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Szellemidézés
Horthy Miklós Magyarország kormányzójának szelleme járta be
színházunk nagytermét.
Koltay Gábor - most épp a jobboldal – korábban a Kádár éra kurzus
rendezıje, hervadásnak indult ábrándos „úri” asszonyok ezüstöshajú
filmesmegmondója, elhozta hozzánk Horthy Miklós kormányzóról
készített „dokumentum” filmjét.
Koltay nem sokat gatyázott. Számára Horthy ma is élı, fehérlovat
peckesen megülı kenderesi admirális, kinek nevéhez, a mindenki
számára büszkén vállalható Horthy-korszak köthetı.
A filmbeni ábrázolásnál szóba sem kerül, hogy a kormányzónak
valami köze is lett volna a háborúvesztéshez, majd a megalázó
második Trianonhoz, a polgári és katonai áldozatok nagy számához,
a zsidószármazású polgártársaink elpusztításához, a hadba
lépésekhez, a csendırterroros félfeudális keresztény-nemzeti
Magyarországhoz.
A filmben többször megszólal a minden kurzust „bölcsen” szolgáló
Nemeskürtös professzor. A nagy ferdítı bető mővész - gondolom,
súlyos amnéziában szenved, ezért elnézhetı tıle a sok hamisítás,
amit bölcs kormányzónkról elregél. Azt már el is feledte jó öreg
Nemeskürtös prof, hogy még a szocializmusban írt egy könyvet
Reqviem egy hadseregért, melyben azt állítja, hogy a Horthy-rendszer
szándékosan pusztulásra ítélte a doni 2. hadsereget.
Professzor úrnak most gıze sem volt, hogy a két háború között
Magyarországon a fasizmusnak lettek volna komoly elızményei.
„Nem vette azt senki komolyan” – mondta. A hetvenes- nyolcvanas
években nem ezt mondta, de spongyát rá.
Horthy antiszemitizmusát is próbálják a már unalmas közhelyekkel
tompítani. Horthy maga vállalta és le is írta, hogy milyen véleménnyel
van a magyar zsidóságról.
Hitlernek írt levelében azt állítja, hogy világ életében antiszemita volt
és zsidókkal soha sem érintkezett. /csupán mikor Weiss Mannfréddal,
Chorinn Ferenccel, Kornfeld Móriccal ferblizett, és mindig nyert/
Horthy három zsidótörvényt írt alá, amire most a jobboldal lyukas fejő
történész sámánjai azt mondják, hogy ezzel próbálta menteni a
zsidóságot. Ki ellen? A németeknek ilyen követelései nem voltak.
Az alapvetıen jóindulatú, de kissé korlátolt XIX.századi figurának ez a
film csak árt, mert teljesen hamis képet fest a kormányzóról, amit
minden hibája ellenére sem érdemel.
Máray Sándor nagyon örült szülıvárosa Kassa visszafoglalásáért, de
tudvalévı, hogy a Horthy-rendszert nemes egyszerőséggel
karikatúrának tartotta és bukását nem bánta.
Az alkotókat nem a történeti tények érdekelték. Kiagyalt, jelenlegi
politikai érdekeket szolgáló koncepciójuk alapján „dokumentáltak”,
mely dokumentáció jó talajra talál, fıleg a vidéki félmővelt,
operetthuszáros, neoısmagyaros, árvalányhajas, árpádsávos,
nyárspolgárság korosodó rétegeiben.
Azért zeng a vastaps a film végén, mert ez a letőnı réteg felmentve
érzi magát a nagy Magyarország turulmadaras ábránd kergetésével,
sovinizmusával, meg milyen fa…ák vagyunk, vagy voltunk - de jó
most itt együtt.
Nem véletlen, hogy e kispolgárság nagy része és a városi lecsúszott
proletárság rohant elıször a könyvesboltba megvenni Moldova Kádár
könyvét.
Vélhetıen azt az idıt sírják vissza, amikor még egyértelmő volt, hogy
csak a jobb embereknek, a keresztény-nemzeti osztálynak lehet
meghatározó szerepe a hazai politikában, a többieknek kuss, vagy
csendır terror.
Vagy ha úgy tetszik rosszabb esetben, a lopás, megalkuvás
kultúráján elkádárosodó „szocializmus”, hamis nosztalgiájának
orrfacsaró bőze lengi be a magyar rónát – és a keszthelyi
színháztermet. A vágyakozás e tárgya sem elhanyagolható.
Valamibe kapaszkodni kell a „sorsüldözött” magyarnak.
Koltay-ék jól ábrázolják, most éppen mibe kell kapaszkodni.
Pár évnek kell még csupán eltelni és Koltay jön Kádár filmjével – de
sietnie kell, mert lassan kihal a több millió kiskádárjános, a fiatalok

meg csak néznek, mint a moziba, mert nem értik a vásznon prédikáló
bugrismagyarokat.
A huszadik századi Magyarországot két ember fémjelezte: Vitéz
Nagybányai Horthy Miklós admirális, és Kádár /Csermanek/ János
irodagép mőszerész-internacionalista.
Az eredmény látható, csak tessenek körülnézni a mai
Magyarországon.
Polgár

Én tegnap láttam és most tudtam meg, hogy Horthy erısen
gondolkodott, hogy lelıje-e Hitlert. Sıt! Akár még kétszer is elıvette
meg visszatette fene nagy pisztolyát – de aztán arra jutott, hogy ezt
egy nálánál magasabb hatalomnak (az égiekre szeretne utalni) kell
megoldani és csakis ezért nem tette meg.
Mert İ olyan de olyan hıs, hogy saját maga is megtette volna ám!
Jujjujjuj.
És tényleg – a film végén a nézık meg még tapsikoltak is. Tessék
mondani mennyi történelemhamisítás kell, hogy ne tapsikoljunk,
akkor amikor ennyire fullosan öntik ránk a hazugságot?
Csak pár konkrét oszt hagyom: pl. megtudjuk, hogy 19 végén
micsoda dicsı sereg táborozott anno Siófoknál, hogy milyen fess és
rendezett és csak szuperlatívuszokba lehet róluk még megemlékezni
is – miközben én akár még a saját családomból is tudom, hogy
bizony-bizony ezek a fess fiúk bandákba közlekedve Somogyban még
papot is halálra kínoztak (hogy a marcali meg a siófoki direktóriumi
tagokról már ne is beszéljek)
Vagy az a rész sem semmi, hogy szegény Horthy-t becsapták és nem
tudta, hogy Kassát nem a szovjetek bombázták, mert szegényt még a
saját nagykövetei is szabotálták és nem mondták el neki azt sem,
hogy Molotov üzen, hogy a szovjeteknek közük sincs Kassához –
igen én nézı meg olyan hülye vagyok, hogy csakis azért léptünk
be a háborúba mert Kassára két piciny bomba hullott.
Semmi másért ám, Kassáért!
Ha tehát ezt a szegény hıst anno nem csapják be rútul akkor nincs is
még második világháború sem mert İ bizony akkora hıs, hogy még
azt is megakadályozta volna.
Hogy a kiugrás a háborúból mindenkinek sikerült csak nekünk nem?
Hogy ezek azok az évek amikor a legtöbb paraszt vándorolt ki
amerikába? – Ja vagy hogy itt meg a nagy vezér 20 év országvezetés
után pont a végén még arra is rájött ám, hogy majd földet kellene
osztani?
Viszont egy dolgon azóta is rágódok.
Azon, hogy minden ilyen propaganda-szemétnek mindig van valami
célja.
Valamiért valaki pénzelte.
A vezérmítoszért?
Ha a vezér mítosz lenne, akkor meg nem jó mert egy súlyos mondat
meg elkerülte kisgöbbelskerendezı figyelmét. Az, hogy Horthynak a
húszas években is ugyan annyi földje volt mint a negyvenes években.
Node baki van, mert én nem sok mai vezért tudok, aki ugyan ezt
elmondhatná magáról.
RJ

