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Szent István szobor és atlétikai stadion helyett Lukácsot és 15 ezres bérletet kaphatnak a budapestiek.
Karácsony Gergelyt valamivel több mint három hete választották meg Budapest f?polgármesterévé. Ennyi id? egy
politikai vezet? számára nyilvánvalóan kevés komoly döntések, intézkedések meghozatalához, ám a balos politikus
a jelek szerint mindent elkövet azért, hogy megcáfolja ezt a tételt.
Nézzük mit is tett ez alatt a mintegy kéttucatnyi nap alatt.
Nekiment a már elnyert 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésének, egyetlen megszólaló sportoló szavát,
kérését, jajkiáltását nem hallgatta meg, válaszra sem méltatva ?ket, viszont kijelentette: "a Csepelre tervezett
atlétikai stadion megépítése ügyében a hozzáállásom alapvet?en nem támogató."
Pontosan értjük, hogy ez mit jelent. Ha Karácsonyon múlik, akkor nyilván hasonló sorsra juthat a 2022-es, magyarszlovák közös rendezés? kézilabda Európa-bajnokságra felépíteni tervezett sportaréna - bár szavakban azt
egyel?re úgy t?nik, talán támogatja - és ne legyenek kétségeink afel?l, hogy a népligeti Fradiváros terveinek
elgáncsolásáért is mindent el fog majd követni. (A kispesti Bozsik stadion rekonstrukciója talán csak azért fog
megvalósulni, mert ha azt is megakadályozná, akkor már kedves elvtársa, Gajda Péter kerülhetne bajba, a kispesti
ultrák határozottsága által.)
Isteni szerencse, hogy a nemzet stadionja, a Puskás Aréna már elkészült, és jöv? pénteken fel is avatják, bár
Karácsony szíve szerint nyilván rögtön le is dózerolná az általa gy?lölt építmények egyikeként.
Persze nemcsak a sportlétesítményekre szór villámokat a városháza újdonsült fura urának tekintete.
A F?városi Közgy?lés alakuló ülésén azonnal nemet mondott egy száz éve nem látott fejlesztés tervezetére, jelesül
a Liget-projektre, természetesen zsigeri, akarom mondani karácsonyi gy?löletb?l.
Hasonló okok állnak a Szuperkórház, a Nemzeti Galéria és az Innováció Háza terveinek elutasítása mögött.
Gyakorlatilag minden fejlesztést izomból elutasít, amit az Orbán-kormány indított el.
Történelmünk legnagyobbjait sem különösebben szereti, így már fel is függesztette államalapító szent királyunk, a
XIII. kerületi Szent István parkban felállítandó szobrának elhelyezési munkálatait. A választási sikerét?l vérszemet
kapó MSZP-P-s nagyágyú nyilvánvalóan szívesebben látná a Szent István parkba a közterület névadójának
emlékm?ve helyett a nagyszer? széls?balos bolsevik gondolkodót, Lukács Györgyöt ábrázoló alkotást.
De mit is tudunk még ezeken a tényeken kívül "Karigerir?l"?
Például azt, hogy az alakuló ülésen els? döntései egyikével kinevezett maga alá három helyettest, potom havi 1,3
millióért - öt év alatt az pontosan egy modern CT-berendezés ára - de azt is, hogy a közvélemény számára azt a
látszatot kelti, hogy bringával, meg busszal jár dolgozni, ami persze nem igaz. Egyszóval becsapja az embereket
és ha ez nem volna elég, még le is bukott.
Persze az igazi feketeleves csak ezután következik majd a budapestiek számára, amikor a választási kampányban
még ingyenes BKV-r?l hadováló f?polgármester jelent?sen megemeli majd a f?városi tömegközlekedés tarifáit.
Nem árt mindenkit újra és újra emlékeztetni arra, hogy a közgy?lés alakuló ülésére, pontosan meg nem
határozható min?ségében befurakodó gazdája már februárban 15 ezer forintos havibérletr?l beszélt.
Persze a balos politológusoktól, elemz?kt?l, közvélemény-kutatóktól egy ideje már tudjuk: a választási igéretek
nem azért vannak, hogy azokat a gy?zelem után be is tartsák.
Karácsony Gergely immár nyílegyenesen halad a nagy eszmei el?dje, mai gazdája által kitaposott ösvényen.
Ám azon bizony - és ezt a történelem már bebizonyította - nagyon könnyen és nagyon hamar hatalmasat lehet
bukni!
Winkler József

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
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- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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