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Miért nem vizsgálja senki az egészségügy szemetesládáit?
A szemetesláda arra a sok csaló lenyúlóra vonatkozik, akik álcáznak mindig
minden valós problémát. Most ilyen álca a biztosítási pénztárak ügye is.
Ahelyett, hogy a közpénznyelı eüsökkel és a vámszedıkkel
foglalkoznának. Csinálná Dávid és Gyurcsány a tisztasági csomagot, de
nem lesz belıle semmi, mert az orvosok megfúrják Kóka doktorral az élen.
Nem jó nekik, ha kiderül, hogy mennyit keresnek és mennyit adóznak. Mert
már adómentes maszek itt minden régóta. Állami kórházban, állami
pénzen, állami alkalmazottal, állami eszközökkel saját zsebre dolgoznak.
Néhányan ugyan már mást gondolnak, és ténylegesen maszekolnak.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, milyen mértékben avatkoznak be az
önkormányzatok vezetıi és döntéshozói a kórházak beszerzéseibe.
Önkormányzati vezetık háttércégei dolgoznak kórházi építési, felújítási
munkákon, zsíros nyereséget elkönyvelve. Sok esetben az önkormányzat
eleve magához vonja a nagyobb beszerzések pályázatát, és direkt módon
zsebelik be a korrupciós jutalékot.
A kórházi közbeszerzések jól ismert szlogenje, hogy azt a pályázatot nem
szabad kiírni, amelyiknek a nyertese elıre nincs eldöntve. A közbeszerzési
pályázatokat bonyolító cégek az ıket megbízó haver kórházvezetıvel elıre
megállapodnak abban, hogy mit akarnak. „Profi” szakcég levezényeli a
jogszerőnek és elfogulatlannak álcázott pályázati eljárást, majd utána
elosztják egymás között a nyertestıl elıre megbeszélt, lefejelt hasznot.
Ebbe a társaságba olyan jól ismert cégek tartoznak, mint a Novotrading Kft.,
vagy a Hospitrade Kft. De említhetném az izraeli tulajdonú Euromedic
Tradin Kft.-t vagy az innen kivált „úriszabók” különbözı cégeit is. (És persze
még sokan mások, bocsánat, ha valakit megsértettünk azzal, hogy
kifelejtettük!) Ezzel a technikával évente legalább 100-150 milliót
nyúlnak le közösen egy közepes mérető kórháztól.
Jó néhány szerencselovag mozog a pályán, akik alkalmazkodnak a
levitézlett kórházigazgatókhoz, korrupt fıorvosokhoz és kórházat belülrıl
soha nem látott önkormányzati tisztségviselıkhöz. A judeo-bolsevista (néha
liberális) Kern, aki újsütető fideszes támogatóival feléleszti az orosz-magyar
barátságot, ráadásul a hülye át is veri ıket. Vagy a Kollányi-Deák féle csapat, akiket
mindenki utál, vagy a hullarabló (III/2-es) „Allegró-s” Gyıri, vagy a debreceni

fideszes maffia. Egyáltalán értenek ezek az egészségügyhöz?
Egy kórházigazgató mondta egyszer, hogy az a vezetı és/vagy
önkormányzati döntéshozó, aki egy nagyobb támogatásból (tehát több
milliárd forint állami pénzbıl) megvalósuló kórház-rekonstrukció beruházás
megvalósítása során nem teremti meg nyugdíjas éveinek biztonságát, nem
érdemli meg vezetıi pozícióját, ráadásul hülye is. Magyarul a
generálkivitelezı cégek és az ıket favorizáló, beruházást lebonyolító
szakcégek, pályáztatást végzı irodák összehangolt korrupciója sok száz
millió forint lenyúlását és szétosztását teszi lehetıvé. Színesíti a képet,
hogy ezekrıl a nagy kórházberuházásokról utólag sok esetben kiderült,
hogy a megvalósult formában teljesen felesleges volt megcsinálni, tehát az
egész történet úgy, ahogy van, minimum hanyag vagy hőtlen kezelés.
Például egy hete az MTV 1-es csatornáján, nagy hangon nyilatkozó
Trencsényi kazincbarcikai kórházigazgatóról köztudott, hogy teljesen
felesleges nagy beruházásba vitte bele az önkormányzatot. Akkora
mőtıblokkot építetett ebbe a kiskórházba, mint amekkora a BAZ Megyei
Kórházban van, miközben a déli naptól szenvedı, csupa üvegfalú
kórtermekbe nem terveztek klímát. Mellette áll az Orvosi Kamara mindenhol
feltőnı háziorvos jelensége, Éger István elnök úr, aki gızerıvel védi az
osztályvezetıi és fıorvosi maffia hálapénzes érdekeit, és a megkövült
kórházi osztálystruktúrát.
Ennek a bagázsnak nincs szüksége rendet, fegyelmet, kontrollt akaró
szakemberekre, akik a körmükre nézve elvonnák a korrupciós lehetıségek
jogát. Tehetik, mert soha senki nem kéri komolyan számon a vezetıi
baklövéseket, a csıdközeli pénzügyi helyzetet, a súlyos szakmai hibákat.
Ebben a helyzetben döbbenetes a Fidesz fellépése, akik minden eszközzel
ennek a szégyenletes helyzetnek fenntartásán dolgoznak. Hacsak azért
nem teszik, mert ık is lopni akarnak, mint a kormánypártiak. Hogy ebben
az országban mindent lehet, ráadásul a média teljes támogatásával?
Persze Márai óta tudjuk, akik a lopott zsákmányt féltik, azok mindenre
képesek! Pedig RENDET akarunk, és RENDET is kell tenni a
kórházakban!
Írta: Kovács Ferenc

Keszthely Városi Kórház
szétlopták – mi éhségsztrájkolunk – de
Ruzsicséknál már

ELADÓ!

