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Ez ismét alkalom arra, hogy az ellenzéki pártok, elveiket sutba dobva, matekozásba fogjanak.
Ezek már tiszta küzdelmet el sem tudnak képzelni, erkölcsileg oly hitványak, társadalmilag oly
esélytelenek. Az MSZP, az LMP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok képviselője és
a Jobbik (amely nem indít saját jelöltet) is az SZDSZ-es Győri Péterben látja a reményt, ennek
megfelelően Demszky embere lesz a közös jelöltjük.

Természetesen Győri első szavai már a hazugság szavai. Azzal nyit, hogy ő aztán nem
pártpolitikus. Hanem független. Ha és amennyiben valaki az SZDSZ-nek a fővárosi képviselője
volt hosszú évtizedekig, és úgy néz ki, mint egy SZDSZ-es, úgy is beszél, mint egy SZDSZ-es,
az nem független, az SZDSZ-es. Hiába mondja, hogy nem áll mögötte olyan párt, amitől
függne. Mert ugyan az SZDSZ, mint számon kérhető párt a bűneivel együtt jogilag a
megszűnésbe menekült, romboló hálózatának tagjai élnek, közülük az egyik Győri Péter. A
közös jelölt. A „demokratikus” ellenzék tagja.

Az SZDSZ, azon belül Demszky Gábor fővárosi „szakpolitikusa”. 1990 és 2002 között a
Fővárosi Közgyűlésben bizottsági elnök. Győri pártpolitikai múltja miatt belülről ismeri az
SZDSZ fővárosi önkormányzati hálózatát, az SZDSZ „civil” szféráját, amely erősen hasonlít
Soros civil szférájára, ha csak nem azonos vele. Az SZDSZ-es Győri Péter politikai
szerepvállalása éppen azokra az évekre esett, amikor az SZDSZ fosztogatta a fővárost. Ott volt
az SZDSZ fővárosi szervezetében a Tocsik-botrány idején, ennek ellenére azt mondja, büszke
arra, hogy részt vett az önkormányzati rendszer demokratizálásában. Az a tevékenység
szerintünk inkább az önkormányzati rendszer demoralizálásának bizonyult. Jobb lenne, ha nem
keverné a fogalmakat. Egy pártba tömörülve arról beszélni, hogy azért vállalja a felkérést, mert
a tényleges többpártrendszert akarja ezzel megteremteni, fából vaskarika.

Bár Győrinek ez a kijelentése arra azért jó, hogy leleplezi a saját és az őt favorizáló pártok
csalárdságát, és bizonyítja, hogy ezek valamennyien az SZDSZ-MSZP köpönyegéből bújtak
elő, azért szaporodtak osztódással, mert mindegyik saját szemétdombot akart. Most ezt a
szemétdombot gereblyézik össze Győri alá. Senkit ne tévesszen meg a blabla, hogy „közös
összefogással az új többpártrendszert” fogják megteremteni. Nincs itt semmi új, ez a régi

1/2

SZDSZ-es jelölt
Írta: Administrator
2018. június 09. szombat, 18:31 -

SZDSZ-MSZP.

czyla

2/2

