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2014. október közepén új polgármestert és képviselőtestületet választott a falu. A választási
kampányban elhangzott az a kérdés, hogy miért nem jelölt Kalotay Balázs? Miért nem indul?
Hiszen korábban leírta elmondta, hogy célja az akkori polgármester Garamszegi Géza
leváltása. Nos, ezekre a kérdésekre szeretnék őszintén és részletesen válaszolni. Remélem,
akik elolvassák az írást, megértik, hogy milyen motivációk miatt döntöttem amellett, hogy nem
indulok a 2014-es önkormányzati választásokon.

A vacratot.info a 2010-es választásokat követően alakult meg. Kimondott és leírt célja volt a
településen a hivatal szócsöve a Vácrátóti Hírmondó mellett olyan információs csatorna
megnyitása, mely tájékoztatja az embereket az eseményekről, fellép a helyi visszaélésekkel
szemben, egyfajta ellensúlyt teremtve a mindaddig kontroll nélkül politizáló polgármester és
csapata ellen. Ellenzékre mindig szükség van. Ők jelentik a kontrollt. Nélkülük a hatalom
birtokosai elkényelmesednek és elszemtelenednek.

Szerkesztőségünk 4 éven keresztül dolgozott, mint ellenzék, hogy ez a falu jobban működjön.
Amikor elkezdtük a munkát egy elvesztett választás volt mögöttünk. 2010-ben Garamszegi
Géza a szavazatok 50%-át besöpörve, szinte csak a saját csapatával körülvéve kezdett hozzá
a 4. polgármesteri ciklusához. Én ugyan függetlenként indultam, de a Fidesz által támogatott
jelöltként. 30%-ot kaptam. Azaz a helybeliek közül sokan szerettek volna már akkor is új irányt a
település vezetésében. Azonban a kislistás szavazati rendszer nem biztosít kompenzációs
lehetőséget. A győztes mindent visz. Nem szabad azonban mindent a választási rendszerre
fogni. Tény, hogy nem volt jó a 2010-es kampányunk, nem voltak jók a képviselőjelöltjeink, s
későn kezdtünk bele a kampányba.

Mivel hittünk abban, hogy lehet ezt jobban csinálni, ezért a választást követően a vereség
ellenére sem dőltünk hátra, hanem elkezdtünk dolgozni. Volt, hogy közösen a helyi Fidesszel,
voltak azonban önálló rendezvényeink is. A vacratot.info soha nem volt azonos a helyi
Fidesszel. Sokan megpróbálták összemosni a két csapatot, de a szerkesztőség tagjai között
nem csak Fidesz szimpatizánsok voltak, ez helyi szinten egy ilyen kis faluban egyébként jó is.
Az „info” mindig is civil szervezetként viselkedett, még ha hivatalosan nem alakult soha
szervezetté.

Az akkori vezetés soha nem akart együttműködni, minden kritikát támadásként kezelt és
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mindent megtett azért, hogy ellehetetlenítsen bennünket. Azt hiszem az elmúlt négy év
eseményei megmutatták, hogy ha valaki érdemben akar tenni egy közösségért, akkor ahhoz
tényleg csak akarat szükséges. Mik voltak az eredményeink? Megakadályoztuk, hogy a testület
megszüntesse a mozgópéket, hogy a „tanyáról” kilakoltassák az embereket télen. Sikeres foci
tornákat szerveztünk, majálisokat, adventi készülődést. Tavaly november elején a mi ötletünket
valósította meg a helyi Fidesz, és a mi segítségünkkel közösen 56-os emlékművet állítottunk.
Megpróbáltunk közösséget építeni.

Eközben folyamatosan beszámoltunk a testületi ülésekről, s nem voltunk elnézőek a
butasággal és a korlátoltsággal szemben sem. Talán ez fájt az akkori vezetésnek a legjobban.
Rengeteg mocsok és szemét zúdult ránk. Tudtuk, hogy nehéz a butaság és a rosszindulat ellen
harcolni, de szóban többen bíztattak és lehetett érezni, hogy ugyan félnek az emberek, de
fontosnak tartják, hogy van alternatíva.

