www.HelikonPortál.hu
HelikonLap 4-ik szám
2006 március

Langymeleg
Korán akartam felkelni reggel, nagyon sok dolgot terveztem. Aztán
valahogy visszahúzott az ágy, valahogy nem volt kedvem. A feleségem
kérdezte, hogy eszek-e valamit reggelire, de nem tudtam eldönteni.
Valami választás is van ma, hallom a híradásokból. Szavazni is el kellene
menni – mondja az asszony is. Én meg csak nézek bambán, hogy mit
fecseg itt nekem a média, meg a feleségem. Nem nagyon foglalkozok én
a politikával, minek. Úgyis az lesz, amit İk már eldöntöttek, leosztottak
egymás közt, és úgyis minden marad a régiben, tehetetlenek vagyunk.
Engem hagyjanak békén, az a lényeg. Van nekem gondom elég ezek
nélkül is. Meg aztán kire is szavazzak. Ha csak itt a helyi ügyeket nézem bár nem nagyon foglalkoztam velük - ki akar itt tényleges változást,
tudatos, jövıbe tekintı építkezést. Sok a szólam, és nagyon kevés a
tényleges tett. Van ez a kis mackós, dús szemöldökő polgármesterünk.
Az a hír járta az elızı választás után is, hogy új törvény született a
városban: Ha valaki nem tetszik, jól pofon kell vágni, és máris minden
elintézve. Aki tehát itt Valaki, annak pofozkodni is lehet, sıt mindent, amit
egyszerő, magamfajta embernek nem. Na de feledjük a múltat, hátha
annyira nem is számítanak a gyökerek, lehet még ebbıl szépen virágzó
város is. Sikerült is megnyerni az ügynek egy nagy tudású, tapasztalt
politikust, a Torgyáni Kisgazdapárt kimagasló tehetségő emberét. Össze
is fogtak İk ketten városunk érdekében, hogy felvirágoztassák azt, ami
eddig levirágzott. Küzdöttek serényen, hogy amit eddig még nem tudtak a
tejbe aprítani, az ezután már meglegyen. Alamizsnát is osztottak a
szegény nyugdíjasoknak a pár milliós aprításból, hogy mindenki láthassa,
milyen együtt érzıek a nélkülözıkkel, az idısekkel. Szép példája volt ez
annak, hogyan jutalmazzuk meg önmagunkat úgy, hogy közben
nagylelkőnek látassuk magunkat. No, de engem nem vernek át. Akárhogy
is osztottam-szoroztam, valahogy nem akart kijönni a több milliós jutalom,
pedig dolgoztam én serényen reggeltıl estéig. Persze, nem olyan fontos
beosztásban, ahol csak lapozgatni kell a győléseken, feszíteni a
fogadásokon, mellébeszélni folyamatosan, meg eldugni azokat a
szerzıdéseket, amikkel ugye minden rendben van. Hát nem, a
színjátéknak legyen vége. Hagyjanak ki ebbıl engem, én nem szavazok.
Minek. Majd eldöntik a többiek, és újra négy évig el leszünk felejtve.
Ilyen a mi kis városunk, szánalmas. Olyan vezetıket sikerült
megválasztani, akik semmibe veszik azokat is, akik pozíciókba jutatták
ıket.
Vajon vannak olyan közszereplık, aki gátakat szabnak a
gátlástalanságoknak? Vannak olyanok, akik nemcsak szólamokban,
hanem mérhetı, tényleges munkával lehetıségeket teremtenek az itt
lakóknak, és nem lehetetlen helyzetbe, munkanélküliségbe sodornak
sokakat? Vannak még közöttünk olyan önzetlen, szolgálatra kész
emberek, akik nemcsak saját vagyonért, státuszért, hanem
mindnyájunkért? Miért hallgatnak? Miért nem tiltakoznak, miért nem állnak
ki, és mondanak ellent a mutyinak? Megalkudott mindenki? Fél? Tényleg
sikerült elhitetni, hogy minden mindegy, és felesleges, mert szánalmasék
uralkodnak, döntenek mindenben?
NEM!
Ellent kell mondanod a gátlástalan mutyizásnak! Véleményt kell
formálnod közügyekben! Utána kell járnod, meg kell ismerned, el kell
mondanod, ki kell nyilvánítanod! Meg kell találnod, aki tényleg képvisel!
Segítened kell neki! A Te mandátumod nemcsak négy évre szól, nemcsak
pár X-re. Neked is döntened kell, nem lehetsz langymeleg. Saját magadért
elsısorban! De egész emberként is része vagy kisebb-nagyobb
közösségnek. Ez a közösség része egy településnek, egy városnak. Ez a
város része az országnak, és ez az ország része Európának. És akkor
még sok mindenkiért meg kell tenned. Nem maradhatsz vélemény nélküli,
döntésképtelen, érdektelen langymeleg! Nem maradhatsz az, mert ezzel a
szánalmast, az elvek nélküli, gátlástalan pénzközpontú érdekembert
segíted, és egyszer csak azt veszed észre, hogy nincs már jövıd.

