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Elıszó
Ezt a pár oldalt leginkább magam miatt írtam. Tudjam mikor és hogyan kezdıdött a politikai
életem. Emlékeztessen arra, hogy az emberek milyen véleménnyel voltak rólam. Bízom
abban, hogy pár év múlva örömmel fogom elıvenni ezt az írást és a szép emlékek ismét
elıjönnek majd.
Több oka is van a címválasztásnak: az elsı felkeresés párt részérıl, az elsı számú
választókörzet, az elsı ilyen jellegő írásom, stb.

Az indulás
2010. március 2-án egy megbeszélésen voltam Marczi
Albertnél a Széchenyivárosi Lakásfenntartó Szövetkezet
elnökénél. Szó szót követett, és kiderült: pénteken óriási buli
lesz a Három Gúnár Rendezvényházban. Pofátlan lehettem?
De kiharcoltam, ott szeretnék lenni a Párommal. Mentem a
jegyekért a Kıhíd utcai irodára és újabb meglepetés ért: a
Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar tagja, Fábián Rózsa itt
dolgozik. Megvettem a jegyeket és kíváncsian vártam a
pénteket.
Mellékszál: Dr. Csonka Péterrel, a BKKM-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetı
igazgatójával (egyik Ügyfelünk) is közöltem a jó hírt: találkozunk pénteken.
A bál nekünk nagyon tetszett, jól éreztük magunkat. Megismerkedtem olyan emberekkel is,
akik szerves részei a kecskeméti közéletnek. Megismertem Király József országgyőlési
képviselıjelölt néhány gondolatát a parlamenti választásokkal kapcsolatban.
Ekkor még nem is gondoltam arra, hogy pár hónap múlva az én fotómmal lesznek utcák
kiplakátozva.
Áprilisban tagja lettem a Societas Kecskeméti Szervezetének, ahol elkezdtünk nyüzsögni egy
kicsit. Talán a második találkozón elmondtam a véleményem: ha nem teljes szívvel, aktívan
állunk hozzá a közösségünk építésének, akkor én inkább kiszállok. Nem akarom a nevemet
adni olyanhoz, ami nem mőködik rendesen.
A nagy felkérés napja: 2010. július 20. Király József, az MSZP Kecskeméti Szervezetének
frissen megválasztott elnöke felhívott és találkozót kért tılem. Arra gondoltam, minden
bizonnyal szóbeli megrovót kapok a Societas legutolsó találkozóján tett kijelentéseim miatt.
Hideg zuhanyként ért a felkérés: képviseljem az MSZP-t a kecskeméti 1. sz.
választókörzetben. Miután a Párommal is megbeszéltem, természetesen örömmel mondtam
igent.
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Tényleg Te vagy az?
Megtörténtek a jelöltállítások, a bemutatkozások. És jöttek a telefonok,
e-mailek: tényleg Te vagy a jelölt? Tényleg indulsz? Jól meggondoltad a
dolgot? Mindezekre igen volt a válaszom.
A többség már akkor gratulált ahhoz, hogy belevágtam a fejszémet a
politikába.
Kezdtem megismerni egy csapatot, olyan embereket, akikhez alapvetıen semmi közöm nem
volt korábban. A körzetben (Petıfiváros/Felsıszéktó) is egyre több emberrel beszéltem, és
számomra pozitív visszajelzések voltak csak.

Fekete leves
Az, hogy „bevállaltam” az indulást egy Narancsvidéken, bátor lépésnek tőnhet.
Gondolkoztam rajta, tisztában voltam az esetleges hátulütıkkel.
A munkám során is tapasztaltam: lehetnek még itt problémák.
De nem akartam megtagadni önmagam, ha már elkezdtem, akkor végig is viszem! Másoknál
nem tudom hogy van, de nálam a pohár mindig félig tele van. Úgy vélem, csak pozitívan
szabad hozzáállni az élethez.

Ide nekem az oroszlánt is!

