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FUTÓBOLONDOK ÁLDOZATAI VAGYUNK
Hogy kire gondolok nem túl bonyolult: Gyurcsány Ferencre és Orbán
Viktorra.
Masszívan szívatnak bennünket, ahelyett, hogy minél elıbb elhúznának a
büdös francba.
A pápai ****k mennie kell – vagy kellene. Nem azért mert tök balfácán a
kormányzáshoz. Nem – nagyon is tehetséges debatter, de csak debatter
és nem államférfi.
Egy államférfi nem beszél kétféleképpen.
Elhíresült „titkos” beszéde eddigi legjobb szövegelése. Most adta az igazi
énjét. Félmővelt, nyegle, érzéketlen, nagyképő, küldetéstudatos, enyhén
trágár, de ıszinte beszé nem államférfihez méltó.
A nóvum nem az, hogy HAZUDTUNK! (ezt egyébként mindenki tudja),
hanem az, hogy be is vallotta, és azt mondta, hogy így tovább nem
mehet.
Gyurcsány le akart számolni az elmúlt évek hazug politikai gyakorlatával.
Ez olyan reménytelenül nagy vállalkozás, mint ha az elefántnak kellene
átmenni a tő fokán. Nem hiszem, hogy menni fog.
Inkább most neki kell menni, mert addig nyugalom nem lesz, míg ı osztja
az észt.
Alcsuti -Felcsuti bánya és borosgazdának le kellene lépni a politika
színpadáról, mert ha belegondolunk – hazugságaival töményen van
kitapétázva
1998-2002
évad.
Orbán a tőzzel játszik, mert alkotmányellenes ötletei veszélyesek gyenge
demokráciánkra. Nem hiszem, hogy beszámítható /normális/ politikus, aki
kétségbe vonja a többség által megválasztott kormány legitimitását,
zagyva szakértıi kormányzást vizionál, és oda kacsint a csıcseléknek.
Felcsuti – Alcsuti elviszpreszlink már háromszor vesztett, de nem látja be,
hogy minden istenadta tehetsége ellenére alkalmatlan miniszterelnöknek.
Orbánt már annyi változatban láttuk, hogy sokaknak már a tökünk van
tele,
még
a
puszta
látásától
is.
Viktorunk volt már liberális-liberális, nemzeti liberális, modern
konzervativ, meg „O” konzervatív. Hol a bıgatyát, hol a reverendát kapja
fel, vagy mindkettıt egyszerre – éppen amelyik kell.
Nem is értem, hogy ı kinek kell! (helyesebben értem, de most ez nem
téma)
Országunk az utolsó jó pontot is elcseszte a világ elıtt.
Nem mintha sokat számítana, de majd meglátja a tisztelt publikum, hogy
e két „nemes” férfiú harcából mekkora pofára esés lesz.
De mivel én született optimista vagyok, ezért még mindig bízok a
demokráciába, mert ettıl jobbat még nem találtak ki.
- polgár
Kedves Gyula!
Gyurcsány lehet, hogy nem tökéletes államférfi, de az nem lehet, hogy ez
az ügyes debater pontosan, hogy színészkedésbıl most nem_is_akar
államférfit játszani?
Ugyanis minek akarna İ most államférfinak – no jó játszani helyett látszani?
Van ma értéke annak a szónak, hogy államférfi?
Ma mintha az egész ország szinte teljesen egységesen rühellené az
államférfi pózba tetszelgı politikuskákat, azokat akik mindig minden
kérdésben lesik az alkalmat, hogy kinyilatkoztassák butaságukat a másik
politikuska kilesett és kiforgatott mondatára reagálva – csak közben meg
pontosan, hogy a szavazókkal nem törıdve.
Gyurcsány pedig most mintha szándékosan ki akarna ríni ebbıl a –
közutálatnak örvendı - közegbıl.
Mintha tagadni is akarná, hogy neki köze van ezekhez, İ ezt nem is
csinálja így tovább, és ha ez nekik nem tetszik akkor még azt a
bátorságot is megengedi magának, hogy leku.zza ıket (saját képviselıit),
mikor másik Mádamot javasol maga helyett.

Lehet hát, hogy nem jó politikus - de kell nekünk most politikus?
A mai fogalmaink szerinti politikus: Az kell nekünk? (… vagy ember?)
Szerintem ennek a játéknak hát ott van az igazi tétje, hogy ha most el
tudnak kergetni egy hazugságát felvállalót, akkor ezzel az összes többi
közparazita erkölcsi megerısítést kap, hogy eddig is helyes és kifizetıdı
volt az amit csinált – és ez ezután is maradjon csak így. (mert szólj igazat
és betörik a fejed )
A modern kor demokráciájában azonban a választó felnıtt(!) ember,
olyan aki érti hogy pl. a helyi kurvákat Molnár Imréknek, Pálinkásoknak,
Csótároknak, Zemankovicsoknak, Horváth Alajosoknak stb.. hívják – és
pontosan ezért a normális felnıtt szavazó elfogadja még a lekurvázós
mondatot is.
Még akkor is, ha ez éppenséggel nem politikus akkor is. (itt helyben sem
„politikus” )
Azért mert ez sajnos pártállásra való tekintet nélkül: Így igaz. (tényleg
azok, K-k!)
Üdv: RJ

