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Viszlát Gergely!

Még nincs értékelve

Mennyit beszélgettünk angolul, minden kérdésemre válaszolt, soha nem szaladt el el?lem, az is jó volt, amikor a
Városházán tudtunk találkozni és nem mindenféle rejtett folyosókon lopakodott. Úgy volt már 2018-ban is, hogy
miniszterelnök lesz, aztán 2022-ben is nekiindult, de már a rajt el?tt elesett. Viszlát Gergely!
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Legfeljebb akkor lépek vissza, ha elüt a villamos”

– ezt mondta múlt vasárnap Karácsony Gergely. A villamosokkal aztán meg is gy?lt a f?városiak baja, ugyanis
hétf?n leállt a 4-6-os villamos közlekedése, mert sikerült Karácsonyéknak olyan kiváló szakembereket pozícióba
tenni, akiknek még a tömegközlekedés m?ködtetése sem megy, de ezt most hagyjuk is.
A lassan magunk mögött hagyott hét politikai történéseit nem volt könny? követni, ugyanis óránként (percenként)
változtak az események. Karácsony magabiztosan kijelentette többször is, hogy ? bizony biztosan nem lép vissza
Márki-Zay Péter javára. A hódmez?vásárhelyi polgármester el?ször azt mondta, hogyha kell visszalép, aztán rájött,
hogy inkább mégsem. Az majd egy kés?bbi írásom témája lesz, hogy Márki-Zay mennyire kiszámíthatatlan
karakter, de most tartsuk a fókuszt Karácsonyon. Szóval a baloldali el?választásnak nevezett show-m?sor második
és harmadik helyezettje sokáig úgy állt, hogy mindketten indulnak a mindent eldönt? fordulóban is. Aztán kés?bb
kitalálták, hogy mindketten indulnak, de szerepeljen a nevük egymás mellett, na erre már Gyurcsány (Magyar
György személyében) is azt mondta, hogy elég a bohóckodásból. Folytatódott az egyezkedés, aminek az lett a
vége, hogy Karácsony vissza nem, csak el?relép. Na, aztán a valódi vége visszalépés lett. Karácsony Gergely
pénteken délel?tt egy órás késéssel (elalvás, dugó?) kiállt a sajtó elé és elmondta, hogy kiszáll a cirkuszból.
Sajnos arra a kérdésre nem adott választ, hogy a Márki-Zay Péter által kiszámolt körülbelül 500 millió forintos
kampányköltetését visszafizeti-e? Ahogy az sem derült ki, hogy honnan származott ez az összeg? Illetve azt sem
tudták meg az újságírók, hogy mi volt ezért a pénzért az elvárás?
Karácsony Gergely érezhet?en megkönnyebbült a bejelentés után, hiszen tudjuk már korábbról is, hogy egyetlen
porcikája sem kívánta ezt az egészet. Ezzel kapcsolatban csak két dolgot nem értek, hogy akkor miért vállalta el
másodjára is, illetve miért próbálta ezt a harcias képet lefesteni magáról, miközben ahhoz is gyenge, hogy egy
el?választási kampányt végigvigyen?
A munkám során sokszor találkoztam Karácsony Gergellyel és akkor viszonylag finoman fogalmazok, ha azt írom,
hogy nem miniszterelnöknek való ember. Budapestiként láthatjuk azt is, hogy még f?polgármesternek is teljesen
alkalmatlan. A város mindennapi m?ködtetését sem sikerül megugrania.
Karácsony úr! Mennyit beszélgettünk angolul, minden kérdésemre válaszolt, soha nem szaladt el el?lem, az is jó
volt, amikor a Városházán tudtunk találkozni és nem mindenféle rejtett folyosókon lopakodott. A viccet félretéve.
Karácsony rettegett miniszterelnök-jelöltként és egyébként retteg f?polgármesterként is a valódi kérdésekt?l. ? az a
politikus, akit könnyedén zavarba lehet hozni, ugyanis érezhet?en bizonytalan önmagában is. Gondoljunk csak az
állandó kéztördelésére is.
Karácsonnyal (egy ideig) nem találkozunk, mint miniszterelnök-jelölt és talán jól is van ez így. Attól ugyanakkor
kicsit tartok, hogy többet lesz a valódi munkahelyén a Városházán és a kiváló ötleteinek köszönhet?en még
élhetetlenebb lesz Budapest. Talán az lenne a legjobb f?polgármester úr, ha végre az álmainak élne. Minimum
délel?tt 10-ig aludva.
Bohár Dániel - www.888.hu

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