A felkéréstıl számított 2,5 hónap nagyon tetszett. Tele volt szervezni való programmal,
megjelenésekkel, szereplésekkel. A kampányban az alábbi szlogent választottam magamnak:

„Közösen a közösségért!”
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De mit lehetett elérni?
A Kecskeméti Televízióban a jelöltbemutatkozáskor megismertem az ellenfeleimet: Kósa
Józsefet (FIDESZ-KDNP) és Vágó Gábort (LMP) – bár Gábort már korábbról ismertem,
munkakapcsolatban álltunk egymással. A felvétel nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Minden
rendben volt, amíg azt nem mondták, hogy felvétel. Lenulláztak teljesen, értelmes szó alig
hagyta el a számat. Ezt el is mondtam mindenkinek késıbb: akkor nézzék meg a felvételt, ha
jót akarnak derülni. Láss csodát, jó páran megtekintették. Üzenetem egy része legalább
eljutott a választókhoz.
Jó volt ellenük indulni: Kósa a jelenlegi önkormányzati képviselı, Gábor pedig országgyőlési
képviselı. Én fennen hangoztattam, hogy mindenféleképpen dobogós helyem lesz, melyet
kijelentésemet sokan megmosolyogták. De ha csak hárman indultunk…
Az esélyeket már az elején sejteni lehetett: a FIDESZ mindent visz, az MSZP (és én)
maximum a 2. helyet érhetem el az embereknek köszönhetıen.
Úgy érzem, hogy megdolgoztam az eredményért. Sokat mentem, beszéltem az emberekkel.
Saját magam plakátoztam, önköltségen készítettem szóróanyagokat a központi anyagokon
felül. A kampányhoz – egyelıre – nem tudtam anyagilag hozzájárulni.
Amikor csak lehetett részt vettem a különbözı megmozdulásokon, tájékoztatókon. Valóban
az volt a célom, hogy minél többen megismerjenek engem és a programomat.
A 2010-es önkormányzati választásokon a kecskeméti 1. sz. választókörzet
Petıfiváros/Felsıszéktó eredményei az alábbiak szerint alakultak:
Jelölt neve
1. Kósa József
2. Riczu Péter
3. Vágó Gábor

Jelölı szervezet

Szavazat (%)

Szavazat (db)

FIDESZ-KDNP
MSZP
LMP

73,97
15,48
10,55

1.487
311
212

Kósa ellen esélye nem volt az embernek. Bár ez helyesen úgy hangzott volna, hogy a FIDESZ
ellen nem volt esély. Számomra óriási siker, hogy egy országgyőlési képviselıre – aki
ráadásul a körzetben nıtt fel – sikerült közel 5%-ot ráverni. Ez valahol egy fricska is volt.
A választások másnapján felhívtam ellenfeleimet és gratuláltam az elért eredményeikhez.
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Hogyan tovább?
Mivel az önkormányzatba nem jutottam be sem mint képviselı, sem mint külsı bizottsági tag,
azon kívül kell építkezni – kisebb hátránnyal.
Hátrány. A választásokkor nem volt probléma, hogy nem az adott körzetben laktam és párttag
sem voltam. A párttagságot azóta pótoltam…
Az építkezést komolyan gondolom. Nem azért vágtam bele, hogy pár nap/hét/hónap után
feladjam. Terveim vannak, melyeket meg akarok valósítani. Ehhez pedig egy nagyszerő
csapatot kaptam.

Megújulás
A pártnak szüksége van a megújulásra helyi szinten is. A régi gárda maradjon meg
mindenféleképpen, hogy az újakat támogatni tudják.

„A fiataloké a tudás, az öregeké a bölcsesség.”
– mondta az egyik petıfivárosi választópolgár. Nagyon igaza van. Én
azt tapasztalom, hogy ez nem mőködik a kecskeméti szervezetben.
Fiatal jelöltek – akik pörögtek a kampány alatt – állnak szemben az
öregekkel – akik görcsösen ragaszkodnak a pozícióikhoz. Nem
hajlandóak felállni és átadni a helyet. Nem sajnálom, de a
töredékszavazatok révén jutottak be az önkormányzatba. Hogy a
polgármester-jelölt is – az csak természetes. De itt nem róla van szó.
Persze lehet azt is mondani, hogy ne „ugráljak”, érezzem megtisztelve magam, hogy indított a
párt a választásokon. Örüljek, hogy a nevemet jobban megismerhették a városban. Majd 4 év
múlva lehet, más lesz a helyzet.

