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Helyesbítés!
Elızı számunkban tévesen állítottuk, hogy Horváth Alajos
(az MDF keszthelyi csoportjának elnöke) „saját fiát
direktben kitagadással fenyegeti ha nem indul el neki a 9es” (un. kiskeszthelyi) választókörzeten.
Mert ezzel szemben az a valóság, hogy a fiát már jó pár éve
kitagadta – a családi házaiból elkergette.
Most az MDF listaállítása kapcsán csak annyit közölt vele,
hogy ha a fiú nem indul el, akkor „ezentúl még akár az
árokparton is fekhet”, akkor sem fog még szólni sem hozzá.

Horváth Alajos az MDF keszthelyi 4-es (belvárosi)
választókerületének jelöltje,
az MDF falusi listájának befutója, (Keszthelyrıl!)
Szintén tévesen állítottuk, hogy Alajos egyéni üzleti
érdekébıl azért hátráltatja a helyi MDF szervezetet (és így
közvetve a városi jobboldal többségének lehetıségét), hogy
İ zalai megyegyőlési képviselıként hozzájusson 10 millós
nagyságrendő jövedelmekhez.
Mert ezzel szemben az az igazság, hogy a havi 168.300Ft 4
évre (költségtérítések és bizottsági pénzek nélkül !!!) csak
alig valamivel több mint 8 millió forint.
Cikkünk többi (azaz: lényegi!) részét – hogy pl.
2002-ben is már rákos betegségére való hivatkozással könyörögte ki a megyei helyét, vagy, hogy most
2006-ban is csak az İ szintén megyei helyéért fog
az összes városi(!!) egyéni képviselıi MDF
szavazat elveszni - nem is kifogásolták.

MolnárPressz ☺
SZENZÁCIÓ!!!!!
A MolnárPRESS interjút készített Mohácsi Józseffel. Az
alábbiakban teljes terjedelemben közreadjuk a beszélgetést.
MolnárPRESS: SZeretett Polgármester Úr! Kedves Józsi
bácsi! Szeretnénk Öntıl megtudni, hogy miként értékeli a
Magyar Narancs nevő szélsıjobboldali orgánumban Ön és az
angolnatelepi beruházás ellen indított gusztustalan, minden
tényszerőséget nélkülözı támadást?
Mohácsi József: Hm, khm, köszönöm a lehetıséget és a
kérdést, ami arról árulkodik, hogy Ön képben van az ügyben.
Mielıtt belevágok a válaszba, engedje meg, hogy Önt és a
MolnárPRESS kedves olvasóit köszöntsem. (Mohácsi József
ekkor hátrateszi a kezét, kiegyenesedik és a jövıbe néz)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink. Üdvözlöm
Önöket gyönyörő városunkban és kellemes pihenést kívánok
Önöknek. Meine Dámen und Herren, ich begrüsse Sie
herzlich in unserer wundervollen Stadt und ich wünsche
Ihnen einen erholsamen Aufenthalt. (Mohácsi József most
virágcsokrot vesz elı kabátja zsebébıl és átnyújtja a MP
riporterének) Elnézést kérek, de kampánytanácsadóim
javaslatára ezentúl minden egyes bemutatkozáskor el kell
mondanom ezeket a mondatokat. Tehát, az angolnatelep.
Mint arra Ön is rámutatott kérdésében, itt egy gusztustalan
rágalomhadjáratról van szó Keszthely városa ellen. Mert a
keszthelyiek tisztában vannak azzal, hogy a hatcsillagos
szálloda megépítése nekik érdekük. S nekem is, hisz
gondolnom kell nyugdíjas napjaimra és gondolnom kell
családomra is, ezért is gondoltuk azt kis feleségemmel, hogy
áldozunk Keszthely város javára és az ı cége építi majd meg
a szállodát és annak üzemelésében is majd részt vállalunk,
hisz a mi családi tapasztalataink nagyon jól hasznosíthatók
Keszthely érdekében.
MolnárPRESS: Köszönöm. Beszélgessünk egy kicsit a város
anyakönyvezési reformjáról is.
MOHÁCSI JÓZSEF: Hm, khm, köszönöm a lehetıséget és a
kérdést, ami arról árulkodik, hogy Ön képben van az ügyben.