Pályázni: 2008 március!
Ruzsics Ferenc ugyan most is folyamatosan esküdözik rá, hogy „ellenáll a
privatizációnak” – ám ismét mást mond, mint amit a valóságban cselekszik.
Mert pl. az „idegen tıke bevonással” kapcsolatos tárgyalásokra a
felhatalmazást már most júliusban hivatalosan is megadta (lásd a júliusi
testületi döntést (!) vagy ezen lap 3-ik old. alját)
Ez ellen fellépve október óta több mint 50 ember folytat éhségsztrájkot
(lásd 4-ik oldal) Tesszük ezt azért, hogy kórházunkat Ruzsicsék NE
privatizálhassák, környékünk lakosait befektetık kénye-kedvének ki
NE szolgáltassák! Az éhségsztrájk céljaként egy tisztességes
vizsgálatot követelünk, amely végre felfedné, hogy ezt az intézményt
miként lopták meg havi(!) szinten 30-40 millió forinttal sok-sok éven át.
Tették, tehették ezt azért, mert semmilyen érdemi ellenırzés soha sem volt
és még ma sincs! Ruzsicsék falazásának köszönhetıen csak idén és a
milliárdos beruházási pénzekkel együtt csaknem fél milliárdot(!) nyúltak le a
közösbıl akkor, amikor egy iskolabezáráson – amin tavasszal annyi vita volt
– nem spóroltak volna meg összesen csak 60 milliót. (nagy szám? Matek!)
A mai keszthelyi kórházi képlet pedig rém egyszerő: a vezetık amíg
széthordják is jól élnek (lásd Kertész-Mórocz Bt-jének több10 milliós
üzleteit a 3-ik oldalon részletezve) majd ezt követıen meg a „csıdközeli”
intézményt - pontosan az ellopott pénzekbıl - olcsón felvásárolnák.
Céljuk érdekében pedig nem keveset még hazudnak is. Pl. a keszthelyi
kórház ugyanis nem akkor lett veszteséges amikor a miniszter az ágyakat
elvette, hanem már tavaly ilyenkor – azaz még a régi ágyszám mellett! –
elérték azt az adósságszintet aminél már csıdbiztost illett volna
kinevezniük. Tehát a veszteségekért nem a miniszter a vétkes, hanem İK!
Érdekes ugyanakkor, hogy amióta mi támadjuk azt, hogy miket nem loptak,
hirtelen már a veszteségek is csökkennek. (mert azóta kevesebbet lopnak?)
Meglepı, hogy ostoba (Pongó) Ruzsicsot meg milyen könnyő becsapni, az
orránál fogva vezetni. Már tavasszal is - akkor amikor ötezer aláírást
szedetett össze az intézmény megtartásáért - nem vette észre, hogy
pontosan Szenkovszky kórházigazgató rábeszélésére(!) az ágyak negyedét
önként adja el egyszeri 50millióért. Ekkor is mást mondott mint amit a
valóságban tett (hiszen önként értékesített azaz eladott) és most is hasonló
a helyzet. Privatizáció ellenességet hirdet napjainkban is, ám a testülettel
már a privatizáció elıkészítését is megszavaztatta. (ha nem akarja minek?)
Ennek az elképzelésének a védelmében pedig teljes mellszélességgel
védi a tolvajokat, azaz a jövendı vásárlóit - így október eleje óta hiába
folyik az éhségsztrájk, Pongó még egy vizsgálatot SEM engedélyez!
Amikor meg mi akarunk jegyzıkönyveket kikérni, akkor erre meg azt írják,
hogy 1.303.057 (1,3 millió!) Ft-ot kérnek. (közcélú iratok lemásolásáért!)
Hát nem kedves de ostoba Pongónk! A kórházunkat nem adjuk, az
éhségsztrájkot pedig vagy a tolvajlások befejeztéig vagy a sorsunkig
folytatjuk! Mert ebben az országban mára már nemcsak a pénzünket lopták
el, hanem veled már a hitünket is (de te majd meggyónhatod) RudolfJános

