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PÁRTOS VÁROS
Most amikor a város következı vezetése még csak egy kellemes kusza
gondolat, még meg sincs foganva, csak készülıdik a terv, hogy ki, kik,
kikkel, hogyan képzelik a hatalom megszerzését - pedig az inkább csak
szolgálat és feladat.
A tavaszi választások stílusa, megnyilvánulásai elrettentı képet
vizionálnak. Itt is lesz szerverfeltörés, itt is számíthatunk gyerekemberek
inszinuálására, itt is még egyszer elıkerülnek a listák, hogy barát,
ellenség, szimpatizáns? Lesz óriásplakát, ami mögé csak az lát akinek a
kilátását elvették?
Lesz kıkemény program, hogy ez a párt virágot ültet, az a párt
emléktáblát állít a harmadik mozgalom grafitit pucol? Még a fantáziánkkal
sem tudjuk a szimpátia szavazók megnyerésére indított Programokat
elképzelni. De a program lezajlik, a tábla áll a virág díszlik, a fal tiszta lesz
és nem látható rajta hogy ez a Mozgalomtól lett tiszta, a virágnak sem
lesz Párt illata és a tábla sem az állító Színét dicséri. Itt lesznek azok a
választás után is. Az ígérık majd szidják a másikat, hogy miért vesztettek,
vagy miért nem nyertek több helyet. De önmagába senki sem néz.
Pedig azok akik a hatalomért indulnak biztos, hogy nem akarják a
templomból a harangot eladni és a város vagyonát, lehetıségeit,
eszközeit csökkenteni. De akkor hol az ellentét?
Egy jobboldali szemüveggel másként látható a gimnázium, vagy szebb a
nagytemplom? A baloldal meg mást lát a Kölcsey emlékeımben, mint az
aki felállította, vagy azok akik koszorúzzák? Biztos vagyok benne, hogy
nem. Akkor hol a különbség? Hát nem mindegy a folyamat akkor amikor
az eredmény a lényeg ? De. A munka és a játék közt a különbség csak
annyi, hogy a célja a tevékenységnek a játéknál a folyamat, a munkánál
az eredmény. Ahogy a játéknál mindig újrakezdjük ha végére értünk, a
munkánál a lehetı leggyorsabbra és olcsóbbra vesszük a
folyamatirányítást a gazdaságos és gyors eredmény miatt. A választás
tétje az új képviselıtestület összetétele olyan legyen amely
eredményesen munkát végez a város érdekében és nem játszik. Nem
idegeli ki a képviselıtársait a körmönfont mondatokkal az eszement
hozzászólásokkal, nem terheli a mikrofont tovább, mint az
elengedhetetlen, és az értelmes javaslatokat nem torpedózza meg csak
azért, hogy a másiknak ne sikerüljön.
A képviselıtestület eredményessége a tagoktól függ, de ha nem egy az
irány, nem csak nehéz, hanem lehetetlen is a haladás. Persze a
mondandóm lényege nem a Népfrontos stílus visszasírása, mert az is
eszement dolog volt, hogy a hatalom maga alá választatta azokat akik
ügyesen és okosan értettek vele egyet. Nem! Errıl szólt a rendszerváltás.
Kellenek a pártok a sokoldalú szemlélet különbség, meg az ellenırzés
miatt, de meddig lesz egy javaslat kék, zöld, narancs vagy piros? Amíg az
asztalra kerül: Mert a javaslat pl szociális bérlakásokra lehet bármilyen
színı a megvalósítás után az keszthelyi lesz, és a használók nem a X Y
vagy Z pártnak fogják megköszönni a fedelet a fejük fölé, hanem a
Keszthely városnak. Már ha megköszönik, de ez egy másik történet.
Keszthelyen az egyéni körzetekben 10 induló lesz. Remélem lesz akkora
bölcsesség a választókban, hogy tudni fogják ki az aki a jó, ki az
eredményes és nem a párt színe a lényeg, hanem az illetı gerince. A
városunk akkor szép ha színes. A testület is színek alapján áll fel és a
Választó polgár kezében van az a paletta és ecset amibıl az új
képviselıtestület színt fog kapni. Én nem kívánok mást, csak azt, hogy
adjon az Isten kellı bölcsességet a Választóknak, hogy jól döntsenek.
Hajrá!, de nem Magyarország, hanem a Józan Ész és Keszthely /Mátyás
ÁLOM
Óriás földgyaluk, kotrógépek tarolnak a Balaton parton. Hetvenegy méter
szélesen körbe gyalulják szeretett tavunk partját. Most éppen a már félig meddig halott Helikonszállót dózerolják, még a Holdról is látszik a
mocskos porfelhı. A szocializmusból itt maradt szutyok retró VIA szállót is
miszlikbe vágják. A kikötık tájékán átgázolnak a „Magánterület” táblákon,
amit
sunyi,
korrupt
bennfentesek
állítottak.