Fizetett HECC
Szerkesztıségünk egy egész gombóc fagylaltot kapott azért,
hogy egy beszédbıl pár mondatot kiragadva idegesítse fel
önöket.
Ha önöknek ettıl elcsattan az agyuk, a felbujtók akkor sem
leszünk mi.
Elítéljük ha kistévénket elfoglalva kiisszák a konyakkészletet,
mert mi csak a józan eszüket blokkoljuk.
Más(!) részek Gyurcsány Ferenc öszödi beszédébıl:

"Mindenki döntse el magában, hogy 4-500 ezer forintért
csinálja a dolgot, ami kurva fontos, különösen, ha az
embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ez,
tudom én. … De nem azért kell politikusnak lenni, mert
ebbıl olyan kurva jól meg lehet élni. Mert már elfelejtettük,
hogy milyen autófényezınek lenni.
…

Azt mondjuk-e, hogy: a rohadt életbe, jöttek páran, akik
meg merték tenni és nem szarakodtak azon, hogy hogy a
francban lesz majd az útiköltség elszámolásunk,
basszameg! Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy
a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy
nem, hanem megértették, hogy másról szól ez a kurva
ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes politikusnak
lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik
világot. Csak azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat.
…

Tudom, hogy nekem ezt könnyő mondani. Tudom. Ne
vágjátok mindig a képembe. De csak azért érdemes.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni,
mint hogyha kormányoztunk volna. … Nem akarom tovább
csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek,
vagy mással megcsinálni …. Ahhoz másik
kell.”

madám

Hazudjunk még elsején!
Naa, álmos vagyok hagyjál még

SZÁNDÉKOSAN HAZUDIK (heccel?) a Fidesz
keszthelyi csoportja mikor Pl. szórólapjukon azt terjesztik,
hogy: „Vétkesek közt cinkos aki néma.
Mohácsi József ott volt Öszödön. Mohácsi hallotta.
Mohácsi tudta. Mohácsi hallgatott.”
Mert Mohácsi József ennél a beszédnél NEM volt „ott”.

Hát én immár kit válasszak … városom városom.
Rendívül felelıtlen, hálátlan és nehéz feladat körzetenként végigelemezni,
hogy melyik körzetben kit lenne érdemes választani, de mi azért
megkíséreljük.
Kezdjük:
1-as körzet (Kolesz környéke, Honvéd utca, Helikon liget)
Itt Bölcskei Pisti (Fidesz) visszalépTETÉsével egyértelmően Zemankovics
(MSZP) lett a favorit. Zemankovics azonban helyben pontosan, hogy balról
megtestesítıje annak a hazug politikának, ahol kiragadják és kiforgatják a
másik mondatait, gondolatait, anélkül, hogy azt értelmezni próbálnák. Zemára
tényleg igaz, hogy İ csak annak a véleményére figyel aki frakciótag, a
többiekkel legfeljebb csak elbeszélget. Viszont nagyon jól fogalmaz és
nagyon jól tud a nép közt elvegyülni (hőő de finoman írtuk a kocsmázást )
Legundorítóbb cselekvése a 2002-es választásnál, mikor Veér Miklóst kis
hamisítással kifúrja a megyegyőlésbıl. Véleményünk szerint már ezért a
tettéért vissza kellett volna vonnia az MSZP-nek, de hát ık is fıznek amibıl
tudnak. (rá viszont érdekes lesz még a listákkal foglalkozó résznél
visszatérni)
Ebben a körzetben érdekes és akár még jó jelölt is lehetne a kis Koltay srác