Polgár Gyula: ÖKOMENIKUS '56
Végtére is nincs min csodálkoznunk. A rendszerváltozás óta többféle
feldolgozásban ünnepeltük meg forradalmunk - sokféleképp értelmezett
évfordulóját.
A most éppen aktuális jobboldali önkormányzatunknak nem kell
szégyenkezni. „Kivágták a rezet” – ahogy mondani szokás.
Pontosan látható volt, hogy mekkora hazugság ez az ünneplés, hova
sikerült lezülleszteni mindent, ami ötvenhatból még megmaradt. Miféle
képtelen helyzetek adódnak abból, mikor ünnepünkön méltatlan emberek,
ócska halandzsájukat hintik a széles nyilvánosság elıtt. Pitiáner
tömjénfüstös szövegelés, most éppen jobboldali főszerezéssel –
egyszerően szólva nevetséges vasporos Fiesta – a fiatalok nem értik de
ezért ne bánkódjunk.
Az egyre jobban divatossá váló ökomenikus istentisztelettel melegítettek be.
Nem tudom mi köze ’56-nak ökomenikus fohászhoz, de lelkük rajta, tereljék
csak a népeket Léber atya elé, ı majd megmondja a frankót. Meg is
mondta. A legjobb formáját hozta. Áporodott húgyszagú szóözön áramlott a
sok vihart látott reverenda alól. Ez a szöveg még jó öreg Mindszethy
bíborosnál is kiverné a biztosítékot.
De hol voltak az ateisták a jehovisták az izraeliták, a hitesek, a buddhisták,
a templomokat kerülık, a damaszkuszt megjárt komcsik a cigányok a … ık
is befértek az ökomeniába?
A rossz idı is terelte a jó népeket az ódon katolicizmus helyi fellegvárának
szépséges boltozata alá, így méltó körülmények között tüntethette ki
polgármesterünk, ötvenhatra most éppen jobbról jól ráérzı városfiakat.
Egészen különleges „felemelı” atmoszféra lengte át Vitézeink bokázását,
mintha 1937-ben és nem 2007-ben mulasztanánk dicsı forradalmunk
ötvenegyedik évfordulóját. Jó volt látni a feszülı bocskaikat, nemzetes
urakat, nemzetes asszonyokat.
A már sablonossá váló koszorúzás sem ment simán. Egy csuklyás
turbómagyar hazafi hangos kommunistázás közben elállta a szoci
koszorúzok útját.
Meg kell hagyni itt a pusztán, van némi haladás. Nem csak szépséges
fıvárosunkban randalíroznak országzászlós árpádsávnyikok, sorsüldözött
magyarok. Nekünk is van egy Toroczkay - Budaházi klóónunk – igaz nem
tudjuk, kit tiszteljünk a lelkes zászlótartóba, de nem is érdekes.
Inkább az a feltőnı, hogy kommunistáknak hőlt helye Fı terünkön - régen
kimúltak vagy átalakultak – nem fogjuk siratni ıket. A gyurcsányozás
érthetıbb lett volna, egy kis mocskos zsidózással főszerezve, de odáig nem
tudott kibontakozni nemes hazánkfia, a magyar oktatásügy áldozata. Sebaj
majd jön március tizenötödike, akkor rohadt habsburgozás helyett ismét
kommunistázhat és lehet, hogy gyurcsányozní már nem kell, Fecó elhúz magával rántva OV-t - a híres alcsuti tökös gyereket. Ezért érdemes lesz
ötvenhatot játszani.

Baj van - Leírok 3 kis történetet:
Elsı: ismerısöm egy mobilszolgáltató keszthelyi márkaboltjában vesz
telefont, amihez pár nap múlva kiderül, hogy a használatához egy
kiegészítı antennára is szüksége lesz. Bemegy hát az üzletbe - ugyan oda
ahol az eredeti tucat(!)készüléket vette - és mondják, hogy ez a kis filctolnyi
antenna cca 7ezer, de csak rendelésre tudják, mert raktáron szinte semmit
sem tartanak.
Barátom megrendeli hétfın, és szombat délelıtt már mehet is érte.
Második: Elromlik nálam egy adapter (olyasmi áramátalakító ami 220-ból
csinál 18at csak spéci a vége) amire egy szintén keszthelyi kereskedés soksok telefonálás után azt mondja, hogy cca 10 nap alatt meg tudják hozatni
25900 Ft-ért.
Megnézem az interneten is, és ugyan ezt az adaptert egy pesti cég is
elküldené 11990 Ft + 2590 Ft postáért, de ık is csak rendelésre. Azaz
náluk sincs raktáron és 2-3 hét a vállalt szállítási idı.
Harmadik történet: Ezért hát tovább kerestem a neten ugyan erre a második
történetben szereplı adapterre, és egy Hong Kong-i cég 7,99 dollár (!!!) +
9,99 dollár postáért az USA-ba és az EU-ba garantáltan (!) 6 napon belül
juttatja el házhoz.
Sıt! Még egy érdekes: ha mondjuk mindjárt kérek egy tucatot (12db-ot)
ebbıl az adapterbıl, akkor caklipakli csak 88,88 dollárt kérnek.
Skacok itt nagyon nagy baj van!
Csak gondolkodjunk kicsit, hogy így hova fogunk jutni…
- Amikor egy mobilmulti a FÉL dolláros valamit egy hétre hozza meg
HÉTezerért???

- Amikor már egy helyi üzlet sem tart raktárkészletet (amikor már például az
autósboltok is csak „rendelést leadó” helyekké degradálódtak.) de rendelni
a neten is lehet.
És akkor - amikor egy Hong Kong-i cég nemcsak 20-ad (!!!) áron szállít
HANEM még - sokkal gyorsabban is a föld túlsó pontjáról mint bármely
keszthelyi vagy magyar vállalkozás??
DE még itt sincs vége, mert - - még a postaköltsége is kevesebb????
HMMM??? Itt olyan gyorsan és olyan nagy változások lesznek (fıleg az
internetnek is köszönhetıen) mint az emberiség történetében eddig még
egyszer sem.
Üdv: RJ

Mátyás Imre: 90 % angyal
Van egy kulcstartóm, ezzel a felirattal. Olcsó és egyszerü. Mindenki
megkérdezi, hogy oké, de mi az a 10%? Folytatva a gondolatot rengeteg
helyen köszön vissza a 10%. Pl. a kormányon belül az SZDSZ súlya közelít
a feléhez, de az választói akarat 10%-t sem éri el. Az országban kötött
üzletek alig 10%-a problémás és ezek miatt az egész ország gazdasága
döglıdik. A házasságok alig 10%-ban van valami balhé és már siratják a
házasságot, mint intézményt, stb, stb.
Lehet, hogy a 10% nem csak az egytized, hanem egy determináns
mennyiség? Lehet ha ezek a 10%-k megváltoznának, az egész jobbá válna
és máshogy éreznénk magunkat a sajátunkban?