Kis-kistérség
Helikonportal.NET - Vendég március 5:
Úgy hírlik, kistérségünkben újabb kistérség van alakulóban.
Erre való utalások már jelentek meg helyi sajtóban is, csak figyelni
kellett.
Ha ez megtörténik, akkor a keszthelyi kistérség a töredékére
zsugorodik.
Úgy tőnik, a megalakulás, vagy meg nem alakulás nem Keszthely
városon fog múlni, Keszthely nem tudja öszetartani a kistérségét.
A gazdasági és nemrég a szellemi központ elvesztése után ez már
csak presztízs. Vagyis dehogy!
Régi dolog "Qui prodest?" Kinek az érdeke, hogy ez ami van ne, vagy
ne így mőködjön tovább mint eddig?
Naná. hogy annak akinek ez a mőködtetı nem felel meg. Ki az? én
nem is tudom, de az biztos, hogy az új rendszer megtestesítıi, majd
magyarázatot adnak a fenti kérdésre.
Kormányérdek és meg fogják csinálni. És nem az okmányirodáért
csinálja Hévíz sem, hanem azért mert kellenek a források kell a pénz.
A kistelepüléseken függetlenek nyertek ıket nem köti a fidesz, sıt
több esetben fideszes jelölt ellenében nyertek. Ott okosabb szavazók
laknak, nekik most majd több jut.
Keszthely meg még inkább nem fog kapni egy vasat se és még
jobban le fog maradni.
aha és szerinted ez a kormány meddig marad hatalmon?
2 hét? 2 hónap?
Ez nem Orbán aktuális kérdése?
Rossz hírem van. Még több mint 3 évig marad ez a kormány. És
tudod miért? Mert a Fideszes vezetık köszönik jól vannak, jól élnek,
milliókat keresnek. İk nem fognak kormányt buktatni.
Mellesleg meg nem az eredeti állításon vitáztál, azt elfogadtad, csak a
jövendıben reménykedtél máshogy. Keszthely eddig sem volt gazdag,
mostantól éhezni fog. Kiéheztetik. Jobb ha hozzászoksz.
Idézet a Hévíz-Light fórumából:
Az egész azért van mert beszart árpi, hogy az építés hatóság ami
eddig hozta a lét és a korrupció és megvétel és sakkban tartás meleg
ágya volt a városban elkerül. Ezért mindent hajlandó beáldozni.
Nem! Sokkal triviálisabb a helyzet. Pénz kell és vannak is források,
csak ezt nem fogják fideszes vezetıkre bízni. Ebben a kistérségben
viszont a települések többsége független és több esetben a fideszes
jelölt ellenében nyertek a vezetık. Most ezek fognak összeállni és
fognak is pénzeket kapni. A fideszes települések meg éhezzenek.
Ez errıl szól.
Ez undorító amit Vértes csinál. Semmi sem szent a várost össze
ugrasztja az egész térséggel és a szaktárcákkal is.
Nem!
A szaktárcával éppen hogy jó a viszonya ezért tudja Vancsurát eltenni.
A térséggel szintén nem veszik össze, az összes környezı falu
független, ıket nem érdekli a politika, ık fejlesztési pénzeket akarnak.
A fideszesek fognak éhezni.
Hivatalos közlemény március 7:

„Szervezeti kereteinek megırzésérıl”
Az elmúlt hetekben több olyan törekvés is megjelent a Keszthelyhévízi kistérségben, melyek gyengítik a kistérségi együttmőködést és
veszélyeztetik a közös eredmények megırzését. Hévíz város
polgármestere új kistérséget kíván létrehozni, melynek központja a
fürdıváros lenne. Sajnálatos, hogy errıl a szándékról a kistérségi
társulás vezetését és munka-szervezetét senki nem értesítette, így
lehetıséget sem teremtett arra, hogy a vitás kérdéseket közösen
megoldhassuk.
A titkolózás, a háttérben történı "szervezkedés" ellentétes az
évtizedes és sikeres kistérségi együttmőködés, a kis- és nagyobb
települések közti partnerség elvével.

Hévíz kistérség-alapítási törekvéseit - meggyızıdésem szerint - nem
a jelenlegi együttmőködési formával való elégedetlenség táplálja,
hanem az, hogy Hévíz városában megmaradjon az Okmányiroda és
az Építési Hatóság. Erre az új, hamarosan érvénybe lépı
szabályozás szerint is lehetıség van, mégpedig úgy, hogy a
kistérségi okmányiroda és építési hatóság több telephelyen mőködjön.
Ezt - személyes egyeztetéseim szerint - az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium vezetése is támogatja. A közös
mőködtetés lehetıségeirıl és szükségszerőségérıl Hévíz város
polgármesterét tájékoztattam. A közös megoldás részleteinek
kidolgozása elıl azonban mindeddig elzárkózott.
A Hévíz vezetéső minikistérség létrehozásának sem kistérségi, sem
országos szinten nincs elégséges támogatottsága. Hévíz nem
szakítható ki a Keszthely-hévízi kistérség gazdasági és közigazgatási
együttmőködésébıl.
A fürdıvárosnak nem önálló minikistérségre van szüksége, hanem a
jelenlegi együttmőködés és munkamegosztás erısítésére.
Veszteségnek tartok minden olyan napot, ami jobbára értelmetlen
"szervezkedéssel" telik el. Veszteségnek, mert a közigazgatási
feladatok bıvülése most a kistérségi munkaszervezet megerısítését
teszi szükségessé. Veszteségnek, mert a Keszthely-hévízi kistérség
és
a Balaton Fejlesztési Tanács vezetése között olyan együttmőködés
van kibontakozóban, aminek eredményeként 2007-2013-as fejlesztési
lehetıségeink minden korábbit felülmúlhatnak.
A minikistérségek létrehozásának hiábavaló tervei közös esélyeinket
rontják és értékes idıt vesznek el az együttmőködéstıl és
együttgondolkodástól. A kistérség 26 települése és Hévíz városa
egymásra utaltak, sikeresek csak együtt lehetünk.
Ruzsics Ferenc
A Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulás elnöke