A körzet
Voltak elképzeléseim, melyeket szerettem volna megvalósítani. Mivel nem sikerült, majd
legközelebb. Attól függetlenül szeretnék a Petıfivárosi Részönkormányzat tagja lenni,
képviselni minimum azoknak az embereknek az érdekeit, akik rám és az MSZP-re szavaztak.
Szükségét érzem az állandó jelenlétnek, valamint a folyamatos kapcsolattartást az
emberekkel. Terveim között szerepel a közösségi élet erısítése.
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Societas
A Sportnap alkalmából Lossó Aidával, a Societas Kecskeméti szervezetének elnökével
tudtunk pár szót váltani a jövırıl. Célunk a különbözı, ifjúságot megcélzó program
szervezése a sport, kultúra, politika terén. Létrehoznánk a csapatunk mellett egy klubot is
azok számára, akik (még) nem kötelezték el magukat a Societas és az MSZP mellett. A
programok természetesen nekik is szólnak.

Kapcsolat a párttal
Célom, hogy a tőz közelében maradjak. Nem töltök be semmilyen tisztséget a pártban –
egyelıre – de emiatt nem akarok lemaradni semmirıl. Folyamatosan szükségem van az
információkra ahhoz, hogy „építeni” tudjam magamat, valamint tájékoztatni tudjam az
embereket. Ha van bármilyen feladat, melyben kompetens lehetek, szívesen állok a közösség
rendelkezésére.

Háttér
Egy pártnak, éppúgy, mint egy bármilyen más szervezetnek szüksége van a stabil háttérre.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, le kell tisztázni mindenkinek a feladat- és
hatáskörét. A pártagokat és a pártolókat be kell vonni a párt életébe. Lássák az emberek, hogy
egy új alapokon szervezıdı, egységes pártról van szó.
Továbbá szükségünk lesz a civilekre is. Nagy hatással volt rám az, hogy Király József Úr
rengeteg civil megmozdulás és szervezet tagja. İ is ugyanúgy látja, hogy nem pártok, hanem
az emberek felıl kell megközelíteni a politikát.
Tagok. Itt szeretném megemlíteni, hogy a pártolók sokszor aktívabbak voltak, mint a tagok a
kampány ideje alatt. Jeleztem e-mailben, SMS-ben, hogy találkozni szeretnék velük, ismerjük
meg egymást. Egy személy reagált, akivel ennek kapcsán találkozni is tudtam. Mindezek után
úgy vélem, érdemes lenne a tagokkal is komolyabban elbeszélgetni…

Riczu Péter

Az elsı 6

Kommunikáció
Mind a pártnak, mind a 15 jelöltnek szüksége van a folyamatos kommunikációra.
Leghatékonyabb a személyes kontaktus. Ezen felül igénybe lehet venni az Internetet:
Facebook, Iwiw, Twitter, e-mail, saját weboldal, stb. Többek között a politika apropóján
indítottam el saját honlapomat is:

www.riczupeter.hu
Ki kell használni a nyilvánosságot, szerepelni kell. Javasolnám, hogy a jelölteket is
szerepeltessük (pl. sajtótájékoztató tartása olyan témában, melyben hiteles).

Zárszó
Csapatmunkáról volt szó, kétség nem fér hozzá. Szeretném megköszönni családom, barátaim
és ismerıseim támogatását akik velem voltak az elmúlt pár hónapban.
Amennyiben bizalmat kapok a párttól, a tagságtól és a választópolgároktól, legközelebb is
meg akarom mérettetni magamat és programomat.
Jó döntés volt a jelöltség elvállalása. Meglátjuk, mit hoz majd a jövı.
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