Ami a helyi hírekbıl kimarad:
- 2006 február eleje: Mohácsi József a Keszthely Városi
Bíróságon elismeri, hogy igaztalan szidta kórház témába
Mózner Gézát és bocsánatot kér, valamint megígéri, hogy ezt
az összes helyi sajtóban is meg fogja jelentetni.
- a keszthelyi munkanélküliség idén átlépte a bővös 10%-ot
A keszthelyi Farsang "élménybeszámolójából":

A február 25-ei keszthelyi utcai karnevál 30. jelmezes felvonulója
egy kétgyermekes apuka volt. A polgármester egyik emlékezetes
tettét gúnyolták ki a
közönség
hatalmas
röhögése közepette. A
sétáló
utcában
a
mővelıdési
központ
erkélyérıl
szemlélte
többedmagával
a
felvonulókat a város
élenjárója. Alatta egy
csíkos
ruhában
menekülés
közben
halakat eldobáló 300 000
rabszámú
szökött
fegyenc szaladt, akit egy
kb. 7 éves halırke
kergetett gumibotjával. A
bevezetı jelenet után a
mikrofonba sem lett
kímélet a városatya iránt. Honnan jöttek, és mit alakítanak a
jelmezükkel?- kérdezte a borhölgy.
A Balaton rabja vagyok. Jóska a nevem. Egy ideig halász Jóskának
szoktak becézni, de legutóbb bukásom óta orvhalász Jóskának
hívnak. Egy ideig a mohácsi Dunánál ténykedtem, amíg el nem
tiltottak onnan. Most itt akarok halakat fogni és karriert csinálni.
A közönség mindent értve, nyerítéssel tarkítva kacarászott. A
megalázó színjáték hatására a városatya majd leszédült kínjában
az erkélyrıl. A bakfiskorú leány halak ábráival ékesített vödörbıl
öntapadó törölközıtartókat (fogasokat) osztogatott, amelyek
hátulján: Ez is fogas, de nem az a halfajta, amit egyesek
orvhalásztak a Balatonból.- felírat volt olvasható. A szétdobált halak
farkán felcímkézve pedig „Orvhalásznak börtön, vagy karrier jár?”
szöveggel utaltak bizonyos problémás ügyekre, amelyek Keszthely
lakósait irritálják.
A templom elıtt felállított színpadon a megismételt jelenet már nem
sikerült olyan hangzatosan, de itt is hatása volt. A sátor szélén a
közeledı polgármester szembe találkozott az ıt kigúnyolókkal. A
rabcsíkos fazon frissen orvhalászott fogast (öntapadós
törölközıtartót) kínált és nyomott viccének alanya kezébe. Erre ı
sokak füle hallatára ingerült hangon: „Nagyon ügyes volt. A k. a-dal
szórakozzál!” mondattal hálálta meg. Mondjál le kiabálta
viszonzásul a maskarás.
A rabszámot sokan a kaposvári bíróság ilyen összegő ítéletével
magyarázzák.
Mi van tervbe?
- újabb 818 milliós városi ingatlanvagyon értékesítés
- közte a Libás térségének értékesítése (Gyenesdiástól
gyakorlatilag egészen a Via Hotelig)
- a parkolási rendszer privatizációja (nem számít, hogy a
helikonportál felhívására 1500 keszthelyi polgár „városélénkítést”
szeretne és az ingyenessé tételt kezdeményezi -> ık bérbe adják.)
- a hulladékkezelés privatizációja (nagyon nagy üzlet!)
- elégedetlenek a „Keszthely Hévíz és vidéke” címő újsággal és
májustól kampánylapot akarnak helyette.