Vendég március 10: Idézet a Helikon rádió ma reggeli adásából:
''Manninger Jenı . . . . .Egy másik fejleményrıl is beszámolt, mint a
Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, hiszen a sajtóból értesőltek,
hogy Hévíz város vezetése kezdeményezte egy új kistérség
kialakítását Cserszegtomajjal és Alsópáhokkal, kiszakadva a
Keszthely Hévíz Kistéségi társulásból. Cserszegtomajon a többség
Hévízhez szeretne csatlakozni. Manninger Jenı szerint hátrányba
szorulnának ezek a települések, mivel ez a társulás lenne az ország
egyik leggazdagabb kistérsége, tehát a településfejlesztési,
felzárkóztatási pénzek kérése, szakmailag nem lenne indokolt.''
Rágjuk meg kicsit, mit is hallottunk:
Tehát, adott egy kistelepülés, mondjuk valamelyik Páhok. Helyben
marad, nem vándorol, nem kerül hirtelen a határ túloldalára, nem is
nyer a lottón az önkormányzata . Határos két várossal is. Ha egyikkel
alkot kistérségi társulást, mondjuk Keszthellyel, akkor indokolt a
község felzárkóztatása, ''felzárkóztatási pénzek kérése''. Ha a másik
várossal alkot kistérségi társulást, mondjuk Hévízzel, akkor nem
indokolt a község felzárkóztatása. Ugyanazé a községé. És mindez
persze ''szakmailag''. Hát ez bizony egy nagyon csúnyácska gondolat
egy Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének a szájából.
Szakmailag.
Mert ha ezt a mondatot komolyan vesszük, ez érthetı úgy is (nem is
érthetı másképpen) hogy egy község pusztán attól már
felzárkóztatásra szorul, hogy egy egységet alkot Keszthellyel. Illetve,
ha leszakad Keszthelyrıl, akkor már megszőnik az a hátrány, ami
miatt felzárkózásra szorulna. Hát, nem volt túlzottan politikus mondat.
Vendég: Érdekes a Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének
logikája. Mert ez a logika azt is jelenti, hogy a szétválást követıen a
Keszthely város vezette kistérségi társulás viszont nagyobb eséllyel
fog majd felzárkóztatási forrásokért pályázni. Akkor viszont miért az
aggodalom? Vagy pedig teljesen hibás ez a logika?

Keszthelyi Wass Albert kurzus
Ez a Wass Albertes gyermekverseny is már eszméletlen – az meg,
hogy a hajdani mohesztv híradójának is ma már ez a gerince és én
vétlen nézı meg még a híradóban(?!) is ilyen részleteket kell, hogy
hallgassak – na szóval mindennek van ám már határa!
A roh..t életbe.
Annak aki meg nem tudná (azaz nem ismerné ezt a „méltánytalanul
elhallgatottat”)
Wass Albert olyan második világháborús bőnös, aki hangsúlyosan(!) a
népirtók oldalán állt, és magyar állampolgárságát sorozatos kérései
ellenére haláláig (azaz a kilencvenes évek végéig!!) sem kapta vissza.
De konkrétan miért is?

megtapsikolja a Horthyról hamisított filmet, meg még azt is értem,
hogy ha nagy pofával valaki veri az asztalt akkor még Wass Alberetes
gyerekbulit is tartanak – de mi lesz a következı lépés?
Papp Gábor beterjeszti a keszthelyi zsidótörvényket , hogy Ruzsics
kormányzó meg dávidcsillagokat festessen a sétáló utca kirakataira?
Hát álljon már meg ez a gyászos menet!

Keszthelynek nem sirám és magasztos feloldozás kell,
hanem végre egy program!
RJ
Kedves rj!
Más elfoglaltságaim miatt és idı hiányában csak meglehetısen ritkán
olvasok internetes fórumokat, egyes témákhoz pedig még ritkábban
szólok (illetve írok) hozzá. Most a „Keszthelyi Wass Albert kurzus”
címő produktuma (a „kurzus” egyébként egy rendezvény kapcsán
értelmetlen, de ez csak apróság) kapcsán mégis megteszem, abban
bízva, hogy az idıráfordítás nem hiábavaló, és hátha még
elgondolkodásra is serkent.
Írása és az abból feltörı zsigeri indulatok, győlölethullámok elıször is
elszomorítóak. A magyar történelem, a mai közélet történései, és
2004. december 5.-e után különösen, és azért is, mert sokakat sértett.
Természetesen az ízlések, stílusok, mőveltség és gondolkodásmód
különbözik – és ez legtöbbször így természetes. De finoman szólva is
nagy meggondolatlanság egy magyar írót és munkásságát így, ilyen
durván megítélni – még képzett szakembereknek is. Önkéntelenül
felmerül az elsı kérdés: vajon hány könyvét, regényét és novelláját
ismeri, olvasta már? Vagy csak úgy, hallomásból, képzelt
okosságból…? Igaza van Czakó Gábor kortárs magyar írónak, aki
szerint sok értékes könyvet az zár el az olvasótól, hogy nem is értik
meg, mit ír(t), üzen(t) a mővel számukra is az alkotó. Ha pedig netán
a stílus nem tetszik, akkor olvasson mást, de attól még nem „szemét”
egy író munkássága, hogy valakinek éppen nem ez vagy az „fekszik”.
Nem sok maradna a magyar irodalomból, ha ezen az alapon
gyomlálnánk…

Mert pl. közvetlen Erdély visszacsatolása után közremőködött
románok (és magyar cselédeik) legyilkolásában. Vagyis szegényeket
minı véletlen pont az İ pincéjében tartották fogva, majd a börtönbe
való kísérés közbe érdekes mód mind szökést kísérelt meg és az ırök
ezért lıttek. Wass késıbb azzal védekezett, hogy a gyilkosságok
idején vadászaton volt egy messzi hegyen, azonban falujának több
lakosa is tanúsította, hogy jártak nála és kérték, hogy járjon közbe a
letartóztatottakért. Persze minderre neomagyarként lehet mondani,
hogy ez mind hazugság, csakhogy ezért a tettéért a háború alatt még
a német Gestapo is kereste.
De tegyük fel ez is mind hazugság.
Amin viszont nem vitatkoznak, hogy Wass Albert a háború után
amerikában élve egyik vezetıje volt egy hungarista hírszolgálatnak.
„Barátai” tudom szoktak még irodalmi értékeire is hivatkozni pl. a
Heideggeres példa tipikus, (ahol nem számít, hogy Heidegger náci
volt) azonban én azt gondolom, hogy Wass ömlengısen patetikus
szövegei még irodalmi szinten sem számottevıek. Értem én, hogy
egy valóban sorsvert erdélyi ember klafán oda tudja mondani, hogy
köröttünk mekkora a bőn és a mocsok, és hogy akik ıt megértik azok
meg tiszták és, hogy ebben a leépülıbe levı kisvárosban is most ez
mennyire felemelı – de ez akkor is csak szemét.
Egy szó mint száz: Ha megtudom, hogy bármelyik irodalomtanár az
én fiamnak ettıl az embertıl mer majd valaha bármit is tanítani, akkor
be fogok menni és meg fogom etetni vele azt a szemetet. (annak
ellenére mondom ezt, hogy én rajongtam annyira mind az alapfokú
mind a gimis magyartanáraimért, hogy ezt én konkrétan ıróluk még
fel sem tudnám tételezni.)
És én meg tudom, hogy most még roppant erısen is fogalmaztam, de
kezdek kétségbeesni. Mert azt még értettem, hogy Keszthely illembıl