Kártérítési per az angolnáson(?)
Pert indított Keszthely városa ellen az angolnás területét megvásároló –
oda a Mohácsi idıszakában szállodát tervezı - befektetıi csoport.
Keresetük milliárdos nagyságrendben tartalmaz Keszthellyel szemben
kárigényt. Az eseményt Keszthely testülete zárt ülésen már tárgyalta, az
információkat azonban még visszatartják.(szerk:azóta is!)
- RJ
Remélem Keszthely is megfogja támadni minden Hévízi építkezést /lápra
hivatkozva/ Élményfürdı, buszmegálló stb Nem kell mást csinálni csak a
szálloda építkezést megakadályozó bejelentést lemásolni.
Vendég
Azt nem értem, hogy sírunk mindenhol, hogy nem jönnek a befektetık,
nincsenek munkahelyeket teremtı beruházások,... jaaaj de nagyon nehéz
nekünk... és amikor meg jönne egy, akkor tehetségtelenül belebarmolnak a
kedves illetékesek, politikai csatákra hivatkozva elkúrnak pénzt,
munkahelyet, idıt, energiát.... közben meg nagyon okosnak gondolják
magukat. Tessék ez lett belıle. Tényleg nagyon okos )) Remélem
tanulópénznek ez elég lesz....
Vendég
Nem Hévíz támadta meg Keszthelyt, NE SZITS a két város közt olyan
ellentétet ami NINCS. Papp Gábor és Ruzsics Ferenc volt az a két
személy akik támadták a beruházást.
Vendég
kik támadták? Hévízi Városvédı Egyesület Füzesi Lászlóné.
Nagyjából jó az infód, de ha felteszed, elıtte nézz utána...
Vendég
Bocs, de szerintem ebben a kérdésben nekem egészen jók az infóim hát
beleszólok: A valóságban a Papp Gábor Hévízrıl (+vezetıje Gyenesrıl) ill.
Keszthelyrıl meg a Ruzsics Feri, Csótár páros voltak azok, akik támadtak.
A Füzesiné csak egy aranyos természetvédı, akinek tényleg van néhány
jogos környezetvédelmi aggálya. És igen, tényleg İ vezeti azt az
egyesületet, amelyik szoknyája alá a nagyon bátor urak bebújtak - DE DE a
valóságban nem a Füzesiné volt az aki piszkálódott.
(gondoljatok pl. a "Védegylet" anyagaira, stb.. ezekhez Füzesiné kicsi és
képzetlen is meg kapcsolatai sincsenek) Szóval most is nagyon disznó
dolog ettıl a bandától, hogy amikor meg bebukni látszik a dolog, akkor meg
egy védtelen nıt tolnak oda maguk elé. És ezt nem csak azért írtam le mert
egy védtelen és eredendıen jószándékú hölgyet illik védeni, hanem azért
is, mert néhány dolog amit mondott az jogos is volt (olyannyira, hogy úgy
tudom néhány szempontot az építési engedélyezésbe is bevettek azok
közül amiket Füzesiné képviselt)
Rudolf János
A csapatmunka lényege: mindig van kit hibáztatni.
Vendég
Az a legnagyobb baj, hogy ennyire ökrök vagyunk. Idejön egy befektetı és
építene 5 mrd-ért szállodát, ami Keszthelynek adózna évente ~100 millát,
+teremtene 130 munkahelyet. De annyira töketlenek vagyunk, hogy még
ezt is elb***uk. Le kellett volna feküdni elé és még a lábnyomát is áldani
kellett volna, hogy egyáltalán eszébe jutunk valakinek. IGEN, meg kellett
volna alázkodni, és nem pofázni. A turizmus az egyetlen kiutunk a
mélypontról.
DE a birka nép által megválasztott ökrök, alkalmatlanok erre.
Balázs Árpi kell nekünk, nem pálinkás+mohi.
Vendég