Mielıtt belevágok a válaszba, engedje meg, hogy Önt és a
MolnárPRESS kedves olvasóit köszöntsem. (Mohácsi József
ekkor hátrateszi a kezét, kiegyenesedik és a jövıbe néz)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink. Üdvözlöm
Önöket gyönyörő városunkban és kellemes pihenést kívánok
Önöknek. Meine Dámen und Herren, ich begrüsse Sie
herzlich in unserer wundervollen Stadt und ich wünsche
Ihnen einen erholsamen Aufenthalt. (Mohácsi József most
ismét virágcsokrot vesz elı kabátja zsebébıl és átnyújtja a
MP riporterének) Elnézést kérek, de kampánytanácsadóim
javaslatára ezentúl minden egyes válaszom elıtt el kell
mondanom ezeket a szavakat. Tehát az anyakönyvezés.
Molnár alpolgármester úr tolmácsolta nekem Keszthely
városának közös akaratát az anyakönyvezési reformra
vonatkozóan. Dióhéjban ez annyit jelent, hogy a város
polgármestere ezentúl maga fogja végezni a keresztelést és
néhány szülés levezetésében is közre fog mőködni, Kertész
Márta és Szenkovszky fıorvosasszony kérésére. Apróbb
szelete még a reformnak, hogy a keszthelyen választható
nevek listájáról töröltük a RUDOLF és a JÁNOS neveket,
mert ezek tiltott önkényuralmi jelképnek számítanak.
Helyettük javasoljuk a József, Jóska, Jocó, Józsika neveket.
MolnárPRESS: Igaz az, hogy a város nagy szülöttjének
Kacsóh Pongrácnak is átalakítják az emléktábláját?
MOHÁCSI JÓZSEF: Hm, khm, köszönöm a lehetıséget és a
kérdést, ami arról árulkodik, hogy Ön ebben az ügyben is
képben van. Mielıtt belevágok a válaszba, engedje meg,
hogy Önt és a MolnárPRESS kedves olvasóit köszöntsem.
(Mohácsi József ekkor megint hátrateszi a kezét,
kiegyenesedik és a újra jövıbe néz) Tisztelt Hölgyeim és
Uraim, kedves vendégeink. Üdvözlöm Önöket gyönyörő

városunkban és kellemes pihenést kívánok Önöknek. Meine
Dámen und Herren, ich begrüsse Sie herzlich in unserer
wundervollen Stadt und ich wünsche Ihnen einen erholsamen
Aufenthalt. (Mohácsi József most már a harmadik
virágcsokrot veszi elı kabátja zsebébıl és átnyújtja a MP
riporterének) Elnézést kérek, de kampánytanácsadóim
javaslatára ezentúl minden egyes válaszom elıtt el kell
mondanom ezeket a szavakat. De ezt már mondtam. Tehát
Kacsóh polgártárs ügye. Nos, Molnár alpolgármester úr
közvetítette hozzám Keszthely város polgárainak kérését, én
pedig ez elıtt meghajlok (itt MJ meghajol és újabb
virágcsokrot vesz elı kabátja zsebébıl) és a nevezetes
Kukorica urat is átjavítjuk KUKORICA JÓZSEFre, akiben
ezentúl JÓZSEF vitézt fogjuk tisztelni.
MolnárPRESS: Kedves Polgármester úr! Köszönjük válaszait,
amelyekbıl ismét bebizonyosodott, hogy Keszthelyen
nemhogy diktatúra nincs, hanem a polgárok a legnagyobb
szabadságban és boldogságban élnek. Köszönjük ezt Önnek.
MOHÁCSI JÓZSEF: Hm, khm, köszönöm a lehetıséget és a
kérdést, ami arról árulkodik, hogy Ön ebben az ügyben
szintén képben van. Mielıtt belevágok a válaszba, engedje
meg, hogy Önt és a MolnárPRESS kedves olvasóit
köszöntsem. (Mohácsi József ekkor megint hátrateszi a
kezét, kiegyenesedik és a újra jövıbe néz) Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, kedves vendégeink. Üdvözlöm Önöket gyönyörő
városunkban és kellemes pihenést kívánok Önöknek. Meine
Dámen und Herren, ich begrüsse Sie herzlich in unserer
wundervollen Stadt und ich wünsche Ihnen einen erholsamen
Aufenthalt. (MJ egy ötödik virágcsokrot is elıvesz kabátja
zsebébıl és átnyújtja a MP riporterének, és a csokor mellé
ad egy dedikált fotót is.)