A törvényesség leépülésének kronológiája.
1999 májusába Sz. Balázs a keszthelyi öbölben beszedi egy
orvhalász halászhálóit.
1999 május 24-én Mohácsi József telefonon felhívja Sz.B.-t, hogy
adja vissza a hálóit – mert az İ jogos tulajdona - majd a
találkozáson egy közeli kikötıben Sz.B-t megverik.
2002 február: a marcali bíróság ezért Mohácsi Józsefet 10 hónap
börtönben letöltendı (!) szabadságvesztésre ítéli és eltiltja a
közügyek gyakorlásától. (azaz például a keszthelyi
polgármesterségtıl)
2002 október vége: A választásokat követıen Mohácsi József
leteszi a polgármesteri esküt. De leteszi? Ugyanis viccesen már ez
sem törvényes, hisz MJ a Magyar NÉPKöztársaságot említi, azaz
nem a jelenlegi államformát. A beiktatás után aztán beindul a
szocialista párt is, ugyanis az lehetetlenség, hogy egy frissen
megválasztott MSZP-s polgármestert másodfokon is elitéljenek és
börtönbe vonuljon. Állítólag maga Suchman Tamás, az egyik
keszthelyi hitközség alelnöke, a Miniszterelnöki Hivatal jelenlegi
politikai államtitkára siet Mohácsi segítségére. Az az ember, aki az
Ország jelenlegi elsı emberének a hivatalos(!) jobbkeze. Mohácsi
ekkor már magabiztos lesz és azt nyilatkozza, hogy „Az eljárás jó
irányban(!) halad, és minden bizonnyal hamis váddá fog változni"
Na de hogyan lehet megmenteni a szocialista polgármestert? Hát
úgy, hogy még felfüggesztettet se kapjon, mert különben a
közügyektıl való eltiltása még érvényes lehetne. Ezért
2002 november: a kaposvári bíróság ugyan másodfokon is
bőnösnek mondja ki Mohácsit, de „kitudja miért” enyhíti az elsıfokú
végzést és Mohácsit csak 300 ezer forint pénzbírságra ítéli.
Mohácsi végig azt nyilatkozta, hogy a sértett összekeveri ıt
valakivel, İ a sértetett sosem látta. A megadott idıpontban İ egy
ügyvéddel és egy német üzletemberrel egy budaörsi klubban
ebédelt. Ám a másodfokú bíróság is Mohácsi telefonjának
híváslistája és a tanúvallomások alapján mégis bizonyítottnak
találja, hogy a polgármester a helyszínen járt és találkozott a
sértettel. Ennek ellenére még felfüggesztettre SEM ítélik.
Nos Mohácsi így maradhatott meg Keszthely polgármesterének, és
gyakorlatilag itt kezdıdik el, hogy egy addigi kisember elhiszi,
hogy İ már mindent megtehet. İ a törvények felett áll, mert
bármibe keveredne is, a pártja és a kormányának tagjai úgyis
kimosdatják – hisz még a letöltendı börtönt is megúszta!
2003 április: Eladják a Bem és a Szalasztó utcák sarkát. A
minimálisan is 100 milliós értéket képviselı telket 7 milliós (??) áron
adja át az önkormányzat. (1523m2 x 70-80Ezer Ft/m2) A vevı
ugyan vállalta, hogy a lakókat méltó mód helyezi el, ám egy korábbi
vállalkozása is pénzügyi zavarral küzd ezért a 14 család
elhelyezésére - a lakók elmondása szerint - összesen csak 24,5
millió Ft lett fordítva. A városvezetés azonban nem látja be a hibát,
és erıvel, politikai nyomásgyakorlással még a vállalkozás
segítségére is siet! Sorozatosan megakadályozzák, hogy érvényt
szerezzenek a birtokvédelmi határozatoknak, stb.. ezért a lakók
végül az Állampolgári Jogok biztosához fordulnak. Az ombudsmani
jelentés - ellentétben a helyi híradásokkal! - már arról beszél, hogy
a 14 családból 7 NEM volt lakásfoglaló és figyelmeztet, hogy a helyi
önkormányzat az Alkotmányt is sorozatosan és több ponton is
megsérti. (-> késıbb ezt bíróság is kimondja mégse veszik
figyelembe. Sıt, a mai napig nem veszik figyelembe és a 7
kiutalással rendelkezı bérlı közül lapunk kiadásának idıpontjában
3 családnak még mindig nincs a lakhatási helyzete megoldva.)
2003. április Általános iskolai struktúra átalakítás. A testületi ülésre
érkezett szülıknek (!!) MJ nem ad szót, pedig a hatályos mőködési
szabályzat megengedi számukra a hozzászólást, akkor se!
2003 nyár: Eladják a Pavilonsort, majd az üzletet követıen hetekig
tartó ivászat és tivornyázás következik. Nem véletlen hisz a vételár

meg sem közelíti a valós piaci értéket, attól több mint 1 MILLIÁRD
forinttal marad el. De mint Mohácsi József nyilatkozza „ezzel nincs
különösebb probléma, itt rendben mennek a dolgok”
Az eset jogi pikantériája megint az, hogy maga az ügylet is
jogellenes, ugyanis az értékesítés idıpontjába még érvényes volt
egy olyan rendelet, mely kizárta az értékesíthetı ingatlanok körébıl
a pavilonsort. De ez megint nem probléma, menesztik a jegyzıt.
2003 augusztus Elindul a www.helikonportal.hu
2003. szeptember Mohácsi József részére megszavaz a képviselı
testület havi illetménye 30 %-nak megfelelı rendszeres költségtérítést. Ez