Tolják a partot, nem kímélik a volt káderek, kommunista nagyurak és

jelenkorunk nábojaianak partra épített villáit. Fux dús nagyságos asszony,
ordít a terepjáróba lapító Ray Ben szemüveges almagyarra, hogy
intézkedjen,
mert
oda
–
a
státusz
villa.
Az óriások, mennek tovább és elsodornak mindent, ami útjukba kerül.
Még a kicsinyes, pitiáner érdekeket szolgáló bekerített, sarcolós strandok
kerítését
is
ledarálják.
Égett hús szag bőze üti meg orromat, embereket égetnek hatalmas
máglyán. Nagyrakás tanácselnököt, polgármestert, tanácstitkárt, jegyzıt,
sztár ügyvédet, építési osztályvezetıt, fıépítészt, meg mindenféle korrupt
közbenjárót vetettek máglyára, még a BIB kádereknek is folyt a zsírja.
Nagy
jajgatás
volt
még
a
holdon
is
hallották.
Ekkor vettem észre, hogy a több emelet magas bontó gépeken a
grafikailag
szuper
Horvát
zászlót
lengeti
a
szél.
Szapora szívdobogással, kissé megizzadva felébredtem. Hajnalodott felkeltem, járkáltam, mint Kosztolányi a „Hajnali részegségben”. Néztem a
Balaton felé, kiláttam a tóra, mert a Libáson taroltak egy jó nagyot, igaz
nem a Horvát buldózerek, hanem buzgó önkormányzatúnk.
Kezdtem kijózanodni a lassan halványuló álomból. Leültem a vibráló
számítógépem elé. - Korhő hazánk fia, az egyik VIR szigeti befektetı azt
nyilatkozza, hogy „jó-jó tudjuk, hogy nem volt építési engedély, de attól
még lehet építeni, nem-de”?
Akkor most hol is van a balkán?

PONT - MOHESZ
Mohácsi és társai lapjában a PONT - MOST-ban bronzba öntött Festetics
grófot emelnek posztamensre. A címlap fotón fontos emberek árnyékolják
be a grófi kisugárzást, de hát a nem maradhatnak le az alkotók, ami
rendjén is van, mert a tekintetes uraknak a jó publicitás az egyik fı
elemük.
Áldhatjuk a jó istent, hogy nem a kastélybéli tömény- romantik bronzot
hozták vissza régi helyére – az üldögélıs entellektüel Festetics Gróf
mégis csak jobb. Az álló Festeticset csak nézegesse Dr Czoma, még van
mit kupálódni grófiságból.
Nem biztos, hogy ilyen magasra kellett volna felültetni a Grófot, de üsse
kavics, így jobban szemmel tarthatja a fıteret, meg elmerenghet a
Sótonyi – Bazsó féle szovjet hısemlékmő hőlt helyén.
Ma is könyvvel a kezében a legjobb helyre került egyetlen helyi csúcs
értelmiségünk - csak föl ne álljon a bronz padról, mert akkor nagy jajgatás
lesz a grófi szérőn.
Még rágondolni is rossz, ha esetleg visszajönnének a lommonisták, mi a
franc lenne a Gróffal? Megint mehetnénk szobrot dönteni, mint
kilencvenben. **** sokat szenvedtünk a szovjet emlékmővel, mire porig
romboltuk. Remélem, nem ismétlıdik meg. Egyébként, ez a szobor
nagyon praktikus, mert-ha netán Gróftalanítani kell, akkor „fölállítjuk” a
Gróf Urat, és odaültetjük, az éppen aktuális bronzba öntött nagy embert.
Nem is értem, hogy a helyi jobboldal, miért fanyalog Mohácsi város és
honatyán. Baloldali politikustól minı nemes gesztus a Grófság felemelése
a podesztre, vagy egyházi iskola grüdolása, vagy a trón örökös Ottó-bácsi
díszpolgárosítása. Talán csak nem valami bőntudat hatja át a balosokat,
hogy hajdan istállóvá változtatták a Grófi lakot, a Grófot meg számőzték a
fıtérrıl
a
Habsburgokról
már
nem
is
beszélve.
Egy szó, mint száz nagyon örülök a PONT – MOST - címő újságnak. Már
kezdtem aggódni, hogy a kék újság lassú kifújásával nem lesznek híreink
az önkormányzatunkról.
Hát miért fizetünk mi az adót? Talán csak nem azért, hogy eltitkoljanak
elıttünk
fontos
helyi
ügyeket
a
méltóságos
urak!
Elégedettek lehetünk, mert a pénzünkbıl kiadnak egy tanácsi lapot.