A MolnárPRESS értesülése szerint a nagy tehetségő, s
megváltoztathatatlan eszményképő, a helyiek sokasága által
többedszer, nyílvánvalóan minden helyi polgár
megelégedésére önkormányzati képviselınek megválasztott,
az általa vezetett bizottságra tucatnyi napirendi pont
tárgyalását minduntalan ráerıltetı, az üléseken soha el nem
bóbiskoló, egyáltalán nem piros-boros arcú, autót és
táncosnıt mindenkor józanul vezetı, mindig minden ígéretét
betartó, a helyi kórházba -egyáltalán nem képviselısége
miatt- kizárólagos jogú WC-papír beszállító, gyémántgerincő
Rózsahegyi képviselı születésnapi ünnepségén súlyos
rendzavarás történt, ami azóta is megosztja az azon
résztvevıket. A lapzárta miatt az üggyel kapcsolatos
információinkat egy másik számunkban adjuk közre.
A MolnárPRESS értesülése szerint a keszthelyi VK. ajánlatot
tett a HelikonPortál megvásárlására. A hírt megerısíti, hogy
bizonyos érdekkörök létre kívánják hozni a MO-MO Lápkiadó
Társaságot, mely velük közösen üzemeltetné a rendszert. A
társaság szóvivıje NevenincsNorbert elmondta, hogy a
konzorcium azért kívánja megvásárolni a portált, mert így
teljes mértékben biztosak lehetnek abban, hogy közérdekő
információ nem szivárog ki. A szerkesztı bizottságot már
kijelölték. A fıszerkesztı feladatát korunk egyik legnagyobb
írója,
jogásza,
szociológusa,
kurátora,
történésze,
borlovagja, polihisztora, a világhírhedt Róbert Gida fogja
ellátni. A töményebb híreket és a napi Unicumokat Zemibaba
győjti be, Maczumaczkó továbbra is kisebbségi szerepet kap,
bármennyire szeretné nem engedik oda a mézescsuporhoz.
Füles és a másik Csacsi továbbra is csak bólogat, a
szerkesztıség munkáját álhírekkel és az igazság cáfolatával
segítik. Malacka a Tigris szerepében fog jeleskedni, ha
leleplezik az olvasók átverésében, visszavonul és tovább
halászik a pagony lápján a zavarosban.
A MolnárPress ezúton tájékoztatja minden olvasóját, s rajtuk
keresztül a széles közvéleményt, hogy munkatársunk
megalapozatlan
információja
miatt
majdnem
félretájékoztattuk Önöket.

Tudatjuk, hogy a hétvégi Csokonai bálon a majdnem
megjelentetett álláspontukkal szemben nem lehetett
alkoholos koktélokat rendelni. Valótlanul kívántuk állítani,
hogy Dr. Hajdukné B. Magdolna ezekbıl nem a városunkban
betöltött tisztségének, valamint nemének megfelelı
mennyiségnél többet fogyasztott.
Hamis színben tőntettük fel azt az információt, miszerint a mi
Magdink azért érintette-úgy fél három felé-tartósan,
váratlanul, s háttal a táncparkett talaját, mivel az épp
aktuális partnere, Bölcskei Parkettördög FIDESZ István, épp
a két- általuk képviselt párt- közti összekötı kapocsról
kezdett újabb beszélgetést.
Továbbá elnézést kérünk mindazoktól, akiket azzal kívántunk
hasonló módon áltatni, hogy a nap keleten kel, nyugaton
nyugszik.
A MolnárPRESS értesülése szerint Veres János, ideiglenesen kinevezett, pénzügyminiszter Járai Zsigmondot tette
felelıssé a Ft nagyarányú, csak a pengıhöz fogható nagyságú, romlásáért. Járai Zsigmond munkatársunknak
kijelentette, tiltakozik a személyét ért méltatlan vádak miatt.
Nyilatkozatában kiemelte, hogy minden magyar állampolgárnak joga van annyi és olyan címlető, a Magyar Köztársaság
hivatalos fizetıeszközéhez jutni, amennyit, s amilyet csak
akar.