Gondolatai nyomán azt is érdemes lenne megtudni, vajon járt-e már
valaha Erdély, vagy bármely más egykori országrész területén, ahol
évtizedek óta, kisebbségi sorban élnek magyar anyanyelvő milliók?
Beszélgetett-e már egyáltalán ilyen emberekkel (hiszen Wass Albert
egész életmőve róluk szól)? Netán tett-e valamit értük – már ha
egyáltalán ez felmerült Önben. Vagy megint csak úgy távolról ítél?
Nagy kár - ahogy írásából kitőnik -, hogy nem vett részt az Ön által
olyan indulatosan és kategorikusan elítélt versmondó-versenyen.
Lelkes, szép arcú fiatalokat láthatott-hallhatott volna, akik nem
muszájból voltak ott, és nem kényszeresetten szavalták a verseket.
Egyébként – minı véletlen! – éppen egy Wass Albert írásokból
összeállított hétvégi színházi elıadás után a zsúfolásig megtelt (nem
keszthelyi!) színház közönségének - bizonyára Önnek érthetetlen
módon - látható és hallható módon egyértelmően tetszett az elıadás.
A (keszthelyi) oktatásról röviden csak annyit, hogy remélem, kívánom
és bízom benne, hogy lelkiismeretes és felkészült tanítóink-tanáraink
munkájával gyermekeink képzettsége, mőveltsége és nem utolsó
sorban türelme (vagyis toleranciája) meghaladja majd a szüleikéit!
Mert így sokat tehetnek ezért az országért, és az Ön által
„leépülıben” lévınek nevezett városunkért.
Amit az írása további részeiben ír, azokat nem is minısítem, nagy
zagyvaság az egész. Szerintem a vége még jogilag is „síkos”, de nem
biztos, hogy érdemes egyáltalán reagálnia rá az érintetteknek… Mert
nehogy azt higgye, kedves rj, hogy most aztán igazán bátor volt, most
aztán jól megmondta, nem, ezt egészen másként nevezik… Egyben
azonban egyetértünk: hogy mindennek van határa. A
meggondolatlanságnak, a feltőnési vágynak, és a butaságnak is.
A „hálózat” névtelen rejtettsége helyett jobban kedvelve a nyíltságot:
Dr. Alföldi Zoltán, Keszthely Város Oktatási és Kulturális
Bizottságának tagja.
(folyt köv következı oldalon)

Tisztel Alföldi Úr!
Nagyon sajnálom, hogy Wass Albert témában nem keveredtünk
konkrét vitába, csak általánosságban ítéli el a hangvételemet, de
mindez talán annak is betudható, hogy Ön is tisztában van vele, hogy
bizony-bizony Wass Albert háborús bőnös.
Közülünk való. A mi népünknek fia İ is, de roppant csúnya dolgok,
tettek (és mondatok is) főzıdnek nevéhez.
Én NEM hiszek a csordaszellemben, és nem fogadom el azt sem
amikor MSZP-s csak azért védi ganyés MSZP-s társát, mert ugyan
annak a bandának a tagja, de ugyan ebben a logikában a Fidesznél
sem fogadom el, hogy valaki azért kap felmentést vétke alól, mert
annak a bandának a tagja.
És ugyan ez igaz Wass Albertre is.
Attól, hogy magyar, számomra még nem azt jelenti, hogy azon aljas
románok elıl védenünk kellene, fıleg akkor nem, amikor szégyent
hozott ránk.
De sok hasonló szégyenünk van még ezen kívül is és nekünk is.
Gondoljon csak pl. a második vh-ba a délvidéki szerbek elleni
pogromokra, de nem is sorolom.
A szomszéd népekkel folytatott civakodást szerintem be kellene
fejeznünk, és ez bármilyen furcsa, de valahol ott kezdıdik, hogy mi is
belátjuk a saját bőneinket.
Mert ez nem úgy van, hogy mi magyarok vagyunk az überklafák és ık
körülöttünk mind a csúnyák, mi mindig mindenben csak szépet és jót
tettünk ık meg azok a mocskok akik mindig dorongokkal vertek
bennünket – hanem ez bizony egy oda-vissza folyamat sok-sok
emberöltı óta.
(kicsibe pont olyan, mint amikor az ovisok civakodnak. A másik a
bőnös mindig)
Szóval Wass Albert személye – mivel szégyent hoz ránk – innéttıl
már számomra elfogadhatatlan.
Amikor meg Erdélyrıl beszélünk, akkor szerintem lehet találni egy
Ábelt a rengetegben, meg lehet találni könnyő álmokat ígérı
édesanyát, stb..stb.. Tehát nincs összefüggés Erdély és a
magyarság szeretete valamint Wass Albert között! Kérem
ezt ne is próbálja sulykolni – a december 5-ei népszavazásra való
utalással se!
Tudom kényelmes az az álláspont, hogy aki nincs odáig meg vissza
Wass Albert ömlengıs stílusáért, az már nem is magyar – de ezt meg
én kikérem magamnak! Engedtessék meg ugyanis nekem, hogy egy
népírtó hungaristát én rühelljek és szégyenfoltként gondoljak rá – ha
másért nem akkor annak jogán is, hogy egyik felmenımet egyházi
személy létére pontosan ilyen mocskok vertek halálra, úgy, hogy
közben kitépkedték a körmeit, meg kiszúrkodták a szemeit. (mert
bizony-bizony nem csak a kommunizmus szedte áldozatait, de mintha
ezt néha szelektíven elfelednénk)
És mindezt miért? Csak azért, mert ık magyarabbnak gondolták
magukat, és nyomorult pap meg azt prédikálta, hogy nem kellene
gyilkolásznotok ennek égisze alatt.
De lehet, hogy Önnek van igaza – és nem felmenımnek – és Wass
Albert burkoltan uszításos szövegeivel gyermekeinket arra kell
nevelnünk, hogy köröttünk mindenki ellenség meg jön a barbár horda
és összefogva kell irtanunk környezetünket.
Mert csak így lehet valaki magyar.
És még egy gondolat a Wass Albert „kurzusról”, hogy Ön szerint nincs
is kurzus. (nem akarom most a poént lelıni, de csak kis bevezetı,
hátha elgondolkodnak az olvasók is már ezen is)
Szerintem meg van, nagyon is van, és Keszthely városában is van.
Még nem volt idım megírni – de napokban meg fogom – hogy pl.
városunk kereskedıi a város által pénzelt lap címlapján miért
„kufárok?” Ennek a lapnak a címlapján a kufárok kép
középpontjában meg nem egy sétáló utcás kép látszik, hanem az,
hogy egy ember egy kordét húz. Igen, mer a keszthelyi sétáló utcára
az a jellemzı kép, hogy ott kufárok maguk után kocsit húznak.
De ugyan ebben a lapban ehhez a témához tartozva egy olyan írás
található, ahol kufárok és Jézus viszonyát firtatják már indító képnek.