Ezután mindent megtudhatunk önkormányzatunk háztájáról,
csak egyet nem - az igazságot..
/Polgár

Ami a (hivatalos)hírekbıl kimaradt (csak példa)
Keszthely város másodfokon is(!) elvesztette a közcélú
adatszolgáltatási pert, így április legvégén végre kiadták
az angolnás elnevezéső terület adás-vételével kapcsolatos
iratokat. (elolvasható a www.helikonportal.hu-n)

Az áprilisi választásokon már az elsı fordulóban elsöprı
gyızelmet arató jobboldal vajon esélyes lesz-e most ısszel?
Nézzünk
kicsit
a
számok,
a
jelöltek
mögé.
Kis bevezetı:
Keszthely 17 képviselıjébıl 10 egyéni körzetbıl kerül ki, míg 7
fı úgynevezett kompenzációs listáról jut mandátumhoz. A
kompenzációs lista sajátossága, hogy a körzetben bukott
jelöltek elveszı szavazatait összeadják, majd az eredményt
elkezdik osztani 1,5-el, 3-al, 5-el, 7-el, és mindig az a lista
szerez egy-egy mandátumot amelyiknek magasabb az aktuális
értéke.
Na de hogyan nézett ez ki a 2002-es gyakorlatba?
2002-ben mind a 10 körzetben a két nagy párt jelöltje gyızött.
5 körzetben diadalmaskodott a Fidesz vezette Összefogás
Keszthelyért listája, míg ugyan így 5 körzetben aratott sikert
az MSZP listája.
Tehát mind a két tábornak volt 5-5 bukott körzete, amelyre 2-2
listás helyet kaptak, így jött ki a végeredmény, hogy mind a két
nagy tábornak lett 7-7 képviselıje.
A 7-7 képviselı ugye még mindig nem 17, a középen levı 3
egyéb listáról bekerülı 1-1 képviselı szerepe hát
felértékelıdött. (Molnár hajdani kisgazdát alpolgármesteri
fizetéssel és az angolnás biznisszel veszi meg Mohácsi,
Nádler Józsi rádió múzeumot, míg Rózsahegyi városi
megrendeléseket kap, hogy stabil legyen a baloldali vezetés.)
Mi várható 2006 ıszén?
Most úgy látszik, hogy a 10 körzetbıl 6-ban meggyızı a
Fidesz elınye, 2 körzetben kiegyenlített, kétesélyes a
választás, míg jelenleg 2-3 körzetben (fıleg ha még több
jobboldali jelölt is indul) akkor a baloldal gyızelme jósolható.
Körzetenként egy jobboldali indulónál viszont minden
körzet jobboldali!!!!
Viszont a 4-5 „necces” – több jobbos indulós - körzetbıl
elegendı ha csak 2-ben nyer a baloldal és máris nincsen
jobboldali többségő testület, hisz a 17 fıbıl nem lesz meg a
szükséges számú 9 többségi képviselı.
Abban az esetben tehát, ha a Fidesz-KDNP szövetség a 10
körzetbıl több mint 1 körzetet elbukik, máris koalíciós
alkudozásra fog kényszerülni. (és képviselıt/képviselıket lesz
kénytelen vásárolni)
Pedig az 1-es, 2-es, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es körzetekbıl jó
eséllyel fog legalább 2-ıt elbukni a Fidesz-KDNP szövetség!
Miért? A Fidesz-KDNP esélyei:
Hát a Fidesz-KDNP-Nemzeti Kör egységes polgármester
jelöltje Ruzsics Feri még hiszi, hogy 10 körzetbıl legalább 9-et
meg tud nyerni, ezt fennen hangoztatja is, és jelenleg tétlen
(azaz töketlen) várja a csodát (vagyis a sült galambot).
Listáját a már eddig is jól ismert nevekkel töltötte fel, így az
összes szerepelt (és leszerepelt!) jelenlegi képviselıjüket
rajthoz állítják.
A 2-es körzetbe csatába küldik az eddig 2-szer vesztes Csótár
Andrist, aki tavasszal MIÉP-es létére nem a Lupusznak hordta
a kopogtató cetliket hanem a Manningernek (de szigorúan
csakis azért mert a gyızteshez akart tartozni
)A 3-as
körzetbe maga Ruzsics Feri áll rajthoz, mert nem elég neki a
listákon levı elıkelı hely a polgármesteri jelöltség mellé,
hanem mint egy rendíthetetlen megélhetési teljesen tutira akar
menni. (talán már saját maga sem hisz saját magába?) A 4-es
körzetbe vetik be Vargánét, az 5-ösbe a Fodor Márkot, a 2
talán tutinak tőnı körzetbe, de aztán a 6-osba, a város
legnagyobb zámori szegletébe meglepetésre gyengítenek és a
Kingát átdobva a 7-esre egy ismeretlent (Kocsist) indítanak,
mondván, hogy İ sokat zargatta a lakosokat a tavaszi
mozgósításnál.
