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Az alábbiakban olvashatják Vona Gábornak, a Jobbik elnökének Orbán Viktor
miniszterelnökhöz címzett nyílt levelét:
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
2011. július 17-én Gyöngyöspata új polgármestert választott. A voksoláson a Jobbik jelöltje,
Juhász Oszkár magabiztos eredménnyel lett a település új vezetője. Az emberek tehát
véleményt mondtak. Önök az elmúlt évben számtalanszor kiemelték, mennyire fontos, hogy
mindenki tartsa tiszteletben az emberek véleményét. Emiatt fordulok Miniszterelnök Úrhoz. A
térség fideszes országgyűlési képviselője ugyanis nem ezt tette, amelyet egy hangfelvétel is
bizonyít.
A felvételen hallható, hogy "forrás oda megy ebben a térségben, akit én jóváhagyok. Akit nem
hagyok jóvá, oda nem megy forrás. (...) Ezzel az írással vagy ezekkel a dolgokkal te ezeket a
csapokat elzártad magad előtt, ezt vedd tudomásul". Juhász Oszkár felvetette, hogy a szintén
jobbikos vezetésű Tiszavasváriban hat beadott pályázatból hatot elnyertek, majd erre
hivatkozva azt kérdezte, hogy ha Gyöngyöspatának jobbikos lesz a polgármestere, akkor ez ott
nem működhet-e. Balázs József nemmel válaszolt. Juhász Oszkár azt is mondta, több
környékbeli független polgármester panaszkodott arra, hogy ha nem működnek együtt Balázs
Józseffel úgy, ahogyan ő azt elvárja, akkor nincs fejlesztési pénz. A felvételen erre az a válasz
hallható, hogy "így van", "a sikernek a záloga az együttműködés". A Fidesz képviselője azt is
elmondja, hogy a térségben minden polgármester, még a szocialista érzelmű is tudja, van egy
határ, ez pedig, hogy őt személyében és munkájában nem lehet kritizálni.
Miniszterelnök Úr!
Ez a felvétel az Önök több mint egy éve tartó kormányzásának legnagyobb botránya. Egy
települést megfenyegetnek, mert él a demokratikus jogaival. Az ügyben választ vártunk, de
Gulyás Gergely és Lázár János cinikus mellébeszélése nem tekinthető annak. Bár Ön
beiktatása napján a cinizmus ellen hirdetett harcot, de úgy látszik, a lövészárkaikban komoly
zendülés zajlik a politikai cinizmus felszámolása ellen. Közben számtalan kormányközeli
értelmiségi, közszereplő, szervezet és médiaműhely ítélte el Balázs József mondatait, aki nem
csupán parlamenti képviselő, hanem Nagyréde polgármestere és az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácsnak is a tagja. Az ügyben feljelentés is történt. Erre a súlyos
botrányra nem csupán Gyöngyöspata, de az egész ország megnyugtató választ vár. Ezért
tisztelettel kérem Önt arra, hogy az alábbi közérdekű kérdésekre válaszolni szíveskedjen.
1. Az ominózus hangfelvételen valóban Balázs József hangja hallható-e?
2. Tud-e, tudott-e Miniszterelnök Úr arról, hogy pártjának országgyűlési képviselője ilyen elvek
alapján viszonyul a térség polgármestereihez?
3. Kaphatott-e erre a politikai gyakorlatra Balázs József a Fidesz vezetésétől felsőbb utasítást?
4. Tervez-e belső vizsgálatot vagy bármilyen szankciót Miniszterelnök Úr a fenyegetőző
képviselőjével szemben?
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5. Érheti-e bármilyen hátrány a gyöngyöspatai embereket a jövőben csak azért, mert jobbikos
vezetőt választottak maguknak?
Megtisztelő válaszait előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Vona GáborelnökJobbik Magyarországért Mozgalom
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