2005.-ben havi 142.500 Forint adózatlan jövedelmet jelentett.
2003 év vége – 2004 nyara 805 millió forintért eladják az angolnás
területét egy olyan, még be sem jegyzett társaságnak amelyet
késıbb 303 milliósra bıvít Mohácsi József polgármestersége elıtti
munkaadójának felesége 200 milliós vagyonrésszel és a jelenlegi
alpolgármester Molnár Imre testvére 90 milliós vagyonrésszel. Ezt
követıen az angolnás területére hitelt vesznek fel, és a CIB Bank
összesen 1,11 MILLIÁRD Ft-tal terheli meg az ingatlant. (mekkora
a valós érték, ha a vételárnál 300 millióval több hitelt kapnak?)
Ezek után a társasággal még „konzorciális” szerzıdést is köt a
város, ami nem volt más, mint hogy a város nevét felhasználva az
„angolnást” megvásároló befektetı csoportot 837 millió Ft vissza
nem térítendı (!) állami és Uniós támogatáshoz juttassa. A két
városvezetı mivel személyében érintett még szavazni sem
szavazhattak volna a konzorciális határozatról, de MJ „felháborító
vádaskodásnak tarja ezeket a támadó megnyilvánulásokat.”
2004 március: A helikonportál.hu-n elindul a „kórház a város
szélén” elnevezéső topic. (->2004 nyár, a Kórház elsı büntetı
feljelentése a portál ellen. Késıbb tucatnyi követi.)
2004 nyár: Egy újabb ingatlanspekulációs terv részeként
elıkészítik a KRESZ-park és részben a teniszpályák átminısítését.
Az elképzeléseket akadályozza a parkba éttermet bérlı vállalkozó
és a teniszpályákat üzemeltetı sportegyesület. De ilyen apróság
egy törvények feletti személynek nem jelentenek akadályt, így a
bérlıt rövid úton kirúgják, az egyesület pedig birtokvédelmi eljárásra
kényszerül. (-> 2005 végén jutnak megegyezésre, de azért, mert a
kérdés anyagilag érdektelenné válik Mohácsiéknak, hisz a
befektetık idıközben már visszaléptek.)
2005 január: U.L-né él a törvényes jogával és a Kórház egyik
dolgozójának elbocsátása ellen aláírásokat győjt. U.L-nét több
évtizedes munkaviszony után és közvetlen a nyugdíjazása elıtt –
rajta példát statuálandó - pár napon belül kirúgják a Kórházból.
2005 január: A KRESZ parkot érintı ingatlanspekulációs ügy mellékterméke:
Mohácsi nyilvánosan és konkrétan megnevezve szid egy nem közszereplı
keszthelyi családot. (olyanokat, akikkel gyermekkorába, még mielıtt
„nagyember” lett a jószomszédok voltak) Azóta se érti, hogy a család nevét
miért nem mondhatja ki, ıket nyilvánosan miért nem szidhatja.
2005 április: A testületi ülésre bemegy egy idıs néni, az, akinek a családját a
KRESZ park témában konkrétan említette Mohácsi, és szemtıl szembe
odaáll, hogy tessék akkor Józsi most mond a szemembe. A szemébe nem
meri mondani, ehelyett a nénit karon ragadják és kidobják. Az eset miatt a
néni a Közigazgatási Hivatalhoz fordul, de ott megállapítják, hogy ez az
incidens egyszerően nem szerepel a jegyzıkönyvbe így nincs is mit vizsgálni.
2005 április: Bejelentik, hogy eladják 100 millióért a volt Szendrey épületét is.

2005 május: „Legyen a szerda ismét kommunista” program
keretében a Polgármesteri Hivatal dolgozóit egyszerően kivezénylik
parkot takarítani. Az eseményre látogató Mao-Ha-Ci ad két tv
interjút, közben vágóképnek kihúz egy jó nagy kórót – mintha İ is
dolgozna - majd már a következı órában a Csokonaiba mond
beszédet. Az, hogy a Hivatali dolgozók nem erre a fizikai feladatra
lettek alkalmazva, hogy nem kaptak munkavédelmi felkészítést stb..
hogy a konténerekbe a mőanyagokat és a zöldet vegyesen
pakolják, hogy pár óra alatt még látszattakarítást sem végeztek
irreális (pl. vezetıi) bérköltséggel (!) - az nem okoz gondot.

