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Vélemény a Szabad Városok Szövetségéhez való csatlakozás kapcsán

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltárok 90,17)
Hálát adok a minden kegyelem Istenének, hogy hazánkban szabadság van. Ez pedig tetten
érhető többek között a szólásszabadságban is. Nincsenek politikai, legfeljebb szellemi korlátok a
szabadság megélésére. Ebből fakadóan a félrevezetések, csúsztatások nagy hangon való hirdetése
jelentős teret kaphat a közéletben. Ennek lehetünk tanúi akkor, amikor egy tehetetlenségében,
víziónélküliségében, tehetségtelenségében vergődő Önkormányzat – jelesül a Fővárosi
Önkormányzat – vezetése Szabad Városok Szövetségét hozza létre, mellyel elsősorban csak a saját
alkalmatlanságának a rendkívül kínos felszínre jutó jeleit próbálja elfedni.
Ha Magyarországon a közel 3200 település önkormányzatával szembe állítjuk azt a 36
európai várost, mely a magyar választópolgárok alapvető akaratával ellentétes módon határozza
meg önmagát, akkor nem értjük a SzVSz létrejöttének okát.
Én magam, mint magyar állampolgár ragaszkodom a magyar törvényekhez, amelyeket azok
az országgyűlési képviselők határoznak meg, akiket 2018-ban immáron harmadik alkalommal
választottak meg abból a célból, hogy az illiberális politika folytatódjon hazánkban a korábban
tapasztalt balliberális irányítású, álságos, hazug „liberális demokráciával” szemben. Ez van a V4-ek
országában is azzal együtt, hogy ott is a fővárosi vezetés kormányellenes álláspontot képvisel.
Azok a hamis értékek, amelyek a liberális demokrácia kifejezés alatt értendők, egy magát
keresztyénnek tartó ember számára nem elfogadhatók. Márpedig a képviselő-testületben vannak
olyanok, akik a társadalom azon részéhez tartozónak vallják magukat, akik elsősorban nem a
demokráciát preferálják, hanem a TEOKRÁCIÁ-t. Legyenek római katolikusok vagy más
keresztyén felekezethez tartozók. A krisztusi ember (ezt jelenti a keresztyén szó) nem is mondhat
mást. Mert a szubjektív igazság égisze alatt meghozott döntések helyett Isten törvényét tartják
elfogadhatónak. Ebben pedig világosan kitűnik, hogy felelősek vagyunk azért a földért, kultúráért,
szellemi és tárgyi kincsekért, amelyeket őseinktől örököltünk. Amiért több mint ezer éven keresztül
adták eleink vérüket és életüket. Így élhetnek svábok, tótok, rácok, tirpákok, jászok, kunok,
cigányok stb. békességben kicsiny hazánk területén. Ezek szerint a tolerancia és a kulturális
sokszínűség évezredes hagyományként valóság a Kárpát-medencében. Nem kell „feltalálni a meleg
vizet”. Amiképpen a többi zengzetes kifejezés sem szól többről, mint „vízgereblyézésről”, amelyhez
a liberális körök külön képesítést szereztek az elmúlt években.
Azok a célkitűzések, amelyek megfogalmazásra kerültek, mind pusztán üres lózungok
pufogtatása, mintha Magyarországon, s így Törökbálinton mindezekhez nem volna kompetenciája
az Önkormányzatnak. Mindazonáltal könnyebb egy „gonosz” ellenséggel szemben hangulatot
kelteni, mint valóságos munkát végezni. Ennek dicstelen példája éppen az a fővárosi vezetés, mely
a bajba jutott embereken éppen úgy, mint a nehéz helyzetbe került vállalkozásokon nem akar
segíteni. Csak a központi támogatások hiányáról ad ki sorozatos közleményeket, ahelyett hogy a
rendelkezésére álló – kormányzati támogatásokat és egyéb – eszközöket megfelelően használná fel.
Sőt, még külön sarcot is be akar vezetni.
Abban az esetben, ha a Tisztelt Képviselő-testületnek ezzel való azonosulás a célja, akkor
már megértem a kormányzat ellen való destruktív munkájukat, indulatukat, mindazonáltal előre

sajnálom azokat a vállalkozásokat, amelyek Törökbálint Város működését biztosítják évek, esetleg
évtizedek óta.
A Bibliában van egy kifejezés a gonoszra: Diabolosz – szétdobáló, amely a Teremtő ellen
lázadó Sátán azon munkájára utal, mely az isteni rend ellen irányul. Szétdobálja azt. Ha dr. Albert
Gábor, Bruder Márton, Németh Balázs, Ollero Marco, dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás, Szőke Péter és
Turai Tamás önkormányzati képviselő urak valóban fontosnak tartják Törökbálint Város működését,
fejlődését, akkor ne azokkal a kozmopolita liberálisokkal akarjanak szövetséget kötni, akik
élhetetlenné tették már az európai nagyvárosokat, hanem azokkal, akik felépítik azokat. Javaslom
megkérdezni Törökbálint polgárait, hogy egy ilyen horderejű kérdésben milyen állásponton vannak,
mielőtt a nevükben dönt a Képviselő-testület hét tagja egyszerű többséggel. Így épüljön
Törökbálint.
Döntéseikhez Istentől jövő bölcsességet és az Úr irgalmát kérve,
szeretettel: Kis Gergely Márton törökbálinti református lelkipásztor