(MDF). Lelkes, fiatal de ugyanakkor nagyon naiv is. Látszik, hogy szeretne
valami hasznosat tenni a városért, ugyanakkor kint lakik a Szendrey-telepen
és igazából fogalma sincs, hogy a körzet nagyobbik részét kitevı utcákban
lakókkal, hogyan vegye fel a kapcsolatot.
Szintén ebben a körzetben indul a Titilista favoritja, Gacsály András. András
sem rossz srác, egy nagyon kellemes és jó társasági ember, ugyanakkor
nagyon jó üzletember is. Kétséges azonban, hogy İ most a Titi listáról fixen
bekerülve tényleg fel akarja adni a várossal való üzletelgetését, és jól menı
építkezései után mostantól csak hidegélelmen tengıdve fog a közért
tevékenykedni? Ezért ebben a körzetben bizonyosan İ sem a legjobb
választás.
Ezért ebben a körzetben a Dr. Boldizsár Erzsébet (FIDESZ) lett a mi
jelöltünk – ahogy egyikünk most fogalmazta, azért, mert kellıképpen
ismeretlen ahhoz, hogy kártékony legyen.
Szebben fogalmazva pedig azért, mert azon kevés Fideszes jelöltek közé
tartozik, aki ebben a gyalázatos 4 évben nem koptatta feleslegesen az
ellenzéki padsorokat.
2 – es körzet. (Gagarin, Fodor környéke)
Ez az a körzet ahol Kránicz (MSZP) – Csótár (Fidesz) csata várható. Kránicz
Kálmán eddig mindig elverte Csótárt, azonban most – fıleg a tavaszi
eredmények miatt – Ruzsicsék nagyon hisznek benne, hogy végre revansot
vehetnek.
Krániczról annyit kell és érdemes tudni, hogy ebben a négy évben
folyamatosan végigmojolta a költségvetési tételeket, és egy gyakorlatilag
permanens magánhadjáratot folytatott Végh Szilárd és VÜZ Kft ellen.
Eredménytelen.
Csótár miépesként kezdte, közben lekokettált Mohácsival, majd a Fidesznek
dolgozott, mégis el tudta hitetni Ruzsiccsal, hogy most İ lesz majd az igazi
támasza. Nagy dörgölızı, de errıl részleteiben inkább majd késıbb, a listák
taglalásánál.
Ebben a körzetben indul még Horváth Zoltán (anno vállalkozók pártja most
MDF) aki az elızı választásnál még az 1-es körzetben próbálkozott.
Ismeretlenként viszont még az ajánló szelvényeket is csak segítséggel az
utolsó pillanatra tudta begyőjteni, tehát ebben a körzetben ı nem a legjobb
jelölt. Ugyanakkor a Titilistának viszont egy egészen jó jelöltje van (Klaczné)
másik oldalról a megélhetési Molnár is itt küldi csatába Dr. Gelencsért.
Itt vita van köztünk, hogy Klacznét javasoljuk, vagy pedig az MSZP egyetlen
matekosát Kránicz-ot. (igazából a többiekhez képest mindkettı klasszissal
jobb, de mégse elég jó)
3-as körzet (Vaszary)
Ruzsics (Fidesz) -Gazdag Mari (MSZP) – itt gyakorlatilag több nincs is.
Ugyan minden lista kiállítja a maga szavazatszedıjét, de csakis a listára jutó
töredékek kedvéért, így ıket talán most ki is hagyhatjuk.
Ruzsics Feri: Az elızı 2002-es választást magasan nyeri, egyetlen más
képviselı sem jut be olyan fılénnyel a testületbe, mint İ. Pontosan ennek
köszönhette aztán ebben az eltelt 4 évben meglevı tekintélyét és a mostani
polgármesteri jelöltségét is.
Ugyanakkor Ruzsics Feri volt az is, aki számtalan esetben elfeledte, hogy
neki ott mi is lenne a dolga, így a ritka gyenge ellenzéki munka egyik fı oka.
Rendszeresen nem vett részt a háttéregyeztetéseknek lehetıséget adó