Hírügynökségünk vidéki tudósítója szerint, aki még véletlenül
sem keszthelyi, tovább folyik egy balatoni városban a
polgármester megsegítéséért indított kezdeményezés.
Informátotunk kitart amellett, hogy a település polgárai
felháborodottan vették tudomásul a polgármester arcpirítóan
alacsony évvégi jutalmat szavztatott meg magának, s ezért
számára 1Ft-osokat győjtenek.
Elıre is visszautasítjuk azokat az alaptalan, undorító, aljas
ellenzéki mesterkedéseket, mellyel egyesek lapunk kárára
igyekeznek majd tenni, azt a hamis látszatot ébresztvén az
azt hallgatókban,mintha nekik lenne igazuk.
Roppanósan friss: névtelen, arctalan, néma informátorunk
aláírásával hitelesített, portréjával díszített hangkazettán
hozta tudomásunkra, hogy már kezdetektıl fogva egy, a CIAs kapcsolatokkal is rendelkezı Télapó- fedıneve:SÁNTA
KLAUSZ-kedvenc szánhúzójánál lehet a pénzérméket leadni.
Több munkatársunk is nyomába eredt a titokzatos
húzóembernek. Sokáig nem akadtak nyomára, mígnem
egyikük a gyermékének történı mesélés közben rá nem
döbbent a vélhetı igazságra.
Eszerint a Télapó kedvenc szánhúzóját RUDOLF-nak hívják.
Döbbent informátoraink holnap azt próbálják meg kideríteni.
kinek a szánját húzza Rudolf.
Új szolgáltatással kedveskedik a Városi TV: ezentúl aki havi
3,5 percnél többet nézi a mősoraikat, az naponta többször is
!!! ingyen !!!! elmondhatja a
"Mindent elhiszek Mohácsiéknak" kezdető mantrát
Új sorozat a KTV-ben. Hol mikor kinek adakoztam. Adás a
hét minden napján. ismétlés a heti összefoglalóban
Keszthelyen súlyosan sérült a /baloldali/szólásszabadság, és
egyenlıség. Mohácsi a Zalai hírlap egyik számában nem
szerepelt , habár azt Mohácsi telefonon a fıszerkesztınél
azonnal kifogásolta, sıt a címlapon Czoma volt látható.
Hol itt a baloldali igazságosság???
Sıt a múlt héten az is elıfordult hogy a Helikon rádió közölt
egy fideszes hírt, és volt olyan nap amikor Mohácsi nem
nyilatkozott.
Az önkormányzat ülése elıtt kiszivárgott: az Mszp-Szdsz
rendkivüli tanácskozást tartott, mert a Keszthely és vidéke
legutóbbi számában Mohácsi csak 3 fényképpel szerepelt.
Elhatározták több pénzt az önkormányzat ilyen újságnak nem
ad. Elmondták a mérce az mtv Napkelte címő mősora, ahol
majdnem mindig 3 kormánypárti újságíró kérdez, és hetente
egyszer egy ellenzékit is beengednek.

T Vera független újságíró, aki Mohácsi sajtómunkájának
megszervezésén kívül a Zalai Hirlapnak, a Keszthely és
vidékének, és a hivatalos honlapnak tudósit, az ideges
hangulatban cáfolta hogy a városban elterjedt: sokan keresik
a 2.7 milliárd forintot, amit ebben a ciklusban hozott a
kormány Keszthelyre. Zemankovics alpolgármester javasolta
is legyen ez a kampány így mindenki több pénzt fog keresni
Keszthelyen nemcsak ık. Erre különösen szükség van mert a
templomokban folyó kampányolásban már kezd elfogyni
saját, azaz önkormányzati keretük. Végül is a templomokban
az egyház ne kampányoljon, ez csak az Mszp jelöltjének
szabad, legalábbis választások elıtt.
A MolnarPRESS tényfeltáró riportja Borhidi Attila hévízi
látogatásáról.
Újságíróink e héten annak eredtek nyomába, hogy miként
jöttek rá Keszthely és Hévíz nagy vezetıi és vezérei arra,
hogy a láp nem láp.
İszi napsütésre ébredt a Nyugat-Balaton.