A 2010 és 2014 közötti időszakban is voltak persze viták a szerkesztőségen belül, de ez azt
hiszem normális, és egészséges, ahol gondolkozó emberek dolgoznak együtt. A helyi Fidesszel
is kiegyensúlyozott volt a szerkesztőség kapcsolata, a vitáink általában nem a politikai
nézetkülönbségeken alapultak, hanem abból, hogy a különböző mentalitású emberek a
felmerült problémákat különböző módon akarták kezelni. De ezeket mindig meg tudtuk beszélni.

Azt azért el kell mondanom, hogy a legtöbb konfliktus Makovinyi Józseffel volt, aki végül ki is
lépett a szerkesztőségből. A novemberi emlékműavatás, majd az ezt követő foci kupán még
minden rendben lévőnek tűnt. Az idén márciusban azután hirtelen nagyot változott minden. A
március 15-i ünnepély előkészítése alatt robbant ki a vita, de azt hiszem ez csak ürügy volt,
mielőtt rátérnék a részletekre szükséges, hogy megosszak néhány háttér információt Önökkel,
hogy pontosan értsék mi is zajlott.

Okulva a 2010- es tapasztalatokból, már 2014. januárban elkezdődött a csapatépítés a
felkészülés az önkormányzati választásokra, azaz a képviselőjelöltek keresése. Több embert
megkerestünk a faluban, akikről tudtuk, hogy szimpatizálnak velünk (azaz az infoval és/vagy a
Fidesszel), illetve, azt gondoltuk, hogy valóban értékes tagjai lehetnek a képviselő testületnek.
Én mindenkinek azt mondta, amit akkor komolyan is gondoltam, hogy elindulok
polgármesternek, és olyanokkal szeretnék együtt dolgozni, akiknek fontos, hogy ez a település
hosszú távon is élhető legyen. Az akkori jelöltek nevét egy kivételével nem fogom
nyilvánosságra, hozni, ha ők úgy gondolják, elmondják. Az egyik képviselőjelölt Spigiboy volt.
Aki azt mondta, hogy el fog indulni képviselőnek, de polgármester semmiképpen sem szeretne
lenni.
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Fontos egy másik szál is, amit ismerniük kell. 2011-ben az akkori Fidesz tisztújításon
megválasztottak a helyi szervezet elnökének. Erről az info is beszámolt egyébként annak
idején.

Makovinyi József és közöttem komoly vélemény különbség volt abban, hogy milyen
stratégiával kell neki menni a következő kampánynak, s abban is, hogy ebben a kampányban
milyen szerepe legyen az infonak, és a helyi FIDESZ-nek.

Mivel Makovinyi a saját oldalára tudott állítani néhány embert a Fidesz tagságon belül,
jelentős részüket 2014 év elején, mint új tagokat vettük fel, így 2014. március elejétől már
komoly vita dúlt a helyi Fidesz újonnan kialakult többsége és az info között. Ezeket a tagokat
leginkább Makovinyi József képviselte, aki ugyan 2013-ban már bejelentette, hogy kilépett a
helyi Fideszből is, majd az én kérlelésemre mégis maradt.

Az utolsó csepp a pohárban a március 15-i ünnepély volt.Mivel komolyan gondoltam a
polgármester jelöltséget, ezért javasoltam, hogy március 15-e kapcsán ne osszuk meg a falut,
próbáljunk meg közös ünnepséget szervezni az önkormányzattal. Mutassuk meg az
embereknek, hogy mi értékek mentén akarunk politizálni. Ezt a javaslatot nagyon heves
tiltakozás fogadta a Fidesz tagok között, az ellenzők tábora élén Makovinyi állt. Mivel nem
értettem egyet sem a lebonyolítás módjával, sem annak szabályosságával ( a zászló állításnak
törvényi szabályai vannak) ezért aztán ünnepségen sem vettem részt.

A parlamenti és európai parlamenti választások alatt sem javult a helyzet, sőt a vita időnként
személyeskedésig fajult. Ekkor már látni lehetett, hogy ezek az emberek (3 családról
beszélünk) nem fognak támogatni az önkormányzati választásokon.