2005 június: Mohácsi József meghirdeti a „Keszthely kárára tevık”
elleni hadjáratát. Ennek lényege, hogy Mohácsi immár nyíltan is, a
sajtóban is megüzeni és megfenyegeti azokat a civil szervezeteket
és magánszemélyeket akik kritizálják sorozatos törvénytelenségeit.
Pl. megfenyegeti a hévízi városvédıket, mert éltek törvényes
fellebbezési jogukkal az angolnás szállodával kapcsolatosan. Egy
városvezetı aki nyíltan és anyagiakkal fenyegeti polgárait!
2005 július: Mivel az angolnás szerzıdéssel kapcsolatosan több
egymásnak is ellentmondó hivatalos nyilatkozat jelenik meg, az
1992-es „közcélú adatszolgáltatásról” szóló törvényre hivatkozva
kikérjük az adás-vétellel kapcsolatos szerzıdéseket. Kérésünket az
egyértelmő törvényi szövegezés ellenére megtagadják. (-> 2005
decemberbe a megyei bíróság ítéletet hirdet, és a helikonportal.hu
kérésének maradéktalan helyt ad. Errıl az eseményrıl míg számos
országos lap beszámol, addig Keszthelyen hírzárlat van és sem a
Zalai Hírlap, sem a helyi lap, sem a helyi tévé meg se említi)
2005 július: Megjelenik a HelikonLap elsı száma. A lapot
terjesztıkre rendıröket küldenek, mert mint hivatalosan el is
ismerik „érintettek sérelmezik” annak tartalmát. Mint késıbb kiderül
Mohácsi az, aki sérelmezi a lapot, İ az aki a terjesztést rendıri
intézkedésekkel gondolta akadályozni.
2005 július: Mohácsiék sajtótájékoztatón jelentik be, hogy a

2005 november: A városi közmeghallgatáson ismételten felszólal az a
néni akinek a családját nyilvánosan szidta Mohácsi, viszont ekkor mi is
jelen vagyunk és videofelvételt készítünk. A videón Mohácsi elıbb
arrogánsan rászól a nénire, hogy foglaljon helyet, majd szóváltásba
keverednek. A szóváltás közepette Mohácsi kijelenti, hogy ismételten ki
fogja vezettetni. Pár perccel késıbb a jegyzı asszisztálásával törvénytelen
letiltják a HelikonTV felvételt is, de az addigi felvétel birtokába mi
ismételten panaszt teszünk a Közigazgatási Hivatalnál hisz már
bizonyítható, hogy a nénit anno is kidobták és a Jegyzıkönyv nem valós.
Elvileg ezt a panaszt már befogadta a Hivatal és jelenleg vizsgálnak. A
híradásokba ez az eset sem kerülhet be, sıt az jön le, hogy ık minden
kérdést meg tudtak válaszolni.

helikonportál.hu fórumaiban a Kórházzal kapcsolatba megjelent
információkat kivizsgálták. Kijelentik, hogy ugyan pár összeférhetetlenségi
ügyet fel kell számolni, de a polgármester nyomatékosan felhívta a
figyelmet, hogy fel kell lépni egyes hírportálok közösségi érdekeket
károsító tevékenysége ellen. Ekkor jelenti azt is ki, hogy mindenáron(!)
meg fogják védeni a mundér becsületét.

A program eredménye, hogy a városvezetık kapcsolnak és fejenként 10050-50 ezer forintot felajánlanak 4 helyi szervezet számára. Azaz Mohácsi
a 3 millió forintból 4szer 25 ezer forintot osztogat szét. Méghozzá tette
ezt olyan megalázó módon, hogy errıl több héten keresztül napokra
leosztva és számtalan formában számoljon be az összes helyi sajtó.