Mohácsi vezér kikelve ágyából egybıl magára húzta új
tőzpiros dzsekijét, és a tükör elé állva ismételgette az MSZP
választási központjából kapott mondatokat: Igen.
Megcsináltuk. Igen. Megcsináltuk. Igen. Megcsináltuk. –
mondogatta bölcs vezérünk, hisz Zemankovics agytröszt
úrral azt sütötték ki, hogy választási kampányukat e két
szóra építik.
Mohácsi úr tehát pirosba öltözött, hátára csapta halász
felszerelését és zsebébe nyomta a jégkaparót, amire nagyon
büszke volt, hisz saját nevét látta rajta. Jó lesz ez még ma,
gondolta, s zsebre dugta.
Vértes vezér is tőkön ült, egyrészt azért, mert egy igazi
királlyal régen találkozott már, másrészt meg azért, mert
reggeli védıitalát még nem vette magához. Gyorsan bekapott
egy unikumot két kisfröccsel és bevetette magát bites
rendszámú fordjába és a buszpályaudvar felé vette útját.
Zemankovics agytröszt képviselı elkésett, mivel a Vonyarci
borozó késıbb nyitott, mint gondolta, s lekéste a hévízi
buszt, csak a késıbbit tudta elcsípni. Megjelent a fogadásra
Molnár alpolgármester is, és Hajdukné O. Maligancia
Magdika hófehérkének öltözve.
A bokrok közt megbújva figyelte az eseményeket Vancsura
igazgató úr, s magában jókat mosolygott kis költeményén,
kint is vagyok, bent is vagyok, jaj de nagyon ügyes vagyok.
A pécsi busz kis késéssel gördült be a hévízi
buszpályaudvarra, s a lekászálódó utasok közt ott tipegett
maga a lápkirály, térdnadrágban, bakancsban, a Kuba
trópusi erdeit is megjárt drapp vászonkabátjában. Fején hős
árnyékot adó parafakalap. Molnár Imre száján ki is csúszott,
Árpi cseszd meg ez egy Pampalini, de Mohácsi akkorát
húzott fejére a jégkaparóval, hogy Imrénkben bennragadt a
szó és iá-zni kezdett. Lápkirály a neve te csacsi, súgta neki
oda Zemankovics agytröszt.
A társaság rövid bemutatkozás után bevetette magát Vértes
úr szolgálati fordjába, aki ízirájderöcsém felkiáltással sikkes
indulást rendezett, eközben a verselgetı Vancsura
igazgatónak szemét homályba borította a kipufogó füstje.
Az angolnáson elıször a betonkádakat vették szemügyre. A
lápkirály hatalmas nagyítóval pásztázta a kádakat, s
véletlenül majdnem belelökte az egyikbe a teljes
halászkészültségben vizslató Mohácsi polgármestert. Az elsı
bizonyítékra Molnár Imre bukkant, aki az eget pásztázva
belerúgott egy fémesen csengı valamibe, s kibillent
egyensúlyából. A rúgástól felreppenı ismeretlen objektum
épp Vértes polgármester ölében landolt, aki nem
tüsténkedett megmutatni szerzeményét Zemankovics
alpolgármesternek. Elégedetten állapították meg, hogy sörös
doboz. A lápkirály nagyítójával szemügyre vette, kis kézi
mikroszkópja alá is bedugta, s mutatóujját felemelve
jelentette: nem láp. A sikertıl felbuzdulva folytatták a
keresést, s hamarosan újabb bizonyítékot találtak egy

összegyőrt marlbórós doboz alakjában, amit Mohácsi fogott
ki egy döglött kárásszal egyetemben. Nem láp, mosolyogtak
egymásra. Ekkor hangos cseszd meg Árpi a lápodat kiáltásra
lettek figyelmesek, ami Molnár alpolgármester száját hagyta
el, aki a földön fekve szemlélte a bogarakat. Megcsúsztam
valami szaron, nyöszögte, de ekkor már körötte termett az
egész expedíciós csapat, akik meghajolva állták körül a
csúszás okozóját.
Mi ez, csiga? – kérdezte Zemankovics agytröszt, de a
lápkirály leintette. Zsebébıl csipeszt húzott elı, felemelte, s
eltőnıdve bámulta az ismeretlen objektumot. Vértes
polgármesternek is fennakadt a szeme, Molnár Imre az eget
pásztázta, Mohácsi pedig rázendített. Igen. Megcsináltuk.
