló ellen-
zék. Ezzel szemben egy ellenzéki poszt 
vagy közszereplő kedveléséért Keszthely 
feudális világának bizonyos köreiben 

minimum figyelmeztetés jár – ezt már 
sokan mondták nekünk. Van, aki inkább 
privát üzenetben gratulál egy bejegyzés-
hez, élő videóhoz, mert véleményét nem 
vállalhatja fel nyíltan. Ilyen világot 
élünk… 

 De pont azért dolgoznak sokan a 
helyi ellenzék soraiban, hogy ne ilyen 
világ legyen. És ahogyan a mese végén a 
császár új ruhájáról is kiderül, hogy vise-
lője valójában meztelen, úgy illan majd 
el a magukat menőnek hirdető srácok 
dicsekvése a NER bukásakor. Tehát a 
fideszes frontemberek közösségi hálós 
teljesítményét osszuk el hárommal, az 
ellenzékiekét pedig szorozzuk meg há-
rommal! Ez a hármas szabály Keszthe-
lyen is. 

Hírpresszó – Kisvárosunk álhírei 

A hármas szabály 
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 „Az ellenségem ellensége az én bará-
tom.” – tartja az ősi szanszkrit mondás, 
aminek létjogosultsága párszor bebizonyo-
sodott a történelem viharos évei során. 
Talán a leginkább közismert példája ennek 
az, amikor a hírhedten antikommunista 
Churchill képes volt hazája és Európa 
védelme érdekében a kommunista diktá-
torral, Sztálinnal egy asztalhoz ülni, és 
kényszerű szövetségre lépni Hitlerrel 
szemben. Ettől függetlenül Churchill nem 
adta fel elveit, és a II. világháború után, 
híres fultoni beszédében a lehető legharsá-
nyabban hangsúlyozta a nyugati demokrá-
ciák egységének fontosságát a Szovjetunió 
agresszív terjeszkedése miatt. Ennek ered-
ményeként alakult meg a NATO, ami 
katonailag be is avatkozott azon országok-
ban, ahol a kommunizmus térhódítása 
fenyegetett.  

 A fent említett szemléletet továbbra is 
előszeretettel alkalmazzák a politikában, 
persze szó szerinti értelmében véve nem 
igazán beszélhetünk ellenségekről, legfel-
jebb riválisokról. Vagy mégis? A Jobbik 
alapító nyilatkozatában a következőt ol-
vashatjuk: „A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a 
kommunista utódpárt és a vele összeforrt 
szélsőséges liberálisok eltávolítása a politi-
kai hatalomból.” Ezt a sort nehéz félreér-
telmezni: a Jobbik anno Gyurcsány Fe-
renccel szemben határozta meg magát. 
Persze azóta 18 év eltelt, és jelentősen 
változott a politikai helyzet, viszont az 
alapító okiratuk ma is aktuális, ugyanúgy 
olvasható a párt honlapján. Viszont aki 
kicsit is a realitás talaján áll, az 2018 után 
tisztában van azzal, hogy ellenzéki koordi-
náció nélkül nincs esély a kormánypártok-
kal szemben, sőt teljeskörű együttműkö-
dés szükséges. Épp ezért tartom helytelen-
nek azt a harmadik utas álláspontot, mi-
szerint az összefogásban részt vevő, egyes 
hiteltelen figurák miatt nem érdemes tá-
mogatni ezt az ellenzéket. Szerintük előbb 
ellenzéket kell váltani, és csak utána lehet 
kormányt. Ezzel a szemlélettel csupán az a 
probléma, hogy az Orbán-rendszert cik-
lusról ciklusra egyre nehezebb leváltani, 
másrészt mi sem segítené elő jobban a z 
óhajtott az ellenzékváltást, mint például az 
előválasztáson egy olyan korrekt, civil 
jelöltre leadott hogy egy olyan város első 

embere legyen, voks, aki nem a politikai 
elit berkeiből érkezett. A sikerreceptet 
Márki-Zay Pétertől kéne eltanulnia az 
ellenzéki összefogásnak, aki immáron 
kétszer kapott felhatalmazást Hódmező-
vásárhelyen arra, ami egészen addig fi-
deszes fellegvár volt. A győzelem kulcsa 
egy olyan hiteles jelölt, aki törekszik min-
denkit képviselni, és elsősorban nem a 
Fidesszel szemben hirdet küzdelmet, ha-
nem az ország kifosztása ellen. A demok-
rácia iskolapéldája lehetne egy olyan elővá-
lasztás, ahol az ellenzéki érzelmű polgárok 
döntik el két forduló során, hogy ki legyen 
az adott körzetben a kormánypárti jelölt 
kihívója.  