Miért éhségsztrájk? - Kórház kronológia – Csak TÖREDÉK!
- 2000.06.26. Szenkovszky fıigazgatói kinevezése. (256 ágyról 104-re)
- A 2001-ben lefolytatott felügyeleti ellenırzés megállapításait a jegyzı
"súlyos"-nak minısíti. Intézkedés nem történik.
- A 2003-ban lefolytatott revízió ismét és ismétlıdı hiányosságokat tár fel.
- 2004. év elején megindul a HelikonPortál "Kórház a város szélén" topicja.
- Szenkovszky felkeresi a szerkesztıt és kéri a fórum törlését.
- 2004. feb. 19. Mózner tájékoztatja a polgármestert a Mederg kft.-rıl.
- 2004. dec. A kórház feljelentést tesz ismeretlen tettes (azaz a portál) ellen
rágalmazás bőncselekményében. Az ügyet elkövetı hiányában lezárják.
- 2005. feb.16. Mózner írásban tájékoztatja a megyei fıügyész helyettest.
Még az érdemi intézkedés elıtt az ügyészt azonnali hatállyal felfüggesztik.
- 2005. február 23. Mózner írásban tájékoztatja a testületet a kórházban
tapasztalt cselekményekrıl. Szóban nem tudja mert a jegyzı utasítására
nem engedik be a nyilvános ülésre.
- 2005. február 28-án Mózner feljelentést tesz az APEH-nél a Mederg
ügyben. A lefolytatott vizsgálat adóhiányt, késedelmi pótlékot és mulasztási
bírságot állapított meg a MEDERG Kft (azaz a kórház) terhére.
- 2005. március 21.Mózner tájékoztatja az ügyészséget, hogy a revizori
ellenırzések megállapításai ellenére sem hajlandó az önkormányzat átfogó
vizsgálatot indítani a kórházban. Eredmény semmi.
- 2005. június 23. Mózner bejelentést tesz a városi ügyészségen a kórház
ügyeiben. Az iratot csak nyomatékos fellépés után hajlandók átvenni.
- 2005. júl. 10. Rudolf megunja és rendırségi feljelentést tesz a
HelikonPortálon megjelenı és kórházra vonatkozó anyagok
valóságtartalmának megállapítása céljából. A nyomozást elutasítják!
- 2005. június 13 – Ruzsics(!) képviselı kórház témában nyílt levelet ír,
melyben kijelenti, hogy „tántoríthatatlanná tettek abban, hogy ha kell

bármivel, de kiharcoljam az igazság kiderítésének módját”.
- 2005. augusztus 10.. A zalaegerszegi ügyészség nyomozást rendel el a
kórház ellen jogosulatlan gazdasági elıny megszerzésének bőntette és
más bőncselekmények miatt.
Eredmény: a kórházvezetés megijed és Benedek György fıigazgatóhelyettest koholt váddal nagyon csúnya mód kirúgják. Ok: Benedek a
lehetséges utód + Benedek nem volt hajlandó a fıigazgató távollétében a
Kertész által elé tett ügyiratokat átolvasás nélkül aláírni.
Ekkor Benedek érdekében a Karmelita közösség ezernél több aláírást szed
össze és Ruzsics képviselı segítségét kérik. Ruzsics még picit se tesz.
- 2005. szeptember 1. Rudolf János ajánlottan megküld egy kérdéssort
melyet az internetes fórumozók által feltett kérdésekbıl állítottak össze. A
polgármester nem hajlandó válaszolni. Ugyanezt a kérdéssort megkapja a
kórház is, ám ık sem válaszolnak.
- A válaszadások elmulasztása után Rudolf a kérdések egy részét újságban
megjelenteti. (a 6 oldalas anyagból 1-et lásd HelikonLap2) Eredménye:
Rudolf a kérdéssort ügyvéd jelenlétében eljuttatHATja négy képviselınek
akik közül hárman, Vargáné Várkonyi Erzsébet, Szabó György és RUZSICS
Ferenc azokat átveszi és beterjesztik a kötelezı válaszadásra. A válaszból
tisztán kiderül: A kérdések (min.egy része!) biztosan igaz!
- 2005. szept. 9. Szenkovszky, Kertész és Szép László bepereli Móznert
rágalmazásért. Kérvényezik, hogy az ügyészség vegye át a vádat. Az
ügyész a kérelmet elutasítja, egyúttal felhívja a bíróság figyelmét arra, hogy
a vádlók által vezetett intézmény ellen közvádas bőnügyi nyomozás folyik.
- 2005. okt. 20. Kórházi vezetık magánvádat emelnek Rudolf ellen
rágalmazásért. Rudolfot a valóság tartalom vizsgálata nélkül és konkrét
hamis állítás megállapítása nélkül 2007-ben négy hónap felfüggesztett
fogházbüntetésre ítélik. (a 2 bekezdéssel feljebbiért ami biztosan igaz ☺)
- Kiterjesztik a soros ellenırzést a Mederg és a kórház kapcsolatára. A
revízió jelentésérıl sajtótájékoztatót tartanak. Itt a polgármester kijelenti: "A
mundér becsületét bármilyen áron meg fogjuk védeni." Mózner az
elhangzottak miatt feljelentést tesz rágalmazásért. A bíróság nyilvános
helyreigazításra kötelezi Szenkovszkyt. Sz. ezt máig nem tette meg!
- 2006. január 17. Bírósági tárgyaláson a kórház ügyvédje nyomozati
szakaszban(!) – rendırségi forrásaira hivatkozva – kijelenti, hogy a kórházi
vezetık vizsgálata rövidesen zárul és senkit sem kaptak el (hogyan tudja??)
- 2007. febr - Rudolfot az Edvi Illés által indított rágalmazási perben 60 E Ft
pénzbírságra ítélik. (lebénult fiú esete amikor nem hívtak hozzá helikoptert)
- 2006 feb. 1 - A Szenkovszky által 2005-ben Mózner Géza ellen tett
feljelentését bőncselekmény hiányában megszüntetik.