Vancsura igazgató erre már a legközelebbi bokorba ért, de
nem látott semmit, mert Magdika hófehérke ruhája eltakarta
elıle a belátást. Nem baj, akkor is ügyes vagyok – mondta.
A lápkirály fejét csóválta, nem lehet, nem lehet –
ismételgette. Utoljára 1971-ben találtam ehhez hasonló
hüllıfélét a Santiago de Cuba feletti hegyek közepén.
Tanácstalanul álltak, Vértes polgármester elıtt végigpergett
egész élete, Mohácsi polgármester ijedtségében zsebében
kotorászott, hisz tudta, ha ez lápi csiga, akkor mindennek
vége. A helyzetbıl a kiutat a hófehérke ruhába öltözött
Magdika találta meg, amikor kielégült képpel felkiáltott, de
fiúk, hiszen ez egy használt óvszer! Molnár Imre fejéhez
csapott, Zemankovics alpolgármester mosolygott, Vértes
Árpád meg elüvöltötte magát, csesszétek meg, koton, nem
csiga!
Redıs? – kérdezett közbe Molnár Imre, de erre megint
kapott egyet a fejére Mohácsitól, hogy redıs ám a nénikéje
alsószoknyája, örüljön, hogy nem csiga, meg nem hüllı. A
lápkirály kis tasakba rejtette az objektumot, öles
nyelvcsapással megnedvesítette a ragasztócsíkot, lezárta, s
lepecsételte. Ünnepélyes mozdulattal átnyújtotta Vértes
polgármesternek, hogy Árpikám, ezt kitőzheted a városháza
tornyának csúcsára, hogy mindenki megláthassa, nincs itt
láp, s nem is volt soha.
Mohácsi polgármester összeszedte halászfelszerelését,
elıkapta mobilját, s csak ennyit mondott: Árpim, interjúra!
Hívjuk Horányit!
A felfedezés örömére Vértes vezér gyertek most megetetek,
megitatok és meg….. tok mindenkit felkiáltással fejezte ki
örömét.
Másnap már hozta is a Zalai Hírlap, hogy nemhogy láp nincs
az angolnáson, de egész Hévízen sincs, sıt az országban
sincs minden csak PG kitalációja.
A MolnárPRESS tényfeltáró riportja arról, hogy az MSZP-sek
miként vesztették el Mohácsi József fejetetejit, s miként
találták azt meg
Szabó György, a keszthelyi új szociáldemokrácia atyja épp
szalonnázott. Irodai asztalán ott feküdt a Népszabadság
aznapi példánya, s miközben bicskájával kanyarintott egyet a
kenyérbıl, oda-oda pislantott Manninger Jenı kampányprospektusára. Nehezen haladt, hisz az tele volt helyesírási
hibákkal, hogy tisztelt választplgárok, de ez fel sem tőnt neki
igazából, mert azon töprengett, hogy a munka, otthon, család
közül melyik van meg rendesen a Jenınek.
Telefoncsörgés riasztotta békés emésztésébıl, a vonal túlsó
végén Molnár Imre volt, Gyurim, riadó, meggyüttek a
plakátok. Baj van.
Szabó György, a sokat látott új szociáldemokrata megijedt.
Szabó tudta, hogy baj lehet. Szabó tudta, hogy meglepetésekre számíthat. Szabó tudta, a tavasz tizenhét pillanatból áll.
A polgármesteri hivatalban egybıl Molnár Imre szobájába
toppant, magukra zárták az ajtót, kávét sem kértek, és
engedve Molnár alpolgármester felszólításának, kezébe vette
a plakátot. Kis kézreálló valami volt, nem is plakát, szórólap,
összehajtható, színes, a Gyurcsány is rajta volt, nem látott
rajta semmi különöset. A Jóska mosolygott rajta. Mi van? -

vonta kérdıre Molnárt. Hát nem látod? nincs meg a feje!
Szabó rácsodálkozott: Iszen ott a feje! Dehogy, iszen
levágták a tetejit – mondta Molnár alpolgármester.
Szabó lemerevedett. Ahogy jobban megnézte, észrevette ı
is, hogy Molnárnak igaza van, a plakátról hiányzik Mohácsi
fejeteteje. Hova lett? – szegezte neki a kérdést Molnárnak.