Ennek az innovációnak azonban egy rend-
kívül abszurd szövetség tett keresztbe: a 
Jobbik-DK paktum.  

 Az előválasztás tökéletes lehetőséget 
adna arra, hogy a választók kiszelektálják a 
hiteltelen jelölteket, és az ellenzéken belüli 
tisztességtelen figurák a politika szemét-
dombjára kerüljenek. A Jobbik ezzel betel-
jesíthette volna az alapító okiratába foglalt 
elsődleges feladatát, megőrizve ezzel az 
ellenzéki együttműködésen belül a hiteles-
ségét. Ugyancsak sokatmondó, hogy a 
miniszterelnök-aspiránsok közül pont 
Jakab Péter és Dobrev Klára nem tett 
eleget a Második Reformkor Alapítvány 
meghívásának, amelynek keretei közt lehe-
tőségük lett volna Vona Gáborral társa-
logva a programjuk ismertetésére. Ugyan-
ez a két jelölt a Partizán miniszterelnök-

jelölteket egyenként bemutató adásában 
sem jelent meg. Egy ellenzéki miniszterel-
nök-jelölt vajon miért kerüli a nyilvánossá-
got? 

 Az abszurd paktumon felül a legszo-
morúbb mégis az, hogy a Jobbik a Párbe-
széddel és a DK-val karöltve egy olyan 
kétes múltú jelöltet támogatni Zuglóban, 
mint az MSZP-s Tóth Csaba – szemben 
azzal a Hadházy Ákossal, aki a korrupció 
elleni harc lángoszlopa hazánkban: 2013-
ban még fideszes képviselőként leplezte le 
a trafikmutyit. Tóth Csaba ezt úgy vélemé-
nyezte, hogy Hadházy ezzel elárulta az 
akkori fideszes párttársait, szerinte ilyen 
esetben kiszivárogtatás helyett belső meg-
oldásra kell törekedni, kvázi a lojalitást 
fontosabbnak tartja.  

 Úgy vélem, Hadházy Ákos álláspontjá-
val az egyszeri választópolgár könnyebben 
tud azonosulni: „Ha valaki hallgat, amikor a 
pártjában súlyos korrupcióról szerez tudomást, 
az nem lojalitás, hanem cinkosság. És bolsevik 
tempó.” Talán az sem véletlen, hogy az 
előválasztási támogató kampányplakátra 
nem került fel Jakab Péter arcképe Tóth 
Csaba mellé. Végül Hadházy azzal orvo-
solta ennek hiányát, hogy közösségi olda-
lán megosztotta ennek „javított változa-
tát” (lásd a cikk közepén).  

 Minden olyan egyezmény, ami kizáró-
lag arra irányul, hogy ne kelljen két fordu-
lóban lebonyolítani az előválasztást, be-
mocskolja ennek az intézménynek a tiszta-
ságát. Lehet, hogy ez matematikailag kifi-
zetődő számukra, de belegondoltak vajon 
a pártok prominensei abba, hogy a füstös 
szobák világából elege van a magyar vá-
lasztópolgároknak? 2022-re kiderül, vajon 
megérte-e a taktika oltárán feláldozva 
megmérgezni ezt a nemrégiben még ígére-
tes innovációt. Addig is, kritikus gondol-
kodásra intem minden ellenzéki érzelmű 
polgártársam: nem az számít, ki mögött 
mennyi vagy milyen logó sorakozik fel, 
hanem sokkal inkább az, hogy az adott 
jelölt mennyire becsületes. Demokráciá-
ban gazdag előválasztást! 

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Jakab 
Péter etikai eljárást kezdeményezett az Országos 
Előválasztási Bizottságnál Tóth Csaba ellen 
Hadházy Ákos bizonyítékai alapján. 

 A szembeköpött innováció 
Avagy hogyan mérgezik meg az előválasztást a füstös szobák világában 

VASS BÁLINT 
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