bizottsági munkákban (munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva) viszont nagyon
jól és szívesen reprezentál. Tisztességét csak nagyon rosszindulatú emberek
kérdıjelezhetik meg, viszont roppant könnyen befolyásolható és
kihasználható. (mamlasz vagy balek? - Ám errıl is részleteiben és
összefüggéseiben inkább a listákkal foglalkozó résznél)
Ellenfele Gazdag Mária a másik aki kilóg saját csapatának sorából, egy
nagydumás és néha elhamarkodottan is szót emelı tipikusan rossz MSZP-s.
Gyatra pártfegyelem és jól odamondom a magamét viselkedéssel. Nem
véletlen, hogy nem is nagyon favorizálták kádertársai, viszont nem csak
népszerő környezetében, hanem jelenleg az MSZP-sek egyetlen olyan
képviselıjelöltje aki képes és tud is bocsánatot kérni, sıt néha még arra is
képes figyelni, hogy vajon mi lehet az igazság. (akkor is ha az kényelmetlen)
Kis vitában köztünk arra jutottunk – fıleg Ruzsics Feri gyatra képviselıi
munkája miatt – hogy mi most Gazdag Máriának adnánk egy lehetıséget.
(akkor is, ha nem İ az aki itt esélyes)
4-es körzet (belváros)
Ennek a körzetnek egyértelmő befutója az a Vargáné Várkonyi Erzsi, aki –
Gazdag Marihoz hasonlóan – a másik oldal nagypofájúa. VVE az a
személyiség aki még a Fidesz irodában is oda meri mondogatni a magáét, a
Manninger meg legfeljebb csak magára húzza az ajtót. Igen, azért húzza
magára, mert tisztában van vele, hogy butaság lenne számára ha az Erzsivel
konfrontálódna. VVE hibája viszont, hogy beletörıdött ebbe a 4 évbe,
megkötötte a maga kis sumák paktumait – a Fideszen belül is és Mohesszal
is - így a végére szinte láthatatlanná és egyszersmind gyakorlatilag
eredménytelenné is vált. (példa rá az általa felügyelt idegenforgalomi
bizottság számos töketlensége)
Rajtol még a körzetben Kiss Józsi (Mohácsi hő társa, barátja) az a személy
akihez az elızı választásokon a jelenlegi polgármester olyan szinten
ragaszkodott, hogy körzet nélkül tisztán listáról tették be a testületbe. Kiss
Józsink azonban ebben a 4 évben számtalan alkalommal meghasonult
önmagával, hogy İ most sétáló utcai vállalkozó vagy pedig MSZP-s
pártkatona. Így tényleg meglepı, hogy most mégis körzetet mert bevállalni.
Talán azért, mert az esélytelenek nyugalmával szemlélıdhet?
Ugyan így esélytelen Horváth Alajos (MDF) akit viszont igazából még az sem
érdekel, hogy akár egy nagyon megalázó eredményt ér el, hisz İ nem is
ezért, hanem a már lezsírozott fix megyegyőlési helyéért vállalta. Nála ha
pénzrıl van szó, akkor nincs olyan amiért égne az arca.
Hittel és elszántsággal indul azonban Keszey Titi, Fidesz renegát. Nagy
valószínőséggel sok butaságot fognak még elkövetni, hisz páron felhevült
lelkületbıl már most is túl vannak, azonban jó szándékát és jobboldali
értékrendjét jellemzıen csak a Fidesz kérdıjelezi. Miért? Mert lázadni mertek
Manninger megyei-hatalmi ambíciói ellen, azonban a Családi iskola az akkor
is Keszey Titi! (legfeljebb ha már ezen a jobboldali jelzın megy a vita, akkor
Manningerünk nem jobboldali, csak szimpla megélhetési – de ez már igazán
ne legyen probléma)
Itt mi nem is nagyon vitatkoztunk. A VVE szinte biztosan úgyis nyer, a
Keszey Tivadar féle csapatnak azonban roppant fontos lenne, hogy
szavazatokat kapjon. (ugyanis nem mindegy, hogy 1 vagy 2 helyet kapnak
listáról, el tudják-e lopni a megélhetésiek Molnárék és Rózsahegyiék elıl a
sajtot vagy sem) Ha pedig itt a Tivadar sok szavazatot kap, akkor listájának
másodikjaként jó esélye lehet bejutásra. (akkor legalább lesz az oktatási
bizottság élén végre egy értelmes is
5 –ös körzet (Park környéke)
Itt nem sok lehetıség van, Fodor Márk roppant szerencsés. Az MDF nem is
állít itt jelöltet, kínjában a Márkot jelöli. Hogyan? Hát úgy, hogy Szeles Józsit
(az újságíró) Alajosék rendre alázzák, így utána meg – mert az Úr nem ver
bottal – másik jelöltet meg nem is találtak, maradt a Fideszes Márk.
Az MSZP itt egy fiatal srácot küld, apuci pici fiát, aki ugyan lelkes meg
szórólapol is rendesen, de itt érdemben Fodornak mégis csak Bagyó
Sanyival kell ismét megmérkıznie.
Bagyót Fodor annó 2002-ben ismeretlenként is legyızte – mert ebben a
körzetben a legerısebb a Fidesz pártszimpátia – azóta viszont dolgozott is. A
Fideszben ez is rendhagyó!
Bagyó ugyanakkor egy másik igazi nagy arc. Vizimentıket szervez, menteni
megy, egy örök küzdı. Kérdés viszont, hogy mennyire lenne ideje a városra
is, és hát pechjére nem is a legjobb körzetben erılködik. Mondjuk ha okosan
a 8-as körzetben próbálkozna ahol nincs és elıre láthatóan nem is lett
épkézláb jelöltje egyetlen nagy pártnak sem, akkor elhinnénk, hogy İ
valóban be is akar jutni a testületbe, de még a saját listájukon is csak a szinte
biztosan esélytelen harmadik helyre sorolja magát.