Így hozták, most gyütt meg, nem is mutattam még a
Jóskának, nincs is itten, de jobb is, mer’ egybül fıment vóna
a vércukra. Jó tetted Imrém. – mondta Szabó, de közben
azon töprengett, mitévık legyenek. Tudta, fej nélkül nem
lehet választást nyerni. Tudta, Mohácsinak új fejet kell
szerezni!
Imrém, fújjá riadót. Hívgyá mindenkit! A Zema a vonyarciba
lesz, a Hajdukné biztos a kovácspistire vigyáz, meg hídd
még ide a Rózsahegyit is, az meg a Kaszablankába lesz,
táncótat magának, biztos. Molnár kirohant telefonálni, s a
magára maradt Szabó töprengeni kezdett. Cikáztak fejében a
gondolatok, biztos volt abban, hogy ebben is az ellenzék
keze van. Ellopták Mohácsi fejét, csak ık lehettek.
Fél órán belül összeült a csapat. Molnár Imre asztala körül
győltek össze, a fotelban Szabó ült, maga elé hajolva,
kezében a plakátkát forgatva. Baj van. Nagyon nagy baj. Az
ellenzék ellopta a Jóska fejit. Vagyis a fejetetejit. – nyitotta
meg az ülést. Molnár Imre már készen volt a válasszal: Ez
csak a Ruzsics lehetett, a profilfába van nekik olyan
fürészgépük, amivel le tutták vágni a Jóska fejit, valahogy
eltérítették a plakátokat, kiszagóták, aztán levágták.
Kibasztak velünk.
Zemankovics alpolgármester, aki régebben a régi
szociáldemokraták agytrösztje volt, gondolkodóba esett.
Hajdukné Magdika elszörnyülködött, mert ha rá a Píársanyit
is osztották ki képviselınek, lélekben a Jóskának drukkolt,
felnézett rá, kedvelte. Meg hitt benne, hogy lelke mélyén a
Jóska is liberális. Rózsahegyi képviselı egyelıre még nem
tudta hol van, és ha már itt van, akkor mit is keres itt, mert ı
hetek óta csak arra bírt gondolni, hogy melyik jobboldali
kiugrott politikust veszi fel a listájára, hogy bejusson a
testületbe.
A hosszú csendet Szabó képviselı törte meg: A megoldás a
következı. Gyuri bácsi, te szerzel egy fényképezıgépet és
azzal lefotózzuk a Zema fejit. Vagy az enyimet. A Molnár
Imréé szögletes, azt nem lehet, a tied meg fehér, aszt azé
nem. A Magdika fejét meg nem tehettyük oda. Szóval, hozol
egy gépet, lekapjuk vallamelyikünk fejit. Utánna leviszitek a
bótba, lemásótattyátok a gyerekekkel huszezer példányba.
Ennyi kell. Amíg meglesz, Magdika te meg fıhivod az egris
igazgatót, hogy hívja össze a pedagógusokat, asztán ha
kész a Gyuri bácsi, azok odaragasztják a plakátokhoz a
Zema fejit. Vagy az enyimet.
Felmordultak erre a többiek. Molnár Imre rá is kezdett: Miér
a tieteket, az enyim nem jó? végülis én vagyok az idısebb,
meg má vótam képvisellıjelıt is! A tied Gyuri nem jó, mer
olyan vagy mint a Vak Bottyán kuruca, akire tévedésbı gatya
helyett öltönyt attak. Zemankovics rázta a fejit, hogy ı nem
adja a sajátját a Józsinak. Rózsahegyi képviselı még mindig
nem tudta, mit keres itt, és hol van egyáltalán, csak annyit
fogott fel, hogy a Józsinak elveszett a feje, és ujjat köll
csinátatnyi. Hajdukné is zavarodott volt, és hogy idıt
nyerjen, felvette, hogy igyanak egy unikumot. Ebben aztán
meg tudtak egyezni, úgyhogy gyorsan bekaptak egyet, utána
meg még egyet, hogy közben talán jobban jár a fejük a
gondolkodáson.