Láthatóan nem érdekli ıket, hogy az 1-es körzetbe milyen
nehéz lesz az MSZP-s Zemankovicsot legyıznie a
Bölcskeinek, mint ahogy az sem zavarja ıket, hogy a 8-as és
9-es körzetbe a Rigó és az Ifi is bukott már el ugyan ott ugyan
ilyen csatákat.

De hajrá Feri! Csak meg lesz az a 9, hisz a vak tyúk is talált
már szemet!
Szövetség Keszthelyért
Látszólag jobboldali szövetségesnek tőnhet a Keszey Tivadar
(volt Fidesz elnökségi tag) és a Bagyó Sándor (Vizimentık)
bábáskodásával
felállt
ilyetén
elnevezéső
lista.
Csakhogy a Titiék nem azért rajtolnak, hogy kiegészítsék a
Fidesz hiányosságait, hanem pontosan Manninger ellenesen,
annak megyegyőlés elnöki elképzelései ellen. Semmi másért
csakis tisztán: Lázadásból!
De még hibákat hibára is halmoznak. Kezdik úgy, hogy még el
sem indulnak, máris hıbırgésükkel lebıgnek a Nemzeti Kör
elıtt,
majd
a
sajtótájékoztatójukon
meg
valami
körömlakkszárító géprıl elmélkednek (még jó hogy nem a
bálnák vadászatáról vagy a világbékérıl )
Körzeteiket is a létezı legbutábban osztják el, hisz a Keszey
Titi hiába családi iskola ha a 4-esbe a Vargánénak megy neki,
míg a Bagyó az 5-ösbe egyszer már ki is kapott a Fodor
Mártól. Az akkor még ismeretlen Fodor Márktól.
Csapatukba még beveszik – mert nincsenek meg 10-en – a
Zámor Térségéért Egyesületet Györke Zsombor után aktívan
szétverı, pénzügyileg kusza és már kétszer is bukott Tóth
Ferit, valamint felkarolják azt a Pál Ferit aki az SZDSZ-tıl a
Gutai-féle Balatoni embereken át a Fideszig már minden volt
csak akasztott ember még nem.
Listájuk fonákja – hírek szerint – a kompenzációs egyes helyre
kerülı Gacsály András üzletember. A volt X-Duna építı, majd
pl. a Lovassy sarkán Mohácsitól telkeket vásárló, a befektetı,
a listát kampányt finanszírozó.
Mai állás szerint csak neki van esélye bekerülni a testületbe.
De neki van esélye bekerülni a testületbe!
Mi a helyzet az MDF-el?
A Demokrata Fórum nevét helyben bitorló keszthelyi
csoportosulás már 2002-ben is csakis Horváth Alajos egyéni
„üzleti” érdekei szerint politizált.
Elıbb hát kis visszatekintés 2002-re:
2002-ben a Fidesz és az MDF még országosan szövetségesek,
ezért Viktor Keszthelyre is kiküldi azt az ukázt, hogy –
lehetıleg 2 - képviselıi helyet Fórumosoknak kell biztosítani.
A Fidesz helyi vezetıi ezt fel is ajánlják, ám Alajost nem
érdekli a helyi képviselıség, İ inkább a megyére, azaz a
megyegyőlésbe szeretne ismét bejutni.
Miért is?
Egyrészt azért mert ott van a legkevesebb munkával a
legmagasabb alapfizetés plusz a legtöbb költségtérítés,
legtöbb juttatás, másrészt pedig azért mert addig már volt rá
pár éve és kitapasztalta, hogy különbözı megyei fenntartású
intézményekhez, cégekhez delegált felügyelı bizottsági
tagként mennyi sok mellékes jövedelemre tud szert tenni. (ez
ciklusonként akár 10 milliós nagyságrend! – érdemi munka
nélkül és legálisan.)
Alajost tehát ezért sem érdekli, hogy mi az országos ukáz, és
egy ügyes trükkel úgy oldják meg a problémát, hogy Alajos
nem tájékoztatja az MDF tagságot a Fidesz által kínált 2
körzetrıl, miközben a Fidesznél meg elıadja, hogy İ rákos
beteg és már a halálán is van, majd „nevesítette” azaz jelölte
Önmagát, mint pártja jelöltjét.
Alajos tehát így halálos betegen (sic!) került be 2002-be a
megyére (ismét)
Ilyen elızmények után talán nem nehéz megérteni a mai
helyzetet sem.