Viszont mi itt is elég egységesek lettünk, és azt mondjuk, hogy a Márknak
legyen elég az MDF plusz támogatása és İ úgyis szinte tuti befutó –
valamint tényleg hasznos lenne ha Keszey bejutna (lásd 4-es írást) ezért itt
mi a Bagyót támogatnánk semmi másért csak azért, hogy hozza a
töredékszavazatokat Keszeynek.
6 –os körzet. (Kresz-parktól lefelé az egész Zámor)
Igazi rejtély! Jelen választás legizgalmasabb körzete.
Egyrészt ugye ismét küzd – immár tán harmadszor – Tóth Feri. Legutóbb is
csak éppen hogy lemaradt, mert İ mindig éppen hogy csak marad le. Elsı
választási próbálkozásakor még szembement a Zámor-térségéért jelöltjének,
aztán okosodott és rájött, hogy muszáj az egyesületet megszereznie,
másodszorra hát már így bukott. Igen, mert nagy körzet, és hiába kap sokat a
Zámorban, ha meg közben a kórház alatti részeken meg semmit. Arról nem
is beszélve, hogy ez a Zámor Térségéért egyesület pontosan Tóth Ferinek
köszönhetıen már nagyon nem is az a szervezet, mint ami még mondjuk a
Györke Zsomboros idıkben volt.
Most egy újabb fordulattal - pontosan a kórház alatti szavazatokért - hát Tóth
feladta a Zámor színeit. Elıbb végigjárta az MSZP-t majd az MDF-et, végül –
zőrös anyagi dolgai miatt – csak a Titi listánál vállalták be. Ugyanakkor rontja
Tóth esélyeit egy másik Zámor Térségéért Egyesületes jelölt is, az MDF
színeiben induló Lukács Zoltán.
Lukács viszont nem lelkesedésbıl indul, egy rajtakapott elhamarkodott
mondatának köszönheti jelöltségét. Ugyanis mikor Horváth Alajos már olyan
szintre züllesztette az MDF-et, hogy a tagság csak Alajos elkergetésének
dátumán vitázott, akkor a Zoli szólt egy olyat, hogy vagy oszoljanak most fel,
vagy akár még İ is rászánja magát és bevállalja a körzetet. (mert ez a
szégyen tarthatatlan) Így púpnak a hátára és a szégyent kerülendı lett jelölt,
ezért hát nem is nagyon erılteti most meg magát. Viszont szavazatokat fog
levenni Tóth Ferirıl, mint Zámor Térségéért Egyesületes.
MSZP oldalról a már „jól bevált” örök vesztes Szabó Gyuri ugyan szerény de
fıleg az új utaknak is köszönhetıen meg az MDF-es jelöltre is számítva
ismét kezd lelkesedni. A Fideszes Kocsis viszont most érzi magát igazán
elemében. Talán İ az egyetlen Fideszes jelölt, aki valóságos
megtiszteltetésnek fogja fel már a jelöltséget is, és akin látszik is, hogy
dolgozni is hajlandó érte. A Szabó viszont eddig is inkább csak a pártjával
törıdött.
Mivel Kocsis az a másik Fideszes aki nem volt részese ennek a 4 évnek,
ezért mi itt ebben a körzetben pontosan a munkát és a lelkesedést elismerve
İ mellette tettük le – most! - a voksunkat.
7-es körzet (Martinovics és attól felfelé)
Ez is egy kérdéses körzet, bár már nem annyira mint a 6-os. Itt Mátyás
(MDF-es) jelölt visszalépésével romlottak az amúgy sem esélyes Kalló
(MSZP) reményei, azonban a 6-os körzetrıl ejtıernyısként ide átdobott
Borosné Eitner Kinga (Fidesz) sem egy adu ász.
Kinga 2002 és 2006 között meglepıen nem képviselte a 6-os körzetben lakók
érdekeit (pl. még a strandok, libás témájában sem) így felelıtlenség lenne
most mellette állást foglalni.
Ugyanakkor van ennek a körzetnek egy igazi arca, a Nádler Józsi (független)
„rádiós” – ez a jelzı már rajta marad – személyében.
Rádiósunk a 2002-2006-os testület egyetlen(!) tagja, aki nem saját magának
lopott. İ amit kivett a közösbıl abból csinált a hobbijának Keszthelyre – cca
nekünk - egy rádió múzeumot. Számtalan kérdésben a csökönyösségig és
sokszor már a butaság határáig is ragaszkodott álláspontjához – viszont a
jelen testület EGYETLEN GERINCESE!
Tekintve, hogy jelenleg ebbıl van – akár az összes körzetet is számításba
véve – Keszthelyen a legnagyobb hiány, és ez a második legócskább
jelölteket is felvonultató körzet, így tettük mi le a voksunkat Nádler
független jelölt mellé. (azzal a tudattal, hogy nagy valószínőséggel a rá
adott összes szavazat el fog veszni – de hát a böcsület az böcsület, ez az
írás meg amúgy sem a nyertesekrıl szól, hanem pártoktól mentesen azokról
akikbıl esetleg kinézzük.)
8-as körzet (Vásár-tér és attól felfelé)
Keszthely igazi szégyene! Nincs egyetlen jelölt sem aki valamit is érne.
Itt indítja a Fidesz a kocsmárost (Rigót) akinek fia elmegy Mohácsi lakásához
kiabálni, de jelöltünk ezt még le is tagadja. Másik oldalról meg az MSZP is itt
indítja koalíciós kényszerbıl értelmérıl méltán elhíresült Hajdúkné
Magdikánkat is. Egyik jobb mint a másik. Ha elıbbi nyer akkor már elıre félsz
tolul gyomrokba milyen magasröptő idegenforgalmi stratégiája lesz a Balaton