(Csak azt nem értem, ha Szeiler lekufározza a kereskedıket, akkor
hogyan lesz, hogyan van(!) pofája tılük hirdetési pénzt kuncsorogni?)
De beszélhetnék akkor most a színházas Horthy filmes hamisításról,
meg arról is, hogy a város legjobb lakmuszpapírja az a Dr. Molnár
András vezette tévé, hogyan ad számot a híradóban errıl a Wass
Albertes buliról – de ezt tényleg nem most fogom részleteiben megírni,
hanem amint idım lesz, csak kérem gondolkodjon el ezeken.
Ugyanis én azt mondom, hogy ebben a városban jelenleg

burkolt hungarista propaganda folyik. Wass Alberttel,
Horthyval, meg kufár kereskedıkkel, akiknél most nem
az a lényeg, hogy kipakolhassanak-e vagy sem, hanem
az a lényeg, hogy a nép indulattal a szájára vegye ıket.
És ez ellen fel kell lépnünk – még akkor is fel kell lépnünk, ha Ön ettıl
majd nem fog magyarnak tartani - de ez meg legyen az Ön szíve joga.
Még egyszer megtiszteltetve, legjobbakat: Rudolf János
Vendég kérdése: Egy életesemény diszkvalifikálhat egy életmővet?
Olvasd el a „Patkányok honfoglalását” ahol ember(=magyar) beengedi
a patkányokat (na kik lehetnek a patkányok? tippelj!) majd a „mő”
végén mikor ember visszafoglalja házát a patkányoktól akkor nyíltan
még a kiírtásukra is buzdít, mikor mit tegyen az ember kérdésre „ti is
gondolkodjatok és aszerint cselekedjetek” Cselekedjetek hát hisz
ezért írta! - vagy olvasd el az „Ébredj, Magyart!” ahol „lopta oláh
rabolta cseh” ahol „országodon kufárok osztoznak” olvashatóak
stb..stb.. nem is sorolok.

(eredeti Hungarista zászló – érdemes megszámolni a sávokat,
mert amit meg a „Kossuth-tériek” hurcolásznak az NEM ilyen.
Mert ott meg a „másik fél” hazudik, hogy félelmet kelthessen?)

Lehet, hogy te ezt „életmőnek” gondolod, én meg ettıl a sunyi,
alattomos (és még hazug is!) hasonlatoktól és a más népek ellen
győlöletre uszítós szövegtıl meg akarom óvni fiamat.
És nem csak azért mert jogom is van hozzá (törvény szerint is! hiába
utal rá Alföldi Zoli mint a város oktatási és kulturális bizottságának
tagja, hogy ezt majd İ dönti el, mert nem İ dönti el, hisz İ ebben az
ügyben egy befolyásától megrészegedett kis senki), és nem is azért
mert mint szülı kötelességem is (erkölcsi értelembe is feladata egy
szülınek óvni gyermekét), hanem fıleg azért MERT EZ BETEG!
Ezek az irományok ezek a gondolatok ugyanis egy beteg, sérült lélek
szüleményei. Isten nevét szedi rendszeresen szájára, de mutass
nekem a Bibliából egy részt, csak egyet(!) ahol Jézus győlölködik.
Kicsi vagyok én ahhoz, hogy szeretetrıl meg megbékélésrıl beszéljek
- meg még sajnálom is azt az embert akiben ennyi indulat
halmozódott fel - de nagyon nem akarom, hogy ezt a gennyet
áttestálja / áttestálhassa ránk.
És szégyen, hogy ilyen „gyerekbulinak” a fıvédnöke a város
polgármestere - és szégyen, hogy a 2007-es Keszthelyen
(városi program helyett!) ez, meg a „kufár” kereskedıink
kipakolása a téma!
Legalábbis nekem errıl ez a véleményem (és most nem írtam arról az
apró „életeseményrıl” ahol tizenvalahány ember vesztette életét mert az nem csak egy „esemény” volt, hanem a haláluk.)
RJ

Oktatási intézményeinek átvilágítása
Hivatalos sajtóhír: Az önkormányzat nemrég aláírta azt a
megállapodást, amelyben külsıs szakértıket bízott meg a város
oktatási intézményeinek átvilágításával.
A tervek szerint március elejére a független szakértık pontos
adatokkal szolgálnak majd az önkormányzatnak az intézmények
helyzetérıl, mőködésükrıl és mőködtetésük lehetıségeirıl. Az
információkat mérlegelve az önkormányzat a város érdekeit
figyelembe vevı döntést fog hozni az intézmények további sorsát
illetıen. Az átvilágítás 800 ezer forintjába kerül Keszthelynek.
Vendég: Szegény, szerencsétlen igazgatók. Nem merik
természetesen kimondani, hogy egy idiótaság az egész. Hogyan is
mernék, ha most a seggnyalás, a kirakat-tanórák és a belakatolt arcok
ideje jön. Bár úgyis lefutott már a dolog. A "Zegri" egy szocreál
förmedvény, így eladhatatlan, a "Csoki" egy, a mővelıdésen és
sporton kívül más célra alkalmatlan üvegpalota. A "Csányi" pedig egy
központi helyen, nagy területen fekvı , több épületbıl álló, három utca
által határolt objektum. Sokszáz-millió forintot érhet csak maga a telek
egy következı kótyavetyénél, ahol el lehet adni megint a város
múltjának egy darabját. Bár kár lenne szállodát építeni a belvárosban,
esetleg appartmanházat az innen elmenekülık egyre nagyobb száma
miatt. De állítólag megjelenik Keszthelyen az Aldi is egy áruházzal.
Annak tényleg egész jó hely lenne. Nem illene a városképbe, csak a
további butulásunkat szolgálná, de ez az elmúlt x évben nagyon nem
érdekelte a város felkent vezetıit.
Tudod, mi az igazi kótyavetye? Az, hogy tudomásom szerint az
egyház még mindig 9(!)-számjegyő összeggel lóg a városnak a
Szendrey épületéért!
miért vennék meg?
Mit miért? Az egyháznak járt a fıépület kárpótlásként, a többiért meg
elvileg pénzt kapna a város tudomásom szerint.
kárpótlásba a Nagyváthy épületét kapták, vagy nem?
Jó kérdés, de tény, hogy egy évig bérelni akarták, utána meg
megvásárolni a Szendrey részét, vagy egészét(?), de a vételárral még
mindig lógnak tudomásom szerint. Viszont ha ez így van, akkor az
önkormányzati iskolákkal fizetteti ki a város a Ranolder "nemfizetését"?
gyanítom, hogy nem ezt fogják "átvilágítani"
ahhoz képest hogy most készül a szakvélemény, már városszerte az
a hír járja, hogy a Csány épülete a legkelendıbb, azért lehet majd a
legtöbb pénzt elkérni az önkormányzat részére, így mindenféle
szakmai és egyéb szempontokat (szabad iskolaválasztás stb)
figyelmen kívül hagyva majd a Csány diákjai szedhetik a sátorfájukat..
nem számít a sok versenyen elért eredmény, nem számít a jó felvételi
arány, semmi se számít, lényeg hogy az épület a városnak pénzt
hozzon... csakhogy itt a pénzen túl jó lenne látni, hogy 600 diák (plusz
családjaik) érdekei sérülnek, akik NEM VÉLETLENÜL választották ezt
a nagymúltú intézményt!!!