A Keszthelyi MDF-nek 2006-ban is csak annyi a célja, hogy
Alajos a megyére kerüljön. Nincsenek helyi városi
elképzelések, és mindegy is, hogy a Fidesz milyen ajánlatokat
tesz Alajos kisiklik és inkább az egerszegi pártközpontba siet
és ismételten kisírja magának keszthelyiként(!) a 10ezer alatti
(un. falusi listán) a bejutó helyet.
Közben azonban a tagság ezt a fajta önzést látva teljesen
egységes lesz és már csak Alajos elkergetésének dátumán

vitázik mikor Alajos kapcsol és mégiscsak tárgyalásokra indul.
Elıbb azonban Ruzsics Feri alázza meg, hogy ne jelölje már
megint saját magát és üljön le, majd a Titi listához megy hiába
való könyörgésre.
Ekkorra viszont már a legmérsékeltebbek is inkább a helyi
MDF szervezet önfeloszlatására tesznek javaslatot.
Így ennél a csapatnál ma a legvalószínőbb, hogy Alajos pár
embert megzsarolva (pl. saját fiát direktben kitagadással
fenyegeti ha nem indul el neki a 9-esen!) kiállít ugyan néhány
körzetet – hisz a megyei milliói forognak kockán ha semmit se
tud felmutatni
- de számára is meglepetés lenne, ha az MDF
egyetlen helyen is 50 szavazatnál többet kapna.
Kompenzációlistás helyre Dr. Szabó (szokásához híven a
butaságot szorgalommal párosítva) még küzd, és hiszi, hogy
lesz olyan hülye aki rá való tekintettel nem nézi a város valós
érdekét.
Keszthely Városáért Egyesület.
Ezt megint mondhatnánk, hogy jobboldali színezető, de nem
mondom. Ez Molnár (Csacsi) Imre listája. Azé a Molnáré aki
2002-ig Torgyán megyei embereként komcsizott, majd 2002-tıl
pedig Mohesz fizetett alpolgármestereként nem jött rá, hogy a
testvére vásárlására szavaz.
Itt az ész a Regina ügyvédnı, aki kapar kapar rettenetesen
kapar és keresi kutatja, kutatta a jelölteket. (gondolom jó kis
Csacsi tallérokért.)
Jók a sajtós anyagaik, ezért kérdés hány embert lesznek
képesek becsapni, de szintén meglepetés lenne, ha
delegálnának.
Ennek a listának egyetlen pozitívuma, hogy Csacsi a legutóbbi
megalázó harmincpár városi szavazatával most inkább
kimenekült a Kertvárosba. Ezzel viszont a kinti dzsungelharcos
körzetben óhatatlan megerısíti a Fideszes Pálinkás esélyeit.
Futottak még
A futottak még mezınyében van Rózsahegyi bácsi, akinek
most ugyan az orra elıl Gacsály elhalászta az éppen aktuális
jobbos kiugrókat, de az ipartestületi elszántsággal még
bármire is képes lehet. Ugyan így jelenleg jósolhatatlan
Mózner és a vele rokonszenvezık kitartása.
Ami biztos (vagy annak látszik):
Az MSZP és az SZDSZ tanult a 2002-es választásból, és
egységes listával rajtol. (2002-ben az SZDSZ 370 önállólistás
szavazata elveszett, nem tudták Tart bejuttatni) Most ez a 370
szavazat viszont plusz egy helyet jelent a baloldalon!
A bal-lib csapat ugyanakkor legalább 2 körzetben - fıleg ha
sok ott a jobbos jelölt – több mint esélyes a gyızelemre, és a
várhatóan 7-8 elbukott baloldali körzetükre is 4 kompenzációs
helyet fognak vinni. (de az is lehet – sok kislistánál - , hogy 5öt, hisz nagyon nagy baloldali vesztett összszavazatot
kezdünk el osztani, míg legalább 3 kislistának kell külön-külön
az MSZP szavazatainak 7-edénél többet szerezni!)
Míg a Fidesz-KDNP tehát jelenleg legvalószínőbben csak 8
képviselıt fog tudni delegálni (mert 2 bukásra nincs listás
hely, vagy 3 bukásra is csak maximum 1), addig a baloldal
nagyon szerencsés esetben 5-öt, legvalószínőbben 6-ot,
szerencsétlen esetben 7-et fog tudni a testületbe küldeni.
A maradék 2 /kompenzációs/helyért pedig szerencsétlen
esetben akár még 5 lista is marakodhat.
Mi lehet a (jobboldali) megoldás?
Lehetséges alternatíva – amit Debrecen városában sikeresen
alkalmaznak is – hogy ott a Fidesz és az MDF külön-külön
indul, de a 3 balos színezéső körzetben nem rongálják egymás
esélyeit és közös jelölteket állítanak.