2005 augusztus: A parkolási rendszer tarthatatlansága miatt
aláírásgyőjtést kezdeményezünk. A kezdeményezéshez ıszig
minden 5-ik (!!!) szavazáson megjelenı polgár csatlakozik.
Érdekessége ennek az ügynek, hogy 2005 decemberébe a
választói akaratot teljességgel semmibe véve Mohácsiék nemhogy
az ingyenesség felé lépnének, hanem pontosan tárgyalásokat
kezdenek egy budapesti céggel a parkolási rendszer átjátszásáról.
2005 szeptember: A kórházzal kapcsolatos arcátlan hazudozásra
válaszul kiadjuk a HelikonLap második számát, ahol nyilvánosságra
hozzuk azokat a nagyon konkrét és egyértelmő kérdéseket amiket
elızıleg a Polgármesternek is megküldtünk, de válaszokat sem
kaptunk. Mohácsi ekkor, a HelikonLap terjesztésének másnapján
már a helikonrádió hallgatóit is felszólítja, hogy aki találkozik a
lappal, az tépje azt szét, valamint felhívja a városi
rendırkapitányság vezetıjét és üvöltve követeli, hogy a portált
fékezzék meg.
2005 szeptember: A kórház vezetés felbátorodva és a
városvezetés támogatását élvezve fegyelmivel kirúgja Dr. Benedek
György fıorvost. (az egyetlen (!) orvost helyben, akinek képesítése
is van egy kórház vezetésére)
Az ügy ekkor már Keszthely legnagyobb katolikus közösségét is
felháborítja és ugyan ezernél több aláírást győjtenek össze
Benedek doktor mellett mégis kérésükkel elküldik ıket. Benedek
doktor nem térhet vissza.
2005 szeptember: Mohácsi József nyilvánosan kijelenti, hogy a
közcélú adatszolgáltatással kapcsolatos perben ugyan tudja, hogy
a helikonportálnak igaza van, de ık akkor sem fogják az angolnás
szerzıdéseket kiadni. (azaz akkor sem fogják a hatályos
törvényeket betartani!)
2005 ısz: Mohácsi és Hajdukné SZDSZ-es városi képviselı helyi
nagyvállalkozók kíséretében (!) a török riviérára utazik nyaralni. Mi
azt gondoljuk, hogy az egy tipikus és kidumálhatatlan korrupciós
helyzet mikor a közpénzekkel gazdálkodó vezetık vállalkozókkal
szórakoznak egy másik kontinensen. (pl. ki fizeti ilyenkor a
vacsorát? Mi polgárok?)

2005 december: Miközben a város hivatalos irataiban megállapítja,
hogy a lakosainak harmada (!!) nélkülöz, miközben a város csak
2005-ben 7 milliárdos költségvetésnél 500 millióval költ többet mint
lehetne, és miközben 3 év alatt eladták és felélték(!) a város
ingatlanvagyonának harmadát -> pofátlan mód 6 havi, azaz
csaknem 3 milliós prémiumot szavaznak meg Mohácsi Józsefnek.
Erre mi kiadjuk a HelikonLap harmadik számát és meghirdetjük a
„nem loptatok még eleget, hát adunk még” programot.
Keszthely 17ezres szavazótáborából több mint 600-an(!!!) veszik a
fáradtságot és postai borítékba küldenek polgármesterük
megjutalmazására 1 Ft-ot.

Majd felvette a 13-ik havi fizetését is, csaknem félmillió forintot. ☺
2005 december: Megszavazzák a Castrum Camping bérleti
szerzıdésének meghosszabbítását. 2030-ig - 90 (!!!) Ft/m2/év (!!!)
21.000 m2-re összességében évi 1.900.000 forint.
2006 január: A keszthelyi Bíróságon a kórház ügyvédje bírói
kérdésre elmondja, hogy a folyamatban levı ügyészségi vizsgálat 6
héten belül befejezıdik, és hogy ügyfeleit (a kórház vezetıit) nem
fogják érintettnek találni. (honnét tudja? mikor még csak
nyomoznak és egy ügyvéd nyomozati papírokba csak akkor
tekinthet be, ha már ügyfeleit meggyanúsították. Addig NEM!)
2006 január: Az MSZP országos vezetése meghirdeti az
elszámolás 2006 programot, mert „felelıs politizálás a
demokratikus vetélkedést elszámolással kezdi. (írják az mszp.hu-n)
Erre mi már másnap felszólítjuk a Polgármestert, hogy akkor İ is
számoljon el Keszthely vagyonával, pl. az ingatlanértékesítésekkel.
Ugyanis eleinte azt mondták, hogy nem adtak el 3 milliárdért
ingatlant, majd mikor összeszedtük a listát akkor meg azt mondták,
hogy ık többet fejlesztettek.(?) Jó, akkor sorolják fel, mert mi ezt is
kérdezzük: Pontosan: Mit, mibıl és mennyiért?
Hivatalos válaszukban elismerik, hogy 1,648 milliárd befolyt az
ingatlanokból, (pl. 200 ezer forintért garázst a Vaszaryn !!??)
miközben fejlesztési pályázatokhoz csak 534 milliót használtak el.