Én is "csányis" voltam hajdanán. Kicsit el kellene
gondolkoznia a T. Városvezetıknek!
A Csány-Szendrey (pláne így összevontan) eredményei, tantestülete
önmagáért beszél. Tudjuk, hogy Ruzsics "kútúraszagértı"
polgármester úr örülne, ha a város központjában a szívéhez igen, de
a városhoz nem túl közel álló egyházi iskola lenne az egyetlen
intézmény. A plebs gyermekei meg húzzanak a város szélére, ahol a
harminciksz fıs osztálylétszámok áldásos hatásaiban részesülhetnek
majd (nesze neked kiscsoportos oktatás). Kéretik felfogni, hogy a
város jövıjének letéteményesei a mostani kisiskolások. Nem biztos,
hogy a tincitánci-képzésben utazó, de a "tanulós" tárgyakban
tanításában az önkormányzatiakhoz nehezen mérhetı egyházi iskola
növendékeire kellene majd alapozni (járt gyermekem mindkét
intézménybe). A leendı harmincötfıs, eléggé vegyes képességő

osztályokból kikerülık meg eleve hátránnyal részesülnek az
oktatásügy vívmányaiból.
Ha már ekkora Orbán-s*ggnyalás megy a városban, akkor kövesse a
vezetés a nagy Vezér útmutatását. Megszorítások helyett tessék
"gazdaságélénkíteni"! (Orbán eme gondolatával amúgy teljesen
egyetértek.) Vagy ahhoz már a narancssárga zászlón kívül ész is
kellene?
Mikor kívánja befejezni a város a volt Szendreys diákok
szívatását, akik 3 év alatt majd a harmadik intézményben lesznek
kénytelenek tanulni és az elbaltázott tanterveknek hála, minden
iskolában más módszer és más idıbeliség szerint. Ezeknek a
diákoknak a középiskolában óriási problémái lesznek a
legmeghatározóbb tárgyakból!
Majd ha a városvezetésben igazi pedagógus is ül, az oktatási
bizottságban nem kapnak helyet vértesárpiszintő "vállaaaakozó
vagyok, igyunk egyet"-emberek, akkor kéretik hozzányúlni az
oktatáshoz! De akkor is csak hozzáértéssel, szeretettel, az értékeket
megırizve a városnak. Ellenkezı esetben sajnos számolni kell azzal,
hogy a városból a jelenlegi trendnek megfelelıen tovább folytatódik a
szellemi tıke kiáramlása. Gyermekeim, fıleg a nagyobbik,
középiskolai iskolatársai már mind Budapestben és külföldben
gondolkodnak. Talán nem véletlenül. Talán nem az oktatással van a
gond, hanem a város gazdaságával. Talán azt kellene elkezdeni
rendbe tenni, nem azt szétbarmolni, ami még mőködik.
Tessék megnézni Füredet! Messzebb van az autópályától, mint
Keszthely, ez nem lehet kifogás. Mégis új, négycsillagos, minıségi
szállodák (Silver Resort, Flamingó, Anna Grand) nyílnak és a nyitás
után holtszezonban, induló házakhoz képest korrekt töltést és
bevételeket produkálnak. Vagy ott van az örök rivális Siófok. Új és
felújított szállodák (Azúr, Hotel Club Siófok), élményfürdı (Galerius),
loftok, appartman házak, de említhetjük Udvarit is az épülı 4*-os
szállodájával, ami a golfturizmust hívatott kiszolgálni (bizony! európai
színvonalú golfpálya épül ott is). De menjünk 20-30 km-t nyugati
irányba. Zalakaroson és Kehidán is új szállodákat terveznek,
Zalacsányban pedig csodálatos, világszínvonaló golfpálya épül
appartmanokkal, minden elképzelhetı szolgáltatással az egyik
legnagyobb ír golfpályaépítı és befektetı cég jóvoltából. Ha ebben az
ügyben nem lép a város, akkor pár év múlva az alulképzett
gyermekeink mehetnek kertésznek az eddig lenézett környékbeli
virágzó településekre, esetleg jól képzett néptánc-csoportként
szórakoztathatják a golfozó ír vendégeket.
Keszthely a Balaton fıvárosa? Miben? Mitıl? Eddig a szöveg az volt,
hogy ha nem is az idegenforgalom az, amiben jobbak vagyunk
Siófoknál, de a kultúra terén nincs párja szeretett városunknak. Ez
régen többé-kevésbé így volt. Aztán megszabadultunk az
egyetemünktıl, ahogy hallom, a középiskolákat is visszaadná az
önkormányzat a megyének, akinek szintén nem kellenek. Tehát, mi
következik
ebbıl?
Iskolák
összevonása/bezárása,
nagy
osztálylétszámok, szegényes képzési paletta.
Tévedés ne essék! Nem szimpatizálok egyik párttal sem! És szégyelje
magát mindenki, aki az eddigi tökölésekben (nincs jobb szó rá),
haszonlesı városrombolásokban részt vett Moheszostul (egy
szállodástól én többet vártam volna), Manningerjenıstül (mit keres itt
ez az ember?). Szálljon egy kicsit magába mindenki, aki részt vett a
Befag elüldözésében/vagyona elherdálásában, a "Sétáló" építésében,
az "ötcsillagos"-botrányban, a Szendrey bezárásában, a fiatal
tehetséges emberek elüldözésében azáltal, hogy nincs fizetıképes
kereslet a környéken, és folytathatnám a sort.
ps. javaslom legközelebb városi rendezvényen történı szereplések
esetén a város iskoláinak diákjait elınyben részesíteni.
psps. az önkormányzat ne premizálja a saját dolgozóit, amíg
"megszorítások", intézményi költségcsökkentések zajlanak a
városban.
pspsps. El a kezeket a gyerekeinkrıl!