- 2007 feb – Rudolfot a 2005.szept kérdésekért úgy ítélik el, hogy se egy
tanút nem idézhetett („tudjuk mit mondanak”) se egy iratot nem csatolhatott.
- 2007 feb. – A helikonportál.HU illegalitásba vonul a .NET címre.
- 2007 feb – Megjelenik a helikonlap9ik száma.-> Szenkovszkyt kirúgják.
- 2007.február 13. A Mózner elsıfokú
ítélete. 6 hónap felfüggesztve.
- 2007 aug – mindkét eljáró bírót
azonnaliba felmentik. (kép balra)
- 2007szept – egy hetes eltéréssel a
két ügy között Egerszegen Ruppa
Melinda Rudolfot mindkét ügyben
ismételten elítéli. (4 hó + 200 nap)
- egy héttel késıbb - Mózner
elfogultsági kifogást jelent be. Rekord
gyorsasággal, egy hét alatt elutasítják
+ 1 hét: 2007 okt 8 - Rudolf bevonul
a börtönbe és éhségsztrájkot kezd.
- 2007. okt. 23. Dr Ifi Ferenc, az
Egészségügyi
Bizottság
elnöke
indítványt terjeszt elı vizsgálat
indítására. Indoklásul a nem
megfelelı alapossággal elvégzett ellenırzéseket jelöli meg. Erre Rudolf
kijön a börtönbıl, de közben kiderül Dr. Ifi indítványát még napirendre se
engedik -> 2007. nov. 4 23 óra – Rudolf újrakezdi az éhségsztrájkot.

Keszthely – „Kórház a Város Szélén” – SZINTÉN töredék!!!
Keszthelyen jelenleg építenek milliárdos(!) költséggel egy új szárnyat. Úgy,
hogy idıközben 256 ágyról 104 ágyra csökkenttették finanszírozást. De
lássuk csak sorjában: Az elızı vezetıt Szenkovszky Adriennek alias
Szegıdi Gábornénak hívták. A pontos nevét İ sem ismeri, fıleg akkor
amikor költségeket kellett neki elszámolni. Róla egyszer már írtunk 2005
szept. a helikonlap2-ben, majd ismételten idén márciusba, a helikonlap10ben. Az utóbbit követıen végre már kirúgták. Rendkívüli testületi ülést
hívtak össze, ahol ellenszavazat nélkül és azonnali hatállyal kellett
Szenkovszky alias Szegıdinének távozni. A történet szépséghibája, hogy
Szenkovszky sokat tud, így a fizetését egészen mostanáig munka nélkül
is(!) felveheti. Kirúgatásának apró színfoltja volt, amikor ezzel egy idıben a
Monitor 3 oldalon bennünket mocskolt. Az a lap, amit a város pénzébıl
adnak ki, ám ezt az impresszumban Szeilerék mégsem szerepeltetik. Mert
ık „függetlenek” és a kórháztól sem kaptak egy petákot sem.
Szenkovszky után aztán egy nemrégen városunkba költözött középkorú
orvos lett az igazgató. A Radics idıszak legfıbb jellemzıje, hogy semmi
sem változott. A kórház gazdasági vezetıje ma is ugyan az a Kertész
Márta, aki régen, és ma is ugyan úgy beltagja a Cyto-Med BT-nek
(aminek kültagja Mórocz aki meg az egészségügyi bizottságból védte
Kertész hátát) sokszor(!) 10milliós nagyságrendben profitálnak a
kórház területén. Tehát nem úgy lopnak, hogy hazaviszik a pipettát,
hanem úgy, hogy a nyereséges részeket maguknak kiszervezik. Viszont
amikor meg mi meg mertük kérdezni, hogy pl. ezt a jelentıs
nyereséget képezı tevékenységet miért nem közvetlen a kórház látja
el, akkor azt a választ kaptuk írásba(!), hogy 1,3M (pontosan 1.303.057)
Ft-ot kérnek ezekért az amúgy „közcélú” tehát ingyenes adatokért.
Aztán a Radics idıszaknak a mőszaki vezetıje is még mindig ugyan az a
Hideg Árpád aki villanyszerelıként is ad néha 4,5 millió rész(!)számlákat a
kórháznak. Sıt, az Okt.24-ei állapot szerint a kórház tulajdonában levı
Mederg Kft felügyelıi közt még mindig a már régen elhalt Komáromi István
szerepel. A Mederg Kft-rıl annyit kell tudni, hogy eredetileg direktben
áfacsalásra hozták létre. A cég adta el az energiát az intézménynek azért,
hogy az áfát igényelni tudják. Késıbb ez a cég kibérelte Dr. Szutrély
Keszthely Báthory u.2 alatti lakását havi nettó 140ezerért majd ellenırzés
nélkül fizetgette vezetıinknek luxuskocsi, pesti lakás, stb.. Tehették, mert
még olyan sincs akinek joga lenne ezt a kórházi (!) KFT-t ellenırizni!
Nyomásunkra Ruzsics polgármester minap a Magyar Hírlapnak már azt
nyilatkozta, hogy ellenáll a privatizációnak (legalábbis márciusig???
mindenképpen). Ám akinek elkerülte volna a figyelmét annak: (idén júliusba
azt szavaztatták) „Kórház használatában lévı ingatlanon a kórház
alapfeladatainak ellátását nem akadályozó, azt segítı, idegen tıke
bevonásával megvalósuló beruházások történjenek …
felhatalmazta a kórház fıigazgatóját, hogy kezdeményezzen szakmai és
gazdasági együttmőködést más egészségügyi szolgáltatókkal… „