DE hol a többi? 1,1 MRD! Józsi hol a pénz?
(haveroknál?)
Végül: Az anyagból szándékosan ki lett hagyva a testületi
munkájuk számos történése. Van ahol megszavazzák, hogy a nem
szavazók is szavazhassanak, (hogy többségben maradhassanak)
de van ahol hiányzik a Jordániában nyaraló Müller ezért változik a
napirend, de a Müllernének „munka alól felmentjük viszont fizetést
azt adunk” határozat is érdekes stb... stb.. Szintén szándékosan
nem szerepelnek olyan „apróságok” mint pl: Hivatal kocsijának
folyamatos és még kampánycélokra is történı használata, stb..
mert pl. számos más ingatlanértékesítés (pl. kenyérgyárnál szintén
több százmilliós értékvesztés) sem maradt már elég helyünk.

Józsi hol a lé?

Összeállította: Rudolf János

Postánkból: (Keszthely, Pf. 101)

Az „elfelejtett” szociális bérlakások (Napsugár utca)
Pályázatot adtunk be a Napsugár utcai szociális bérlakásra.
Környezet tanulmányt végeztek a Hivatali dolgozók
szakemberei. Én a családommal jelenleg albérletben
lakunk, szüleim lakásában végezték a környezet felmérést.
Müller Úr felajánlotta, hogy még egy ágy nyugodtan
elférne. Édesanyám megkérdezte, hogy hová tegyük, a
fürdıszobába. Mivel 57 m2-en lakunk 7-ed magunkkal.
A pályázatot nem nyertük meg, mivel Hivatali
dolgozók gyerekei kapták meg, Takács Béla lakásügyi
elıadó két gyereke is ott kapott lakást és Némethné Terike
lánya is, aki a Polgármester Úr jobbkeze. Vannak közülük
akik lakással rendelkeztek, mégis kaptak.
Egy éven át jártunk a Mohesz fogadóórájára, amin szintén
Némethné Terike is részt vett, aki kimagyarázott mindent,
soha nem tudták a nevünket és miért jöttünk..
Csúnyán összevesztünk amikor megkérdeztem, ha a
Takács Bélának öt gyereke lenne, kapott volna mind az öt?
Szó-szót követett és kitessékeltek bennünket a hivatalból.
Azóta többször pályáztunk, de esélyünk sincs rá.
Tudomásom szerint Terike lánya azóta sem lakja a lakást,
keresettel nem rendelkezik, mivel tanuló. Mit akarnak a
családosok
és
fıleg
a
rászorulók
ezek
után?
Maczuca Évát is felkerestük aki telefonban meghallotta a
nevem és letette a telefont. İ a Martinovics utcában lakik,
hárman
kaptak
abból
az
utcából
lakást.
Tudni kell nem szegény negyed. Csak egy jó példa:
Közmeghallgatáson vettünk részt 2005 februárjában.
Bagyó Sándor a vizimentısök elnöke felszólalt elég jól
kiosztotta a Hivatali elnökeit és a Polgármestert.
A Mohesz válasza az volt Sanyikám nyugodtan tegezhetsz
itt is. Szintén nem adták le a TV-ben. Azóta a Napsugár
utca virágzik a nyugati kocsiktól.
Tisztelettel: N.Zs.

Kérdés ha már megszólaltatott és meg is szólalhat a magyar
állampolgár
Lakásmegoldás keszthelyi vagy Cseszár módra?
A reakciókból ítélve nem foglalja imáiba a baloldali keszthelyi
városvezetés a HelikonPortal.hu – Helikonlapot. Pedig a - néha
talán nem egészen jogtalan – felháborodás helyett talán többet
kellene foglalkozni a felvetett problémákkal és hozzá kellene szokni
a csípıbıl való tüzelés helyett, hogy a magára hagyott magyar
kisembernek a nyilvánosságon kívül nincs más segítsége. Sajnos
ma még az sem mindig elegendı. Nem csak az Internetes
Közösségi Fórumrendszer vet fel keszthelyi gondokat, problémákat.
Ezek egyikével vaskos írásban foglalkozik a Népszabadság –
aligha vádolható jobboldali elhajlással – december 2-i száma is. A
lap élesen világít rá arra, hogy mi is húzódik a Szalasztó és Bem
utca sarkát lezáró paraván mögött. Igaz az öles feliratot, hogy mi is
épül a korábbi bérház helyén már régen lemosta az enyészet, kire a
jelek szerint nem átallották bízni a ház egykori bérlıit is. A
szabadon álló letakart pianinó úgy megszívja magát nedvességgel