fıvárosának, ha pedig utóbbi, akkor már elıre szégyenkezhetünk jövendı
alpolgármester-asszonyunk mélyrepülés szerő kijelentéseiért.
Érdekességnek - csakis azért, hogy ez a körzet végképp teljes legyen – itt
veti be magát Dr. Szabó (MDF) is, a hajdani polgármester. Szabót kár
bántani, polgármesterként is éppen hogy megkapta a száz szavazatot,
mégsem mérte fel a valós értékét, támogatottságát. Viszont Szabó az az arc,
aki mivel annyira de annyira akar valamit csinálni, és még véletlen sem
korrupt, egy külsı bizottságra érdemes lenne. Egyszerően azért mert kevés
van dolgozósból – viszont /magán vélemény jön:/ obstrukciós készsége,
végtelen feleslegesen dumálós alkata miatt csakis 1 db A4-es oldalon lennék
hajlandó vele értekezni
A testületbe beszavazni ezért kész vétek – kimondott kicseszés az összes
többi képviselıvel – persze ha még valaki emlékszik polgármestersége azon
idıszakára amikor a kamera elıtt folytatta végnélküli éjszakákba menı vitáit
a Lacekkal. (bár annak aki méltó bosszút akar állni a jelenlegi pártokon annak
Szabó most egy kiváló lehetıség )
Jobb hiányában ebben a körzetben mi – sok vita után, hogy kicsesszünk-e a
jövendı testülettel-e vagy sem – végül is a Titilistán futó Tóth Gerely mellett
döntöttünk. (a 4-es és 5-ös körzetben már leírt okokból, mert bejutni szinte
biztosan nem fog viszont hasznos embert segíthet be a rá adott szavazat.)
9-as körzet (Kiskeszthely)
Maczucza – Ifi csata.
Dr. Ifi jelenleg KDNP-s színekben tündököl, İt most jobboldalról hát a
koalíciós kényszer szülte és pont ide. Ifi nehezen mossa le magáról, hogy
2002-ben még Ipartestületi színekben a Rózsahegyi bácsit – városunk
örökös toalett papír szállítóját – többek közt a rá adott 99 szavazat juttatta be
a testületbe. Igaz Dr. Ifi akkor még a 2-es körzetben tündökölt. Ilyen
elızmények után tehát nehéz lenne most İt a 9-es körzetben komoly és
valós programmal bíró jelöltnek titulálni.
Másik oldalról meg az MSZP jelenlegi kegyvesztettje Maczucza Éva szeretné
igazolni, hogy van még jogosultsága a közért ténykedni. Évánk is egy
érdekes arc, a testület másik igazi pótcselekvıje. Érezni rajta, hogy nagyon
szeretne valami hasznosat és jót tenni, viszont rendre alászalad pártja
fegyelmi, csőrhéhez igazodási törekvéseinek. Így energiáit jobb hiányában
csakis a nık esélyegyenlıségi témája körül próbálja, próbálta, próbálhatta
ebben a 4 évben levezetni.
Ebben a körzetben indul még MDF részrıl Horváth Alajos fia is, a Pisti. Pisti
viszont apjának szöges ellentetje. Nem is pontosan érthetı, hogy a két
ember, hogyan lehet apa és fia annyira mások. Mert amíg a fiú még véletlen
sem a pénzért (míg az apja csakis azért) míg a fiú direktben a vélt vagy valós
problémákért (míg apját ezt véletlen sem érdekli, csakis a saját helyzete)
ugyanakkor addig amíg a Pisti roppant nyílt és ıszintén fogalmazó (addig a
Papa meg pontosan hogy ritka sumák és félrebeszélı) stb..stb.. - viszont
viszont (és itt a probléma) míg a papa ravasz és jó helyzetfelmérı, jó elıre
látó, addig a fia sajnos ebben is ellentétes vele.
Pisti képviselıvé választása esetén bizonyos, hogy mindent megtenne és
bizonyos, hogy minden cselekedetével megpróbálná a város érdekeit tartani
fontosnak, azonban a jelenleg várható hétpróbás testületben roppant gyorsan
Ruzsics Ferirıl átruháznák rá az ügyeletes balek szerepét. Így itt bármily
furcsa – nem nekünk, nem a városnak, hanem - neki nem tenne jót, ha
bejutna. (beleırlıdne)
Nehéz hát itt döntést hozni, javasolni. Ezért itt nem is javaslunk.
10-es körzet (Kertváros)
A szégyenteljesek kedvenc rajthelye.
Ez az a körzet, ahova az összes megélhetési rendre kimenekül.
Kimenekülnek azért, mert amíg a nagy városi körzetekben 1800-2200
szavazóból megalázó 32 vagy 36 szavazatot kapni és úgy beülni a testületbe
(lásd pl. a jelenlegi Molnár Imrét vagy Rózsahegyit) addig az alig 700 fıs
Kertvárosban kapott 20-30 szavazat sem ciki, hisz itt már 70-nel akár nyerni
is lehet.
Mivel ebben a körzetben sok a jelölt, ezért Pálinkás (Fidesz) esélyes lett,
Molnár megélhetési meg úgyis a listájára épít, így mi itt egy valóban helyi
lakost az MDF-es Péczeli Margitot gondoljuk egy lehetségesen jó
választásnak.
Margit egy olyan képzımővész aki eddig is rendre ajándékozgatott a
városnak, és egy valóban mővészlélek meg végre a Müller utáni idıkben
valóban ráférne jó pár keszthelyi csúfság körüli vita értelmi szintjére.