Így ott várhatóan a Fidesz most le fogja tarolni a várost
(Debrecent!), miközben a necces körzetekben és a
kompenzációs helyeken meg MDF-esek fogják stabillá tenni a
jobboldali testület többségét.
Ezzel a matekkal helyben is lehetne akár 12-13 fıs jobboldalra
is játszani, Keszthelyen ez azonban jelenleg esélytelen.
Mert ez nem Kósa, de még csak MDF se.
Rudolf János

A baloldal gyızelmének a záloga, hogy ık voltak kisdobosok és úttörık,
meg a KISZ szervezetekben nevelkedtek. Tisztában vannak a csoport, a
párt értékeivel és tisztelik az egyén értékeit is. Nem rongálják a
csoportban szereplı társaik esélyét. Ez a negatívum jött vissza az orbáni
minden megnyílvánulásban ezért tart ott a jobboldal ahol tart. Az MDF
helyi vezetésének a kezében volt a 2 egyéni és egy listás hely esélye, ezt
Alajos úr önös érdekbıl eliminálta, esély volt utána egy egyéni és egy
listás helyre, de a válasz helyett a Titi féle csapathoz dörgölıztek ahol
csak eleve bukott pozíciót kaptak. Igen a FIDESZ felállt, több alku pozició
nincs. Ha az MDF valahol indít egy jó jelöltet a FIDESZ csomagolása
miatt stabil 3. Az MSZP esélye így szinte stabil. A jelölt, ha jobboldali
akkor nem indul. Ha nem indul, nincs kompenzációs szavazat, Akkor
esélye sincs az MDF-nek semmire sem. Éljen Alajos ezt sikerült elérnie.
Pedig valamikor az MDF a városban a legerısebb párt volt. Volt irodája,
rendeztünk programokat, volt fénymásoló és tekintélye. A rendszerváltás
determináns ereje volt, nemcsak a városban, de a körzetben is. Most
csak egy kellemes emlék, capni- és szégyelnivaló jelennel
-Mátyás

MolnárPressz
Városunk Kórháza közleményben tudatta, hogy nem igaz a
híresztelés, és nem is romlott az állapota annak az orvosnak
akit Mohácsi József megmőtött.
Szeretett vezérünk a hír hallatán megtiltotta a beszéd
használatát, mivel kiderült, hogy azt sokan arra használják,
hogy szidják ıt.
A helyi FIDESZ tagsága közbe annyira felbuzdult azokon a
városihegedüsévikéstévés híreken - miszerint Mohácsi József
sajátjából milyen serényen támogatja a város rászorulóit hogy többen is felajánlást tettek, hogy Mohácsi akár két sıt
több napi(!) illetményét is átadnák.
Mivel szerkesztıségünk nem óhajt pereskedni, ezért ezúton
szeretnénk elnézést kérni Hajdúkné B. Magdolnától SZDSZes pártfıfıtıl, amiért nem szerepeltettük a nevét egy olyan
társasági hírben, amelyben egy nı a város színházában
csutka részegen fetreng a földön.
Mohácsi József tegnap hivatalosan bejelentette, hogy
amennyiben a legközelebbi választást is İ nyeri meg, akkor
az ingatlan adót elnevezésében is "ingatlan eladó"-ra
módosítanák
Híreink szerint Maczucza Éva a nıi esélyegyenlıség nevében
kampányt indít. Követeli a férfisoviniszta magyar nyelv
haladéktalan megreformálását. Szerinte felháborító, hogy az
általánosan használt "kan-csó", "kan-na", "kan-ál", "kantáta", stb. szavaknak nincs meg a nıi megfelelıje. Külön
sérelmezte, hogy a "kan-dúr"-nak sincs megfelelı pár-ja - a
"cica" kifejezést mindkét nemre használják - az pedig
egyenesen kiábrándító, hogy a lány lovat "kan-cának" hívják.
Kisebb megütközést keltett a hívek között, hogy a szombaton
megtartott ökumenikus misére, amelyen a Fidesz-frakció is
részt vett, Pálinkás Róbert hozott magával perselyt.
Az Agrártudományi Egyetem friss diplomás hallgatója, Kiss
Aranka hihetetlen felfedezésre tett szert. Fejébe vette, hogy
a Balatonból igazi paradicsomi tengert hoz létre, így
megalkotott egy környezetre nem ártalmas különleges
sófajtát, mely a vízbıl türkizkék tengert varázsol. Azóta a
környezetvédelmi miniszter is szabadalmaztatta az anyagot,
de az ügy legleglelkesebb és átszellemültebb támogatói az
MSZP helyi kampánystratégái. A különleges sót 2007-ben
fogják elıször alkalmazni addig folynak a tárgyalások a
budapesti
Campona
bevásárlóköz-pontban
található
Tropicariummal
az
ott
található
tengeri
állatok
áttepelepítésérıl. Céljuk továbbá, hogy igazi caribi
hangulatot teremtsenek a Balaton térségében, mellyel igazi,
Európában még nem létezı tursztikai látványosságot
hoznának létre.