Tisztességes keszthelyi kórházvizsgálatot követelı éhségsztrájkoz
szolidaritásból csatlakozók listája (országos szervezı: www.UDK.hu)
10.21 - Bégány Attila, Budapest „Új Demokratikus Koalíció” ügyvivı /„Kossuth-tériek pártja”/
10.22 - Varga László
10.23 - Stoffán György, Szolgai István
10.24 - dr. Bene Gábor, Szeged
10.25 - Ónody Gyula
10.26 - Lipták-Lipow Sándor
10.27 - Kállai Eszter
10.28 - Mácsay József – Új Demokratikus Koalíció (UDK)
10.29 - Szondi Miklós, Solt, Ballán Mária (8 nap!)
10.30 - Gıbl György, Sopron, Klári, Ballán Mária
10.31 - Mátyás Imre, Keszthely, Ballán Mária
11.01 - Kostyál László, Ballán Mária
11.02 - Fodor Tibor, Gıbl György, Ursu, Ballán Mária
11.03 - Molnár Tamás, (tavaly a budapesti Kossuth-tér „foglalója”, UDK ügyvivı) Ballán Mária
11.04 - Papp Gyula, Papp Miklós, Credo, Törıcsik Judit, Ballán Mária
11.05 - Lovag vitéz Haranghy Sándor, Ballán Mária
11.06 - Barta Erzsébet
11.07 - Dunai Kovács Katalin / R.........
11.08 - Szabóné Nagy Margit
11.09 - Kárpáti Gábor Csaba és Gıbl György
11.10 - Dr. Irinyi Tamás, Debrecen
11.11 - Dr. Schmidt Judit
11.12 - Ica Heri, Dél-Afrika
11.13 - Szaniszló Judit
11.14 - Anonim
11.15 - Juhász Judit

Dr. Nagy Attila orvos nov.15-e óta folyamatos (!) /nem 1 nap, végig!/
11.16 - Eszter tanárnı, Debrecen
11.17 - Cs. Attila
11.18 - Pusztai Zoltán zenész, Bognár Erzsébet
11.19 - Takács István
11.20 - Haeffner Gábor Balatonberény (UDK fiatalok)
11.21 - Mácsay József, S@baktani
11.22 - Cs.Szabó Béla (UDK kisgazda tagozat)
11.23 - Fehér Ágota, Göbl György, Csahuridisz Natasa
11.24 - Dr. Nagy Levente, Csahuridisz Natasa
11.25 - Császár Tamás
11.26 - Németh Miklós Attila
11.27 - Ballán Mária (MÉG egy HÉT)
11.28 - Monostori Csaba, Ballán Mária
11.29 - Szondi Miklós, Ballán Mária
11.30 - Lipták-Lipow Sándor, Ballán Mária
12.01 - Bálint Béla, Ballán Mária
12.02 - Dr. Lánszki Imre, Ballán Mária
12.03 - Takács István, Ballán Mária

Keszthelyiek

Mátyás Imre, Kustos von János Kálmán Nemzetır Vezérırnagy PK, K. T.
Esze Tamás utca, E. P. Hévíz, KIBI, Király János, Fülöp Viktor Szilveszter
(Gyenesdiás) hétvégét vállalt, Németh Jánosné (Keszthely) 5 napot vállalt.
"Ez a szolidaritás nagyon jólesı érzés (tényleg!) de én senkit sem szeretnék erre bíztatni. Azért nem, mert Ruzsicsék szemében ez úgysem számít,
még ezres nagyságrendő aláírásokra is fütyülnek. Lásd a parkolási 1700
aláírást vagy a Karmeliták Benedek doktorért győjtött ezer párszázát" (RJ)

„Kossuth-tér” – Keszthely és környéke
A 103 napi folyamatos tüntetés utáni 47. hét péntekjén.
Kellemes idıjárás mellett a mai péntek estén 13 fı jött ki Keszthely fıterére
demonstrálni.
Külön megemlékeztünk az egyik társunkról, Terikérıl - İ szinte minden
alkalommal kint volt köztünk a tavalyi öszödi beszéd óta -mert már az égbıl
tekint le ránk. Váratlanul, 71 éves korában, egy pillanat alatt ragadta el a
halál. Vallásos élete, bátor erkölcsi kiállása révén lelke biztosan az égbe
szállt. Szószólónk lesz, mert most nagy szüksége van rá a hazánknak.
Emlékét megırizzük!
Horváth József
Azt azért árulja el Uram, hogy Ön és társai a fidesz keszthelyi vezetıivel
azonosulnak? Úgy érzik azok is olyan tiszták, erkölcsösek, elhivatottak,
hitelesek mint Önök?
Lala
Tisztelt Uram! Csak a magam nevében nyilatkozhatom. Se a polgármesteri
hivatallal, se a Fidesz helyi csoportjával nincs kapcsolatom, de ık sem
keresték velem, és ráadásul nem is vagyok keszthelyi lakos. (szerk:
gyenesdiási) Számomra az erkölcs és a tisztesség egy olyan etikai mérce,
ami nem párt függı. A lopás, a hazugság, stb. egyformán azonos mértékő
bőn, bárki is teszi.
Üdvözlettel: Horváth József