A körzeteket végigvéve érdemes még pár szót a listáknál elidızni.
Már majdnem úgy tőnt, hogy ezek az ıszi önkormányzati választások
semmilyen meglepetést sem tartogatnak számunkra, hisz ismét gyalázatos
listák álltak fel - a szokottan gyalázatosak.
Olyannyira nincs alsó határ, hogy még környékünk legfıbb szégyene Molnár
Imre is rajthoz mert állni. (ki Molnár Imre? Molnár Imre 2002-ig kisgazdaként
a megyén komcsizik, majd 2002-tıl a város történetében az elsı olyan
alpolgármester aki 360 ezer forintos fizetést kér és kap, de neki még ez sem
elég és például az angolnás bizniszbıl is kiszakítja a családja kis 90
milliócskáját. – manapság Keszthely nevét tőzi egyesületének zászlajára
és éppen szavazókat itat a pavilonsoron)
Most ısszel pedig ha kap a Keszthelyért egyesület 10 egyéni jelöltje (Dr.
Tóth Regina, Mátyás Csaba, Gelencsér Antal, Galántai Tibor, Balázs István,
Kránicz Nándor, Vaska-Pothárn Tamás József , Dancs Attila, Hajba Géza,
Katona Károly) ık összesen(!) 400 szavazatot, akkor Molnár Imre listáról
ismételten Keszthely város képviselıje lesz.
De akkor ezt mi meg is érdemeljük, úgy kell nekünk! Mert nekünk
keszthelyieknek az kell, hogy Molnár Imre és becses testvérei tovább
élısködjenek rajtunk, mert mint a példa is mutatja, mi ilyen hülyék vagyunk.
De persze İ csak egyike korunk hısének / tünetének. Jellemzı figurája
annak, hogy mennyire nincs alsó határ.
A gond inkább az, hogy az összes többi lista is csapnivaló, Molnár Imre
szintjéhez illeszkedı. Ez viszont már sokkal nagyobb probléma.
Kezdjük mindjárt a nagy esélyes Fidesszel, akiknek a tavaszi választás után
ugye illene most is hozni az eredményeket.
Itt a szokásos Fideszes rendezı elv érvényesült. Nem számít mekkora tróger
vagy, az a lényeg, hogy legyél képes elfogadni Pálinkás Robit
alpolgármester jelöltnek. Nem vicc! Pálinkás Robi számos egyezkedést
kezdett úgy, hogy az a kitétel, hajlandó vagy-e İt elfogadni ebben a
minıségben. Ha elfogadtad akkor akár még Fideszes jelölt is lehettél.
Mert İ mit is gondol Keszthelyrıl? Miért is olyan fontos, hogy İ el legyen
fogadva mint alpolgármester? Ja hát ez megint cikis kérdés, mert túl sok
önálló gondolata nincs, sıt valóságban egy sincs, amikor meg véletlen beszél
akkor meg képes olyanokat elıadni, hogy pl. neki annál jobb, Keszthelynek
minél rosszabb.
Hát hogyhogy?
Hát úgy, hogy mikor az útfelújítások kapcsán is a Fidesz (pontosabban Fodor
Márk!) javasolt még pályázati lehetıségeket akkor azt a fránya Mohácsi
nemcsak, hogy befogadta, hanem volt képe még meg is csinálni. Ezzel
viszont – adja elı Pálinkás Robi(!!) – romlott az İ egyéni esélye az
alpolgármesterségre, hisz az MSZP erısödött. Ez pedig gond, komoly gond,
és İ pontosan ezért nem is fog már semmit sem csinálni. Legyen csak rossz
az a jó, mert neki akkor fog bejönni. (mondta ezt tanúk elıtt, egy 5 fıs
társaságban)
Aztán a helikonportálon szegény Robit nevezték még zirci huszárnak is azért
ahogyan ideköltözése után egyetemi éveire bebútorozott egy keszthelyi
kislányhoz, majd az egyetemi évei után meg beköltözött egy
nagyságrendekkel nagyobb vagyonba – de most ne ezt ragozzuk tovább,
nézzük inkább ki van a Fidesz lista második helyén?
Hát oda meg minı meglepı – vagy talán mégsem – Csótár András a szökött
MIÉP-es küzdötte fel magát.
İ ki?
İ szegényem eddig már kétszer is indult és maradt alul a 2-es körzetben
(Gagarin Fodor környéke) talán pontosan ezért is lett ennek a csapatnak a
legtanulékonyabbja. Gerinc az nincs, az nem is volt azt kidobtuk, fı a csapat
meg a látszathőség minél hatékonyabb minél látványosabb elhintése,
etetése. A lényeg, hogy mindig dörgölözzünk valakihez jól oda, aztán az majd
csak továbbsegít azokon a fránya választókon.
Politikusi pubertásának kezdeti kudarcai után elsı dörgölızéseinek hatására
2002-ben mint a MIÉP delegáltja kerül a testületbe. Ezt İ - mint a
legmegbízhatóbb - nagyon korrekten meg is hálálja. Kezdi úgy, hogy
rendszeresen bejárt Mohácsi polgármesterhez heti 1-2 órás
privátbeszélgetésekre (vaj mi érdekeset tárgyalhat rendszeresen az a hő
MIÉP-es és az az undok tolvaj kommunista (sicc!) ) majd 2006-ban ez a hő
és legmegbízhatóbb fegyverhordozó lesz olyan bátor és ismételten hőséges,
hogy nem a MIÉPnek hordja a kopogtató cetliket – hisz İ a gyızteshez akar
már megint tartozni – hanem a Fideszhez.
Akkor ha ilyen hőséges és igaz bajtárs miként is kerülhetett a lista második
helyére?
Hát itt jön a következı vicc.