Postánkból: (Keszthely, Pf. 101)
Tisztelt Rudolf Úr! Tisztelt Keszthelyi Lakosok!
Miután elolvastam a Helikon Lap 4. számát kénytelen voltam két ok
miatt tollat ragadni.
A törvényesség leépülésének kronológiája során említésre került
nevem „fegyelmivel kirúgták dr. Benedek Györgyöt.. Tartalmilag
téves, mert nem fegyelmivel rúgtak ki, hanem két kreált vád alapján
indult fegyelmi ellenem. Az elsı fegyelmi eljárást végigülve
tapasztaltam, hogy véleményemet a fegyelmi bizottság meg sem
hallgatta, az igazgató utasítására, döntésükkel a vezetıi
állásomból függesztettek fel, ezt késıbb a munkaügyi bíróság
törölte. Ezek után a kórház vezetıi egy második fegyelmi eljárást
indítottak ellenem, biztos ami biztos jeligével. Teltek a hónapok és
dolgozni nem tudtam, mivel az igazgató munkámból felfüggesztett,
így nem vártam meg ennek a végkifejlıdését, ami 2006 nyarára
volt várható, rendkívüli felmondással éltem, így ezt a fegyelmit a
kórháznak kellett visszavonnia. Így nem fegyelmivel rúgtak ki,
hanem rendkívüli felmondással távoztam. Három bírósági per van
folyamatban köztem és a kórház vezetése között, egyet jogerısen
megnyertem, kettı folyamatban van. Amennyiben mindegyik
befejezıdik szívesen tárom az egészet a nyilvánosság elé.
A második téma, amirıl szólni kívánok az a nagyfokú szolidalitás
amivel pártállástól, vallási hovatartozástól függetlenül, kiálltak a
keszthelyi lakosok mellettem. Ez úton szeretném megköszönni a
támogatásukat, és megnyugtatni İket, hogy igaz ügy mellett
kardoskodtak ezt fogják igazolni a folyamatosan születendı
bírósági döntések.
Köszönet nektek Keszthelyi Lakosok !!!
Dr. Benedek György – sebészfıorvos

Mire jó a hévízi víz? -hez
Mit keres az újonnan elkészült központi épület folyosója alatt az a két
hatalmas fém tartály, úgy, hogy a folyosó a tartályok felett láthatóan
elhagyja a vízszintest? Mire használatos ezt a titkos tárolóedény? Tán a
nem kívánatos információk leledzenek benne, vagy a hévízrıl hiányzó
vendégforgalom intenzitása rejlik ott, vagy valamely elenyészı tektonikus
tevékenység eredménye, vagy csak egyszerően kivitelezési hiba?
Miért nem tartozik ránk a magyarázat? vagy addig amíg nincs okozó
addig nincs nyilatkozat?
Hé-vízimanó

Elment a hajó
Az 1945-ös világ, és haza égés után a keszthelyi közélet senyvedt a kora
kádári önkénytıl, a sport lekorlátozódott a focira, a lét és az egzisztenciák
féltése miatt az önálló kezdeményezés minden lehetısége el volt fojtva.
Városunkban a 60-as évek elején még a bicikli is ritkaságszámba ment,
személyautója csak egy-két orvosnak a rendırségnek, és a tanácsnak
volt. A fıtéren, ahol most is, a Taxi állomáson két három szürke Pobeda
várta a ritka alkalmi utasait. A városunk akkori legelitebbnek számító
fogorvosának futotta egy szinte új Pannónia motorkerékpára. Ezt
technikai ellátottságot bıven kiszolgálta a tapolcai úti - akkor még kézipumpálós - benzinkút. A technika akkor kizárólag a hatalom
szolgálatában állt, elképzelhetetlen volt bármilyen komolyabb sport
esemény összehozása a foci kivételével. Ahol most is van, a focipályán
minden vasárnap össztársadalmi esemény volt a meccs. A jelenlegi
"pavcsi" is abból alakult ki, hogy a sok szomjas toroknak a meccs után
egy kocsma nem bírta az igényeit kielégíteni, ezért egymás mellé sok sok
kocsma került. A foci-meccseken ott volt mindenki aki számít és sajátos
protokoll szerint vonultak be a helyi elit ill. a hatalom képviselıi és élték az
álságos demokratikus életüket a sok sok szakikám és elvtikém közt.
Mit tehetett az aki esetleg másra vágyott? hol találhatott lehetıséget az
aki focin kívül esetleg mást is akart. Szinte semmit.