Ekkor megcsörrent Szabó György szolgálati újszociáldemokrata mobilja. Hívnak, a köszpontbó! Csend ülte meg a
termet, kéz nem moccant, lélegzet nem hallatszott. Csak
Szabó mondatait hallották. Igen, igen megkaptuk. … Igen,
tetszik, csak egy kis baj van. … Hát, hogy hiányzik a
képvisellıjelıt úr fejeteteje. …Homloktó fölfele … Igen, a
szeme megvan… A füle is… Alul nem, alul csak a
nyakkendıje látszik…Igen, szemüveges…Értem, hú

megnyugottam, köszönöm.
A dermedt csendet megkönnyebbült sóhaj törte meg, amint
Szabó György kinyomta a telefont. Megodódott gyerekek,
huhú, megodódott. Mi van, mi történt? – kérdezték szinte
egyszerre. Nem a Ruzsics vágta le a fejit, hanem ez a
koncepcijó, mindenkinek levágják, me’ így jobban mutat,
aszongyák a köszpontba.
A nagy ijedtségre bekaptak még egy unikumot, és boldogan
ment mindenki dolgára, mert tudták, dolguk akad még
elegendı, hisz Keszthely még nem elég boldog, Keszthely
még nem elég sikeres.
Közgazdász doktor Hajdukné értékelte a három évet,
megállapította, minden jó és minden a lehetı legsikeresebb
történet ma Keszthelyen.
Az elızı ciklust dicsérve elmondták, hogy a Konferencia
központot az angólnást, a bérlakásokat nem a Hegedős
Lacekék csinálták, hanem nem titokban ık.
Az ipari park történetét nem ık puskázták el hanem a Czoma
volt ügyesebb, akit Müller miatt egyébként sem szeretünk.
Az elkerülı út 2006-os megvalósítását sikerült doktor
Hajduknénak SZDSZ-es tárcánál elérnie, hogy 2010-ben
valósuljon meg
Vagy inkább soha, mert ártalmas.
A majd 3 milliárd vagyon értékesítésével kapcsolatban
jelezték, hogy ez nem tétel és a vagyonértékesítés csak egy
sor a költségvetésben és az nem ért a számokhoz, aki a több
oldalas szakmai anyag egy sorát figyeli csak.
A 3,7 Milliárd pályázati pénzel kapcsolatban, kifejtették
természetesen ezek a pénzek egy részérıl az Orbán
kormány döntött, a másikrészét pedig majd a következı
kormánynak kell állnia, ami már így nem is biztos, mert hát
Kóka szegények milliárdosa azt mondta bíz ha ık kormányon
lesznek, akkor májusban majd 700 milliárd forintos
megszorítással kezdenek.
A pályázatokkal kapcsolatban alternatív jó meglátású
közgazdász Szabó György kifejtette: Utáljuk Czomát, de a
pályázati pénzét magunkénak tekintjük, mert İ fúrta meg
Mohesz fınökének angolnás pályázatát.
Ezért szerintük ez így etikus.
Az intézmények vezetıi, és az önkormányzat partnertnereit
dicsérte, mert szerintük jól dolgoznak, mert a pályázati
pénzekbıl 3,5 milliárddal részesednek.
Arra a kérdésre, hogy a 3,7 milliárd és a 3,5 milliárd között
csekély a különbség az elnökök elmondták, hogy igen mi
nem a pályázatokkal kapcsolatban vagyunk jók, hanem a
privatizációban.
Fı problémának értékelték az önkormányzati tulajdon magas
hányadát és szerintük mindegy, hogy milyen áron de
szabadulni kell tılük.
Külön üdvözölték polgármester úr 3 milliós jutalmát, mely
szerintük kevés is, hiszen Moheszt már meghívták a
Nemzetközi Privatizációs Szervezet elnökségébe is.
Arra a kérdésre, hogy az 1500 aláírással kezdeményezett
parkolási
rendszer
felülvizsgálatát
nem
támogatták
kijelentették:
Ma Keszthelyen demokrácia van és az İk meg Mohesz, meg
Zema meg mindegyikıjük
Más meg nem , mert nem frakció tag.
És így véget is ért beszámolóm egy képzelt riportról doktor
Hajdukné és doktor Szabó György okleveles közgazdákkal.
Folytatás?
Biztos lesz. És tudjátok mit?
Én hiszek nekik.
Aki meg nem az pedig járjon utána.
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