A pártok, ha jelöltek akarnak állítani a választáson, akkor azt első körben a helyi szervezetnek
kell megszavaznia.

A helyi FIDESZ-nek azonban nem volt saját jelöltje a párt által megadott határidőig.
Hivatalosan jelölést ugyan a megadott időpontig csak én kaptam, de ezt végül a tagság 4:2
arányban 1 tartózkodás mellett leszavazta. Az országgyűlési képviselőnk Harrach Péter is jelen
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volt azon az összejövetelen, mivel bizalmatlansági indítványt is beterjesztettek ellenem, amelyet
ugyan a napirend megszavazásakor nem fogadtak el, de ezek után nem volt értelme, hogy helyi
szervezet élén maradjak. A jelölő gyűlés végén ezért lemondtam az elnöki posztról. A tagság
néhány héttel később Kürti Zsigmondot választotta elnöknek. Közel ezzel egy időben már
lehetett tudni, hogy Spigiboy elindul a választáson.

Nos, aki idáig elolvasta a cikket bizonyára már érti, hogy miért nem indultam, hiszen a fő cél
az akkori önkormányzati vezetés leváltása volt. erre pedig csak akkor van esély, ha a regnáló
polgármesternek egy kihívója van. Mivel Spigiboy bejelentkezett, s a helyi Fidesz többsége
mögé állt, így nem volt mit tenni. Ha elindulok, megosztjuk a szavazatokat a kihívók között.
Ekkor döntött úgy a szerkesztőség, hogy a választási küzdelemben sem vesz részt.

Azért visszatekintve a 2014-es kampányra és az azt megelőző időszakra néhány gondolat
még ide tartozik.

Az info 4 éves munkája nélkül biztosan nem lehetett volna leváltani Garamszegi Gézát.
Megnézve a választási programokat, Garamszegi Gézának nagyon tartalmas és színvonalas
programja volt – nem egy elem egyébként azokból, az info által megfogalmazott ötletekből
táplálkozott, melyeket leírtunk ezeket megtalálhatják korábbi cikkeinkben, az embereknek ez
mégsem kellett, mert Garamszegi Géza esetében már ismerték az ígéretek és az utána
következő valóság időszakát is. Nem is az eredmények, hanem az emberekkel való személyes
viszony az, amin végül a régi polgármester elbukott.

Ezzel szemben a kihívó Spiegelhalter László pedig nem ígért szinte semmit. Talán a „rátót”
találkozók visszaállítása volt az egyetlen konkrétum a programjában. Ezt a programot persze
könnyű lesz betartani. Az emberek végül októberben nem a programokról szavaztak, hanem a
személyekről.

A választási kampányban nem vettem részt, ezért csak szóbeszédek jutottak el hozzám, hogy
ki hogyan viselkedett. Azt hiszem ez volt a kampány legfontosabb eleme. A foci pályán
rendezett választások előtti ellenzéki program felért egy szimpátiatüntetéssel. Hiba volt
egyébként, hogy Garamszegi Géza nem ment el a kihívójának rendezvényére, míg a kihívó
minden falubeli eseményen (szüreti felvonulás, világháborús áldozatok emlékműavatása) jelen
volt. Hiba volt továbbá a nagy sebbel-lobbal elindított útfelújítás is, azt az emberek már nem
„vették be”. Sőt kontra produktív volt a már „helyben szokásos módon zajló” rossz
kommunikáció miatt, mivel nem lehetett tudni, hogy mikor, hol, mit fognak lezárni. A munka
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minősége is bizony hagy maga után kívánni valót, ez ma már sajnos látszik, lásd a temető
mellett szakaszon néhány napos eső után kialakult tengelytörés okozására alkalmas kátyúk.
Ezek után nekem bizony nagyon furcsa, hogy Garamszegi Géza képes a jelenlegi testülettől
méltányossági alapon lelépési pénzt kérni. (lásd jegyzőkönyv 2014.11.11) Ennél már csak az
lenne furcsább, ha ezt a jelenlegi képviselők megszavaznák.