Fidesz lista polgármester jelöltje: Ruzsics Ferenc – az örök balek, városunk
fımamlasza.
Ferink bevette, hogy ha polgármester akar lenni, akkor elengedhetetlen
szüksége van Csótár fegyverszolga kıszikla szilárdságú támogatására. Hisz
mint Ferink mondja İ már sokat bizonyított – jelzem: tényleg! Szerintem is
sokat bizonyított – viszont én a tények alapján valahogy máshogy látom. Te
Feri itt akkor kettınk közül valaki hülye (is) ??
Hát így alakult, hogy Ferink a választási bukástól, azaz maguktól a
választóktól rettegı(!) Csótárnak átadja saját helyét. Csótár lista másodikként
ismét testületi tag lesz – a dörgölızés és a hőség látszata ugye milyen
hatásos?
Persze Ruzsics Ferinknek sem ez az egyetlen polgármesteri
alkalmatlanságát megvilágító tette.
Sorolhatnák itt is rengeteget. (mikor kinyilvánítja, hogy İ csak pozitív ügyek
mentén hajlandó megnyilatkozni, ezért rögvest cserben is hagyja – İ a nagy
keresztény – Keszthely legnagyobb katolikus közösségét – szegény
öregasszonyok hiába rohangásztak aláírásokat győjtögetni, İ csak nézegeti
majd az asztalába süllyeszti - vagy mikor képmutatásból ugyan átveszi az
emberektıl a Mohácsinak győjtött 1 Ft-osokat, de közben a hátuk mögött
meg szaros botnak nevezi ezt a történést, stb..stb..) de nem sorolom.
Nem sorolom azért, mert a Feri alapjaiban még mindig egy rendes és
szavahihetı ember – olyan aki ugyan gyarló, de valaha még értékes is volt.
Viszont a nép ezt úgy mondja madarat tolláról, embert barátjáról. Azaz ha
Ferink van akkora jellem, hogy alpolgármesterének azt a Pálinkást választja
aki egyéni érdekbıl képes Keszthely kárra filózni (és ezt a Feri is érzi!),
valamint Ferink van akkora ész, hogy szövetségesének pedig az utóbbi 4 év
legköpönyegforgatóbb Csótárát tekinti, akkor nincs is mit és nem is szabad
mit írni Ruzsics Ferenc polgármesteri képességeirıl.
Egyszerően azért mert azok sajnos nincsenek – se ész, se érték.
Városunk másik igazi szégyene az MSZP lista.
No vajon itt ki is lehet az elsı helyen?
Hát nem mondjuk, de tényleg … Zemankovics.
Zema a Müller utáni helyzetet kihasználva ismét elevenében érzi magát,
párttársaihoz mért meggyızı szellemi fölényét végre korlátlan és
kontrolálatlan tudta érvényre juttatni. Még a kompromisszumos emberként
elfogadott pártelnök Szabó Gyurit is ismételten maga mögé győri. Persze
ehhez megköti a szükséges paktumokat is, azaz pl. a megyei listára ismét
felteszik Veér-t.
Igazi oszd meg és uralkodj az MSZP-ben – párttársaknak meg kuss.
Zemankovics elıretörése és Kiss Józsi hátrább sorolása azonban mutat még
más érdekeset is. Azt, hogy az MSZP el sem hiszi, hogy akár nyerhet is, még
gondolati szinten sem fordul meg a fejükben, hogy Mohácsi esetleg
polgármestere maradhat Keszthelynek. Ugyanis ha valakit személyében is
felelıssé lehet tenni Mohácsi tavaszi bukásáért, akkor az pontosan, hogy
Zema. A helytelen, rosszul megítélt és ezért rossz következtetésekre jutó
kommunikációs gyakorlatára és buta tanácsaira kell és lehet a legtöbb
problémát visszavezetni. Mohácsi ugyanis tavasszal nem abba bukott bele,
hogy csapnivalóan nem csinált semmit – mint három ıt megelızı jobboldali
elıdje – hanem abba, hogy sokáig roppant arogánsan és demagóg
válaszokkal gondolt a város felé megnyilvánulni. Ezeket viszont Mohesz nem
saját kútfejébıl találta ki, hanem a bölcs Zemankovics útmutatásait követte.
Persze lehet erre mondani, hogy Mohácsi tavasszal nem a kommunikációja
hanem a tettei miatt bukott el, azonban ez csak akkor lenne igaz, ha lenne
helyben független sajtó is!
De ez mára lassan már mindegy is.
Tavasz óta úgy tőnik Mohesz kénytelen kelletlen levonta a következtetéseket
és látványosan igyekszik változni (pl. fórum élményfürdı témában stb..stb.. ),
az MSZP helyi szervezete viszont annál látványosabban dugta homokba a
fejét – és jutalmazta az ország legpocsékabb (!) MSZP-s kampányfınökét
listája legelıkelıbb helyével.
A nagy pártok listáját tehát ritka gyalázatosan rakták össze, ezért az összes
Fidesz MSZP jelöltre leadott vesztes szavazatot 4 évig fogjuk nyögni.
Kérdés még, hogy a középen várható 2-3 képviselıi helyre melyik kislista tud
majd befutni. Jelenleg erre a 2-3 helyre vannak minimálisan is 4-en
(Rózsahegyi, Molnár, Szabó, Gacsály) szerencsés esetben azonban a
Keszey Tivadar féle csapat be fogja tudni tölteni ezt teljes egészében (városi
szinten akár már 7-800 szavazónál), ha nem akkor viszont pech.

Mindannyiunk pechje.

- RJ

