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Nem vagyok egy Petőfi Sándor! Minek nevezzelek. /író és
verscím/

Csak kérdezném, mi az az AGORA internetes Újság…!?
Igaz, nagyon friss hús vagyok ebben a délegyházi „forgatag-
ban”! (tavaly májusban költöztem ide) Eljutottam odáig, hogy
megláttam, és 2 napot rászánva elolvasgattam az AGORA Újság
„főszerkesztő” úr által leírt hangzatos, fellengzős, szerintem ha-
mis és álságos vádjait! Sajnos az Ő szűkebb, száz egynéhány
olvasójához intézett cikkeiben csak a saját irományaival áll a
Polgármesteri Hivatal több ezer ember képviseletével ellátott, a
törvényekben hivatalosan megválasztott tisztségviselőivel
szemben. Szerintem ez egy kicsit túlmutat minden józan gon-
dolkodással bíró ember szemüvegén keresztül néző, polgári vi-
selkedéssel szemben.

Mivel nem találtam az Újsághoz olyan (általában illő reagálá-
si, esetleg leírom hozzászólási) felületet, lehetőséget adni, így
kénytelen vagyok a helyi újság oldalán reagálni egy-két dologra.

Nem biztos, hogy eljut Önhöz ez a pár sor, de legalább meg-
próbáltam felvenni Önnel a kapcsolatot!

Egyébként vannak sejtéseim a miértjére!
Irigység, esetleg más beállítottság (politikai), keserű szájíz, a

srebrenicai mészárlások látványa, tapasztalása (Ön írta, hogy
éppen ott tartózkodott nyaralás helyett) nem hasonlítható össze
a Magyarországon található délegyházi Polgármesteri Hivatal, a
község által megválasztott mutyizásra alkalmas polgáraival
szemben! Ezek szerint Ön valamennyi polgárt egy „kalap” alá
vesz! Aki nem az Ön „szekerét tolja”, és nem az Ön által leírt
fantazmagóriákra reagálva gondolkodik és cselekszik, az „mu-

tyizik”! Ezek eléggé súlyos vádak egy egész község polgáraival
szemben. Ezt Ön sem gondolhatja komolyan, hogy a vezetés
mutyizik a több ezer lakossal….!? Ha meg igen, és jól teszi a
dolgát, akkor ez csak a község fejlődéséhez, jó hírnevéhez, gya-
rapodásához vezethet! Vagy Ön nem így gondolja? Ez akkor saj-
nálatos gondolkodásmód.

Egyébként az egyoldalú megközelítést csak gyepes-gondol-
kodásmódra és kimondott rosszindulatú személyeskedésre,
esetleg valami bosszúállásként, infantilis módra lehet visszave-
zetni.

Ezekre a magán vádakra egy községgel szemben (a vezetésről
ne is beszéljek) én sem vettem volna a fáradságot, hogy egyálta-
lán válaszoljak, illetve reagáljak a leveleire, megkeresésre. Igaz,
nem én vagyok a község felelős vezetője, de gondolom, minden-
ki ismeri a közmondást: „bolond lyukból, bolond szél fúj”! Sze-
rintem az ilyen és hasonló ügyeket csak hasonlóan lehet és kell
lereagálni, mert ha csak az Ön által felvetett (mint fentebb emlí-
tettem: álságos stb….) dolgokra reagálna a Polgármester Úr, ak-
kor az egyéb bokros teendőivel (község polgáraival és teendői-
vel) nem tudna foglalkozni.

Nagyon várnám a „főszerkesztő” úr reagálását, de hasonlóan
a helyi újságban, (itt legalább el is olvasnák az emberek, mert
nem mindenki rendelkezik internettel) vagy engedné, hogy az
újságja „hasábjain” tudnék reagálni az Ön felvetéseire.

Délegyháza, 2013. 01. 24.

Üdvözlettel:
Both Ferenc

AGORA olvasó

Délegyháza KSE 2013. tavaszi bajnoki sorsolása
2013. 03. 02. 14:30 Délegyháza KSE – Kakucs KSE
2013. 03. 09. 14:30 Dánszentmiklós KSK – Délegyháza KSE
2013. 03. 17. 15:00 Délegyháza KSE – Pereg SE
2013. 03. 23. 15:00 Hernád SE – Délegyháza KSE
2013. 03. 30. 15:00 Délegyháza KSE – Taksony SE
2013. 04. 06. 15:30 Üllő SE II. – Délegyháza KSE
2013. 04. 14. 15:30 Délegyháza KSE – Ráckeve VAFC
2013. 04. 21. 16:00 Délegyháza KSE – Dabas-Gyón FC
2013. 04. 28. 16:00 Táborfalva KSE – Délegyháza KSE
2013. 05. 05. 16:30 Délegyháza KSE – Dömsöd SE
2013. 05. 11. 16:30 Bugyi SE – Délegyháza KSE
2013. 05. 18. 17:00 Délegyháza KSE – Gyáli BKSE-Legea
2013. 05. 26. 17:00 Dunaharaszti MTK II. – Délegyháza KSE
2013. 06. 01. 17:00 Délegyháza KSE – Újhartyán ISE

Ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek.

OLVASÓI LEVÉL

Egyszemélyes közösségrombolás!?
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Február 16-án,
14 órától
az I-es tavon

felépített szauna
átadásának
alkalmából
rendezett

avatóünnepségen

pálinka-
kóstolással
egybekötött
bemutatót

tart a
Fruktárium
Pálinkaház,

amelyre
szeretettel várunk

minden kedves
érdeklődőt!
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