A jelenlegi Lovassy utca vonalának meghosszabbításánál a vasút és a
Balaton közt a városi kertészet volt. A jelenleg lezárt sorompón áthaladva
balra egy kavicsos úton értük el a Gimnázium vízitelepét, attól balra
Gyenes felé az Egyetem, akkor még akadémia vízi-telepe, a Nagyváthy

technikum telepe és a nádas a libásig. Valamint a gimi teleptıl balra a
móló felé a Jacht klub, ami akkor kb. 1500 nm-en ırizte a háború elıtti
kispolgári múlt egy két emlékét. Egy fedett fészer alatt aludta a
felébreszthetetlenek tőnı álmát a extrának számító 2 db 25-ös túra jolle, a
Fagyöngy és a Dóci. Volt még ott egy két régi hajó romja, és lelkes
amatırök fogadkoztak, hogy ha az idén nem is de jövıre biztosan vízre
tesznek. A bejárat mellett mőködött egy ivó is, ami a piaci tyúkos szintjén
tett eleget a vendégek igényeinek. Az udvaron hatalmas főzfák
árnyékában volt még egy kiszáradt, mőködésképtelen szökıkút ami
alkalmi ülıalkalmatosságként nyáron a sörözı, télen a korcsolyázáshoz
átöltözık rendelkezésére állt. A kocsmában akkor még az alkohol (max.
kétfajta sör, kis vagy nagyfröccs) mellett a csatos üveges bambin kívül
max. a téli meleg tea ill. forralt bor volt vásárolható. A telep eszmei felét
az akkori AKÖV a mai volán elıdje birtokolta. Mint a legfontosabb helyi
stratégiai ágazat reprezentásai semmi másra nem használták a telepet a
szomjuk alkalmi oltásán kívül. A lassan konszolidálódó és fejlıdı
városunk utcáit locsoló autót itt töltötték tele vízzel. Ez a masina
alkalmanként kb. 4000 liternyi vizet szórt szét a város utcáira. Az autó
tetején a víztartály végénél egy besüllyesztett kutricában ült a locsoló aki
a kézzel mőködtetett szelepeivel a kénye kedve szerint irányította a
vízsugarat az útjukba esı objektumokra, legyen az egy csinos lány, vagy
egy szabadon barangoló eb, vagy valami más. Az akkori telep egy
emblématikus figurája volt a Ketyi nevő vízi-ember aki szőkszavú volt, de
mindig megmondta a frankót, legyen az idıjárás, haljárás, vagy valami
más.
Ezt a langymeleg lusta idillt egy tavaszon Koskán elvtárs közlése
robbantotta fel: Közölte, hogy 4 nap múlva a telepet bezárják, és
lebontják. Aki amit akar azt elviheti az adott határidıig, utána minden az
enyészeté lesz. A telephez akkor szinte hozzátartozott a Kalmár Gábor és
húga az Ibi, a Csibu, a Neupor gyerekek és még sok más. Az İ érdemük
meg sok sok alkalmi "bolond" segítıjüké, hogy a technikumi telep melletti
nádasba a lehetı legtöbb értéket áthordjanak. Ebbıl a telepbıl lett a
jelenlegi Kyc. elsı telepe, a másik a régi ládagyár helyén, a halásztanya
mellett van. A késıbbiekben a hatalom támogatásával felállt a jelenlegi
JAVSE, a honvédségi vízi-telep. A Jacht Klub helyén három nap múlva
elkezdıdött a Helikon szálló építése. amely áll ma is. A gimnázium víziháza egy exkluzív és mutatós fa szerkezető ház volt ami szintén az
enyészeté lett. A telephez tartozott egy két leveles csónak is, hogy azok
hova kerültek? Jó lenne tudni. Az egyetem telepét nem érintette az
építkezés, a jelenlegi állapota egy töretlen fejlıdés, valamint a technikumi
teleppel való egyesülés eredménye. A Kyc telep fejlıdését az akkori
"bolondok" alapozták meg és erıt az egyre több magán-hajós és szörfös
anyagi segítsége adta. A '45 elıtti, Festeticsi segítséggel felépült akkor a
köz javát szolgáló Jacht Klub jogutód nélkül a hatalom akaratára
kártérítés kárenyhítés kárpótlás nélkül szőnt meg. Ezt az anomáliát azóta
egyszer sem próbálták meg rendezni. Sem a hatalom, sem az
önkormányzat, de az akkori érintettek sem merték kezdeményezni ennek
e
kényes
kérdésnek
az
rendbetételét.
A magánvéleményem szerint a JAVSE és a libás közt lévı területre nem
a tıkeerıs MAHART-ot kellett volna beengedni, hanem a helyi
vitorlázókat kellett volna egy telepre egy infrastruktúrába összehozni.
Dehát ez a hajó lehet, hogy tényleg elment.
MI

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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