Végül a választási eredmény Makovinyit és csapatát igazolta. Sikerült leváltani a korábbi
önkormányzati vezetést, sőt az újaknak többségük van a testületben. Még egy 2014. júniusi
beszélgetés során „Bibő” Margit fogalmazta meg, hogy a 2010 és 2014 közötti időszakot
követően az idén októberben bárki, akit a Fidesz támogat, le tudja majd váltani Garamszegi
Gézát,. Igaza lett, csakhogy nem azért, amiért ő gondolta, azaz, mert a helyi Fidesz olyan
hiteles és annyi ember támogatja. A Fidesz valóban sok szavazatott kapott itt helyben, sokkal
többet azonban, mint a helyi jelöltjei.

Az, hogy a helyi FIDESZ-t, mennyire gondolják hitelesnek az emberek, az eredmény mutatja.
Egyetlen olyan jelölt sem került a képviselőtestületbe, akinek a neve mellett FIDESZ szerepelt.
Ezen pedig bizony el kellene gondolkodnia helyi szervezetnek is.

Hogy mi lesz a következő 5 évben? Meglátjuk, az új vezetés minden esetre próbálkozik,
(vállalkozók összehívása, fiatalokkal való beszélgetés, bál ás karácsonyi készülődés
szervezése). Azonban nem a lövészárkok betemetése felé mutat például Makovinyi
alpolgármesterré választása. Mi lesz a feladata? „A lakosok észrevételeit fogja képviselni és
jelezni” – idézet a 2014. november 11-i jegyzőkönyvből. Hahó emberek! A képviselőknek is ez a
dolga, ezért nem kellett volna még egy alpolgármester! Vagy esetleg csak beültették a
testületbe - az emberek döntése ellenére (lásd választási eredmények) - hálából a FIDESZ helyi
alelnökét, mint megfigyelőt? Ennek, bizony nincs túl jó üzenete.

Vajon vállalja-e az új testület azt a példamutató nyilvánosságot, amit az info teremtett az
elmúlt 4 év alatt? Felveszik, és közzé teszik a testületi és bizottsági üléseket az Interneten?
Időben fenn lesznek a honlapon ezek jegyzőkönyvei, a rendeletek, határozatok?
Megválaszolják-e azokat az általunk korábban feltett kérdéseket, melyekre a mai napig
nincsenek válaszok. Ezt egyébként már Papp István korábbi alpolgármester is számon kérte az
új testületen (2014.11.11 testületi ülés) – szerintünk jogosan. Érdekes egyébként, hogy milyen
gyorsan megváltozik egyes emberek hozzáállása a nyilvánossággal kapcsolatban. Ha ezeket
az intézkedéseket az új összetételű önkormányzat nem vállalja, akkor nagyon gyorsan el fog
jutni oda, ahol az előző testület végezte!
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A 4:3 arányú szavazások egyelőre nem a kiegyezést mutatják, azaz megosztott a testület
régiek és újak szembenállás van. Lássuk tudnak-e közösen dolgozni a faluért, hiszen még sok
idő van hátra az öt évből, reméljük sikerül jobbá tenni az önkormányzat működését, abból ez a
falu csak profitálhat.

Csak néhány az égető problémák közül: Javul-e majd a közlekedés, érdemes lesz-e itt
maradnia a fiataloknak? Lesz-e kerékpárút? Bekötés az M2-re? Utak és járdák valódi rendbe
tétele? Télen ezek normális üzemeltetése (érts hó és csúszásmentesítés) Csapadékvíz
elvezetése? Helyi piac? Tudunk-e együttműködni a környező településekkel? Közbiztonság
javítása, az együttélés szabályainak betartása és betartatása! Ezeknek a megvalósításához
hosszú távú stratégiára koncepciózus gondolkodásra, jó lobbi erőre, okos kommunikációra,
bölcsességre, kitartásra, tiszta fejekre és tiszta kezekre, valamint a feladat iránti alázatra lesz
szükség!

A feladat nagy. Sok sikert hozzá, mindenkinek ez lenne a jó!

Kalotay Balázs
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