„Az egyetlen dolog, ami szükséges a Gonosz diadalához,
hogy a jó emberek ne tegyenek ellene semmit” (E. Burke)

Szerintetek eladjuk a Keszthelyi Kórházat? (07.06.16 ! )
Minap jó hosszan vitáztam ismerıssel, hogy szerinte el kellene adni a
kórházat. Azt gondolta ebben a kérdésben (mivel tudhatóan sok problémám
van az intézmény jelenlegi vezetıivel) nálam partnerra talál.
Én meg kérdeztem tıle, hogy miért?
Mert nézd meg, hogy így hogyan jut az az ebek harmincadjára – mondta
nekem – de ha bejönnének a magán pénzek akkor biztosan rendben lenne
az intézmény. És sorolgatta nekem majdnem ugyan azokat a dolgokat
amikért engem nemcsak, hogy perelnek, hanem még 4 hónapra is ítélnek
Nagyon aranyos szitú volt. ☺
Erre én meg mondtam neki, hogy szerintem meg nem.
Szerintem csak annyi a probléma, hogy balfaszok a politikusaink és
képtelenek megfelelı vezetıket kiválasztani, képtelenek megfelelı kontrollt
kialakítani. Tejbetök az összes választott, mindegyik minden kérdésben
mindig arról gyızköd, hogy mit miért nem tud megcsinálni - és azért hullik
szét a kezükben is minden.
Tehát most azért adjuk el mi mindenünket, mert (már elnézést, de)
balfaszok a politikusaink?
Itt ugyan egyetértettünk, de ismét csak visszatért privatizációs javaslatára,
hogy ha ilyenek a politikusok, akkor ugye szerintem is sincs más lehetıség,
mint a magánosítás. Mert – mint indokolta is - könnyebb eladni a kórházat
mint lecserélni a politikai elitet. Vagy szerintem nem?
Itt nem vitáztam tovább. Mondtam, hogy szerintem inkább rugdossuk a
politikusokat. Én ugyanis nem sajnálom ıket és fene nagy fájdalmaikkal,
hőőde nagy egójukkal sem szoktam foglalkozni, akkor amikor mondjuk itt is
emberek életérıl, életminıségérıl van szó.
Én tehát – ha lehet választani – még mindig inkább azt mondom, hogy
verjük ki belılük, rúgjuk és gyilkoljuk ıket, mintsem, hogy még ezt is
eladják.
Aztán (ehhez a történethez jól kapcsolhatóan) a másik sztori ma történt.
Beszélgettem egy sráccal aki kint él Svájcban már több mint 10 éve, és
meséli, hogy egy a keszthelyi plázánál vagy 15-20-szor nagyobb centerben
dolgozik, ami azért érdekes, mert az ott az állam tulajdona. Nem maszek,
nem Baló Józsi, nem Demján, nem Soros, de még csak nem is a településé
– hanem közvetlen az állam a tulajdonos.
De mond jobbat is.
Ott még az éttermet is a svájci állam, azaz a kanton üzemelteti.
Há hogyhogy?
Nem maszek, nincs még gebinbe se, direktben állami alkalmazottak a
szakácsok is meg a pincérek is? Igen így van.
Talán azért, mert İk ott Svájcban okosak és tudják, hogy ezekbıl pénzük
lehet? Már a közösségnek lehet folyamatos pénze? Persze akkor ha nem
hagyják, hogy a pincérek szétlopják az egészet és becsületes
elszámoltatást csinálnak ugyan úgy mintha maszeké lenne az étterem – no
akkor biztosan tudható, hogy meg fogja érni.
Ja kérem ott ugye még csak csekély 800 éve tapossák a demokrácia rögös
útvesztıit. Lehet, hogy az egész tehát tényleg csak azon múlik, hogy
mennyi talentum szorul a választott vezetıinkbe? Lehet mi azért tartunk ott
ahol, mert a mieink csak erre a mindent adjunk el gondolkodásra képesek?
Lehet ezen belül Keszthely utolsó 15-20 évének legnagyobb tragédiája
pedig az, hogy itt még az országos átlagnál is selejtesebbek voltak a
politikusok? (kezdték ugye sétálóburkolással stb.. nem is sorolom)
Lehet, hogy Svájcban azért nem vágnak agyon az adókkal (mint
nálunk!), mert ott van az államnak az adókon kívül más egyébbıl is
saját jogon bevétele? Hmmm? Szóval szerintetek most mi legyen?
Egyik lehetıség, hogy adjuk el, azaz szerintetek is privatizáljuk a Keszthelyi
Kórházat is, hisz ez így örök életre egy anyagi csıd lesz a város számára
és még a rendes ellátást sem tudják szavatolni ezzel a pár orvossal.
VAGY: Inkább verjük ki, tapossuk ki a politikusainkból, hogy végre gondos
gazda módjára rakjanak rendet, majd tartsanak is rendet.
Pontosan úgy, mintha a saját pénzük lenne benne.
Rudolf János

„Ezen a héten sem lopott senki sem közpénzeket.
A közpénzek most is maguktól szivárogtak...”
Írjon Ön is, azt is kiadjuk! – 8361 Keszthely Pf. 101
www.HelikonPortal.NET - Szabadon másolható, terjeszthetı.
Keszthely, Hévíz, Nyugat-Balaton közösségi fórumrendszere