téli idıben, hogy nem kell többet gyönyörő dallamokat elıcsalogatni
belıle. Újtípusú komfort lehet a fürdıszoba egyben hálószobaként
való használata is, nem is szólva az utcára nyíló konyháról. Az ügy
úgy önmagában bizonyára ismert, hiszen a helyi és országos média
is több alkalommal foglalkozott vele. A kritikus pontokra ismét
rávilágítva talán találtatnak felelısök is és a dühödt felhorkanások
helyett talán születik elfogadható, emberi megoldás is. Nehéz lenne
vitatkozni azzal a megállapítással, hogy Magyarország szabad és
igazságtalan. Nézzük a hivatkozott lap szerint a tényeket.
Magyarországon úgy lehet munkát végezni, hogy közben
életveszélyessé teszik mások felett a tetıt. S vajon milyen az a
hatóság, amely elrendeli a haladéktalan kiköltözést majd úgy
rendelkezik, hogy el kell hárítani a balesetveszélyt, hogy a
kiköltöztetettek visszaköltözhessenek, ám az utasítás végrehajtása
helyett megelégszik potom százezer forint bírsággal és ezzel meg
is szabadítja a kötelezettet a kötelezettsége alól? Továbbra és élı a
Népszabadság kérdése miszerint a hatóságok azóta sem vizsgálták
meg, hogy veszélybe sodorta-e a lakókat a cég, amikor a fejük fölül
kezdte lebontani a házat. Hivatalos adatok és nyilatkozatok szerint
Magyarországon – hangsúlyozandó Magyarországon! - az utóbbi
idıben lényegesen csökkent a bírósági hátralék, felgyorsult az
ügyek átfutási ideje, gyorsult az intézkedés.
Érdekes módon ebben az ügyben még nem született ítélet... Talán
a tavasz majd meghozza. Bár igaz, hogy a tempós ítélkezés sem
üdvös amikor az egyik lakó esetében a helyi bíróság megállapította
a törvénysértést másodfokon legott új eljárásra is kötelezték. Most
már ráér az ügy, úgyis belepi a hó. Az értékes pianinót minden
esetre. Fura egyezkedés is fut párhuzamosan: lesz elfogadható
minıségő lakás, ha a kizsuppoltatott megszünteti a város ellen
indított pert. Lám mitıl függ az igazság. Persze egy dolog a város
jogi képviselete és másik vezetésének – baloldali vezetésrıl lévén
szó – szociális érzékenysége, baloldali értéket képviselı
szolidaritása stb. S, hogy hol van. A kikelet talán majd meghozza.
Persze nem lennénk Magyarországon ha a másik oldalon is nem a
jogi képviselı szólalna meg mondván megfelelıen gondoskodtak a
lakókról. Kár, hogy Dr. Cseszár Zsuzsanna nem részletezte, hogy
mit ért ezen s a római, bizánci, kánoni polgári meg egyéb jogok
közül melyikbıl vezette le. Pedig házából remek kilátás nyílik a
felszámolt lakóház helyére, amely valamiért már új tulajdonosé. S
vajon lesz-e jogi képviselete a város szégyenfoltja felszámolása
áldozatainak, vagy marad a régiben a bús magyar élet.
Figyelı
BAHART kikötı siker sztorija, de mi van mögötte
A vitorlás kikötı létrehozásáról az elızı képviselı testület kötötte
meg a szerzıdést 2000.06.09.-én a BAHART Rt.-vel, melyet
Mohácsiék módosítottak több alkalommal. Mindegyik módosítás a
város számára hátrányos volt. De akkor miért? A kiinduló állapot
szerint évi 10 millió Forint bérleti díjat fizetett volna a BAHART a
városnak és a szerzıdés lejárta után a felépített épületek,
átkerültek volna a város tulajdonába. E helyet a BAHART nem fizet,
most bérleti díjat (forgalom arányos megállapodás miatt nincs
fizetési kötelezettsége) és a szerzıdés lejáratakor a felépítmények
nem kerülnek át a város tulajdonába. Ezzel már 300-400 milliós
vagyonvesztést könyvelhet el a város. A BAHART Rt a terület
megvásárlásakor, mindösszesen (5.300 m2) 53 millió Forintot
köteles fizetni amennyiben élni szeretne a szándékával városnak. A
10.000 Ft/m2 ár a jelenlegi piaci árak töredéke.
-FM

Írjon Ön is, azt is kiadjuk.
8361 Keszthely Pf.: 101
Páran panaszkodtak, hogy eddig nem minden
szám jutott el hozzájuk. Küldjön címünkre 3
sort és a következı lapról sem marad le.
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