Folytatódó ingatlanspekuláció
Hallom Méryék ismételten telket vesznek a várostól, most 4ezerért.
Nem semmi.
Leírom hát, hogy hogyan is van ez folyamatába.
A történet valahol akkor kezdıdik, mikor a tapolcai úton a mai
Interspar helyén anno volt Méry-pékség épületére megkérvényezik a
városrészi rendezési terv módosítást. Azt kérik, hogy ebben a
szabályozásban emeljék meg az építhetı objektumok magasságát,
mert – mint elıadják – lisztet szeretnének ırölni és a malomépületek
magasabbak lennének mint az amit az akkori szabályozás megenged.
Mikor ez a kérdés testület elé kerül egyedül Nádler Józsi kapcsol, és
– mint az anekdóta tartja – egyenesen meg is kérdezi Méry Úrtól,
hogy „ugye nem TESCO-t szeretnétek oda építeni? ugye nem ezért
akarjátok az építhetıség határát megemeltetni.?”
Méry egyenesen válaszol: Nem, nem TESCO-t akarunk.
És Méry nem is hazudott: Interspar lett.
Következı felvonás a mai TESCO területe.
Ez a terület egy csaknem háromszög formájú terület, amelyet anno
kárpótlásba is parcelláztak, de legnagyobbrészt önkormányzati
tulajdonban maradt. Pontosan viszont a sok nadrágszíj széles
magánterület miatt sokáig az önkormányzat sem tudott a területtel mit
kezdeni, ezért az önkormányzatnál születik meg az a javaslat, hogy
fel kellene vásárolni a birtokot felszabdaló pár csíkot.
No igen ám, ebbıl ugyan az önkormányzatnak „a közösnek” lenne
ugyan pénze, de nincs belıle zsebbe – ezért az eredeti ötletet
átjátszák.
Megveszi az önkormányzattól a nagy háromszöget több darabban,
majd a csíkokat a magántulajdonosoktól is felvásárolják
(7ezer/négyzetméteres áron).
A területek telekkönyvi összevonatása után azt – pletykák szerint több
mint 4-szeres áron – adja el a TESCO-nak.
Ja, hogy közben meg a cserzsegi úton is volt egy elképzelés de ott a
hatóságok/önkormányzatok miatt elbuktak?
Na erre kellett ez az irdatlan profit.
Következı fejezet, a hajdani Gösser épülete, Keszthely fıutcájának
talán legkiemelkedıbb épülete. Danubiustól veszik, és
szégyenszemre bankot csinálnak belıle.
Jó példát szolgáltatva képviselıtestületünk akkori és jelenlegi
értelmi és városvédelmi képességére.
Idıközben elıkészítik az Ankeres trükköt.
Itt megvásárolják a gyárat gyárként, majd nem egészen egy évvel
késıbb bejelentik, hogy a területet eladják egy másik áruháznak, és
felszólítják a városvezetést, hogy ık 120 embernek adnak munkát és
nekik jár egy telek.
Arra a kérdésre, hogy hát eddig is volt telketek miért kellett azt eladni,
azt az alig pofátlan választ adják, hogy ez a telek nem az övék volt,
hanem egy bank lizingelte nekik.
Sok apró részletet most kihagytam (pl. apróbb belvárosi üzleteket,
lefizetett monitormagazinok, stb.. ), hisz nincs is kedvem ehhez az
undormány történetsorhoz.
Csak egy érdekel.
Hol kaptak ezek megint 4 ezer forintért telket?
Várvölgy után a dzsindzsa végén – mert cca ott annyi a telek ár –
vagy megint valahol olyan helyen amivel megint eredményesen lehet
spekulálgatni.
(ugye figyelték a TESCO alatti felvásárlási 7ezer forintos árat
mennyiért adják el és a 4ezer forintos mostani vételárat?)
Vendég hozzászólása:
ugyan ott, a kenyérgyár mellett

„Jövıre

akár már villamoson is utazhatunk
Keszthelyrıl Hévízre”
(válasz egy Népszabadság cikkre)
„egyedülálló turisztikai látványosság lenne”
ezért fognak idejönni, mert még nem láttak villamost.
„nosztalgiakocsik közlekednének.”
Nyilván sokat fog így enyhíteni a közlekedési problémákon. Már látom
amikor hajnal 6-kor indulnak dolgozni a szállodások és kicsit csilingel
nekik. Aludj még tovább kisbalázs
„mivel a projekt idegenforgalmi, regionális és infrastrukturális
fejlesztéseket is magába foglal - akár 80 százalékos uniós támogatást
is elérhetnének, így az 1,7 milliárd forintos beruházáshoz körülbelül
340 milliós önrészt kellene elıteremteni.”
Könyörgöm életemet és véremet a projektért csak vegye valaki fel és
hadd lássam ahogy errıl a polgármesterek ámulnak
„kapcsolódna egy olyan informatikai rendszer kialakítása, amelynek
segítségével az utazók percre pontos, háztól házig tartó útitervet
készíthetnek, és jegyeket is válthatnak.”
Hehe – ja az államvasutak meg szégyenkezni fog.
„Balatoni Regionális Közlekedési Szövetséget: ez a szervezet
levezényelhetné a szükséges fejlesztéseket. Az ötletek megvalósítása
mintegy 80 milliárd forintba kerülne, amit elsısorban uniós forrásból
teremtenének elı.”
Na végre, hát itt van!
80 MILLIÁRDról van szó.
Jóvanwazze lopjátok már el most …. vihetitek … csak ezt a sajnáljunk
is bennetek mert ti aztán keményen vakaróztok is szöveget ugye nem
muszáj …
Tudjuk, hogy loptok és tolvaj szemét banda vagytok csak
csendbe.
Halkan akárhányszor megbaszhattok.
.

Sármellék - Munkásjárat
Most hív barátom: Elköszönni!
Pontosabban ismét elköszön egy barát.
Ismét, mert sajnos nálam már nem az elsı eset, hogy valaki a
közvetlen közelembıl megy világgá.
De még ha csak világot látni menne…
Lassan 6 hónapja nincsen munkája és most Angliába megy ki halat
pucolni - nettó 530ezer forintért / hó.
Node mindjárt 3-an mennek, mind haverok.
Meséli, hogy 160ezer lesz a szállás, így perfı 50ezer – talán 400-at
fog majd tudni hazaadni(?)
Meséli MÉG(!!), hogy most hétvégén itt Sármelléken a reptéren 6an (!!!) szálltak le a RyanAir gépérıl, és 130-an szálltak be.
Mind magyarok.
És hetente 3-szor megy a gép.
…
…
Szidhatnám itt most a tróger megélhetési politikusainkat akik még
véletlen sem a közjóval vannak elfoglalva (Manningerfajtákkal az élen)
de mi választjuk ezt a fajta selejtesét, így hát magunknak
köszönhetjük – így inkább csak "no comment".
RJ

103 napi folyamatos tüntetés
utáni 10. hét péntekjén

"Azt gondoltuk, hogy a mostani, egy
vállalkozóbarát városvezetés lesz.
Tévedtünk. Nem kicsit, nagyon..."
Tisztelt Rudolf János Úr!
A Helikonlap rendszeres olvasójaként örömmel tapasztalom, hogy
írásaiban rendszeresen foglalkozik a keszthelyi önkormányzat
gazdasági helyzetével.
2007 március 1-tıl, a keszthelyi kereskedık legnagyobb bánatára az
önkormányzat a jelenlegi közterület használat nagyságát 4 m2-rıl 1
m2-re szeretné csökkenteni. Indoklásként azzal érvelnek, hogy a
kereskedık rontják a városképet kipakolásaikkal, és a mőemlék
jellegő épületek homlokzatát eltakarják a túristák elıl.
Hivatkoznak továbbá arra, hogy a belváros múltszázadi monarchiás
hangulatát szeretnék visszaállítani. Azonban az akkori idık
hangulatához ugyanúgy hozzátartozott a kereskedık árubemutató
kirakódása, mint a homlokzatokon elhelyezett napernyık, melyekrıl
bárki
megbizonyosodhat
a
keszthelyi
mőemlékvédelem
dokumentumtárában.
Mint tudjuk a város folyamatos pénzügyi nehézségekkel küzd, ennek
ellenére önként lemond egy olyan eddig állandó bevételi forrásról,
melyet a közterületet használó kereskedık és vendéglátósok
biztosítottak.
Keszthelyen 1 m2 3600 Ft-ba kerül szezonon kívül és 6900 Ft-ba/hó
szezon alatt, tavalyi árakon számolva. Ez üzletenként kb.200-300
ezer forintot jelent üzletenként éves szinten. Mint kereskedı,
tapasztalatból tudom, hogy a kipakolás csökkentése nemcsak a
vállalkozókat lehetetleníti el (lásd Hévíz Erzsébet Királyné és Sétáló
utca) de még az alkalmazottak elbocsátásához is vezet. Ezek túl
súlyos érvek ahhoz, hogy idıszerőnek és jó megoldásnak tartsuk a
kipakolás problémájának ezen megoldását. Tény, hogy a város
összképén javítani kell, ám az önkormányzat ezzel a döntésével csak
ront az amúgy is munkahely problémával küszködı város helyzetén.
Célravezetıbb megoldás lenne, ha egységes mobil ernyık és
állványok állnának a sétálón. Nem értjük miért hiszi a városvezetés,
hogy ha csökkenti a kipakolás és árubemutatás mértékét akkor majd
a vállalkozóknak nagyobb lesz a forgalma, több embernek lesz
munkahelye, és sokkal több turista fog sétálni az egyébként így kihalt
Kossuth utcán, és „gyönyörködnek” majd a máló vakolatú (lásd Sirály)
mőemlék jellegő épületekben; melyeket viszont azért nem újítanak fel,
mert állítólag nincs rá pénz. Iskolákra, kórházi ágyakra sincs elég
pénz, a sétáló utcai vállalkozóké pedig nem kell? Azt gondoltuk, hogy
a mostani , egy vállalkozóbarát városvezetés lesz. Tévedtünk. Nem
kicsit, nagyon...
Kérem Tisztelt Rudolf János urat, hogy lapjában ezzel a témakörrel is
foglalkozzon, mert az önkormányzat a probléma megoldását
lakossági közvélemény-kutatásban látja, ami pénzbe kerül. Nem hisz
az érintett kereskedıknek.
2007. február 6.-án zajlott a kereskedık és az önkormányzat között
egy megbeszélés. Három órás tárgyalás után sem jutottunk többre,
mint egy lakossági közvélemény-kutatás kiírására, ami hangsúlyozom
pénzbe kerül, ahelyett, hogy arról beszéltünk volna, hogy a
kereskedık milyen egységes ernyıvel és állvánnyal mutassák be
áruikat, ami mindenki számra ízlésesés túrista csalogató. Egy város
akkor lesz vonzó a túristák számára, ha ott az élet pezseg, színesek a
kirakatok, csábítanak a bemutató állványokon elhelyezett áruk, és
mindenki talál ízlésének megfelelı szabadidıs programot,
szórakozási lehetıséget.
Tisztelettel: egy aggódó kereskedı

Hővös szeles idıben ismét 25 fı jött ki demonstrálni a fıtérre,
akárcsak egy héttel ezelıtt. A létszám nem nagyon változik, szinte
mindig ugyanazok az emberek járnak ki. Érdemes lenne azon
meditálni, hogy az ország, és benne az emberek többségének napról
napra romló helyzete, miért nem vált ki nagyobb felháborodást,
pontosabban kemény ellenállást. A szabad orvos választás
lehetıségének eltörlése, a megalázó vizitdíj, és a különbözı orvosi
kezelések, gyógyszerek emelkedı díja, iskolák és vasúti szárnyak
bezárása, a kis és középvállalkozók hátrányos megkülönböztetése, a
külföldi multikkal szemben, kórházak bezárása, kórházi ágyak jelentıs
csökkentése, és még a végtelenségig lehetne sorolni. Mindezek
ellentétjeként, a politikai "elit" irreális anyagi gyarapodása, nagyon sok
40-50 év közötti ember nyugdíjazása 100 ezer feletti havi nyugdíjjal,
hatalmas összegő pénzek munkavégzés nélküli kifizetése már
önmagában is zajos ellenállást kellene, hogy kiváltson. Ennyire
megalkuvók, gyávák, buták, primitívek vagyunk, minden erkölcsi
értéktıl mentesek? Úgy tőnik, a többség igen. Ilyen többség mellett
nem lehet demokráciában élni, csak elnyomásban, és most éppen
arra tartunk. Totálisabb lesz, mint a "hivatalos" kommunizmusban, és
ráadásul azok csinálják, akik ott és akkor tanulták a "szakmát".
Szégyen ez mindnyájunknak, de legfıbbképpen a magyar
értelmiségnek, akik többsége elárulja hazáját, nemzetét, és
felebarátait. Ha visszatekintünk az elmúlt ezer év történetére, akkor
látható, hogy mindig felülkerekedik a rossz felett a jó, mindig eléri
méltó büntetését a gonosz, és ez megnyugtató. Csupán az a
sajnálatos, hogy amíg eljön az igazság pillanata, addig azoknak is
szenvednie kell, akik a fény oldalán állnak. De úgy látszik a
megvilágosodás pillanatához a sötétségen át vezet az út.
A kormány ellen demonstrálók legalább a fény felé tartanak, tiszta
lelkiismerettel. Mindenkinek választania kell, nincs középút!
A rendırök, mint minden pénteken, ma is megjelentek töbször is,
futólag.
Mi egy hét múlva is kint leszünk, történjék is bármi március 15-én! HJ

"Az egyetlen dolog, ami szükséges a Gonosz diadalához,
hogy a jó emberek ne tegyenek ellene semmit."
(Edmund Burke)
Molnár Lajos (SZDSZ) egészségügyi miniszter ellenırzést tart egy
kórházban, a fıorvos kíséri körbe. Az egyik kórteremben egy beteg
önkielégítést végez.
- Miért csinálja ezt?- kérdi a miniszter.
- Mert szexmániás, gyógyszert szed ellene, de ennek ellenére
naponta 3-4-szer csinálja.
A következı kórterem - megint egy hasonló beteg, meztelenül fekszik
és 3 nıvérke "foglalkozik vele".
A miniszter nagyot néz és kérdi:
- Hát ez meg mi??
- İ is szexmániás, de neki jobb a biztosítója.
-Milyen szemmel nézi az MSZP-SZDSZ a magyar gazdaságot?
-Elvi szemmel.
Gergényi és Bene beszélget:
- Mit csináljunk a fidesz nagygyőlésével?
- Dobjunk föl egy pénzérmét! Ha fej, akkor szétverjük ıket, ha írás,
akkor össze.
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