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Mivel a városi pénzből kiadott Monitormagazin újkori
jogtörténetet írt azzal, hogy lapengedély hiányára hivatkozva
bűntető(!) feljelentést tett ellenünk 20 évvel a rendszerváltás
után, ezért az ő kedvükért külön kiemeljük: 163/171/2/2008
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Nyugaton a helyzet változatlan?
Pontosan 4éve ilyenkor Szeilerék Pelcz Pistivel közösen még az
MSZP-s kampánylapként aposztrofált PontMost elnevezésű
újságot készítették, 2006 novembere óta azonban a Fideszes
vezetésű város által finanszírozott Monitormagazinból élnek.
Jól csinálják, mindig azt az urat szolgálják, aki fizet. Sokat fizet.
Akkor 4 éve Keszthelyen a Fidesz nagyot nyert, nagyon nagyot.
Talán a helyzetet bemutató cikkeinknek is köszönhetően.
Ruzsics Ferenc fideszes polgármester mellé 12–5 arányban
stabil többségű képviselőtestület állt fel. Nagyon nagy dolog volt
ez, különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy 1990óta ilyen
még soha senkinek nem adatott meg. Korábbról ugyanis az
összes addigi városvezetőnek az volt a legfőbb problémája, hogy
a többséghez /pl a városi költségvetés elfogadásához/ mindig
meg kellett 2-3 képviselőt vásárolni. 2006 előtt Mohácsinak pl a
szökött kisgazda Molnár Imrét még fizetett alpolgármesterévé is
meg kellet tennie. /Fontos figyelnünk Molnár Imrére, mert ő most
is rajthoz áll. Az angolnásból 90milliót kimutyizó Molnár jelenleg
a Keszthely Városáért Egyesületet vezetve igyekszik ismét a
konc közelébe, van képe!/ vagy a másik érdekes ebből a
korszakból az Ipartestületes Rózsahegyi Gyuri bácsi valamint
utóda Nádler Józsi. Rózsahegyi Mohácsi támogatásáért jogot
szerzett, hogy a város intézményeibe az ő villanyos boltja
szállíthatta még a wécépapírt is, míg Nádler ára egy városi
ingatlan, a rádiómúzeum épülete lett.
Szóval nagy nap volt 4éve mikor Keszthelyen elsőnek
alakulhatott egy olyan városvezetés, amelynek nem kell
képviselőket kilóra megvenni, 12 ellen 5 bármit megtehettek.
Node nézzük miként is sikerült ez? Beszéljenek a számok.
Keszthely idén 6,2 milliárd forint bevételre nagyjából 6,8-at költ.
Ez a szám nem csak azért roppant fontos, hogy érzékeljük
mekkora a túlköltekezés, mekkora a hiány, hanem azért is mert
ennek fényében lesz különösen érdekes a Mohesz korszakból
megörökölt több mint 2,5milliárd pluszpénz.
2006 előtt ugyanis megint az összes előző polgármester ugyan
azzal az egy problémával küszködött: sose volt semmire se
fedezet. 2006-ig évente rendre 2-400 milliókat tudtak kipréselni
fejlesztésekre, ám Ruzsics itt is megfogta az Isten lábát, mert
neki nemcsak 12-5 arányban lett stabil többsége, hanem már az
indulása pillanatában is rendelkezésére állt Keszthely csaknem
10éves fejlesztési pénze. Méghozzá egyben és előre. Szidhatták
a Moheszt, hogy mindent elad, csakhogy Mohesz 1milliárdot
banki lekötésben rájuk hagyott a libás mögötti területből, másik
milliárdot leszerződte a fenéki MOL kút alatti területért, és akkor
még a hajdani Szendrey iskola eladását nem is említem. /apropó
hol az ára? nem hiányzik?/
Node ha ennyire kedvező a rajthelyzet –azaz nagy a többség és
még a pénz is jó sok előre- akkor ebből mire is jutottunk?
No itt kezdődik az igazi nehézség.

Lett azóta ugyan egy „mozgás házunk” a hajdani mozi helyén,
amit viszont nem a város fizetett hanem a megye, aztán lehetne
talán még említeni a nemrég megkezdett uszodát /270millió/ is a
Csokonay iskola udvarán /ami jelenleg fogalmuk sincs miből,
milyen pénzekből lesz működtetve is/ nade hol a többi?
Miért? A pénz sincs meg?
Ha most azt írom, hogy a város teljesen hivatalos anyagai szerint
év végére 1,2milliárd lesz az adósság amihez külön
érdekesség, hogy már a lakásalap 200millióját is
belesikkasztották /ami amúgy év közben nem baj, csak dec31.ig
kötelező visszatenni/ nos akkor jogosnak tűnik a kérdés:
hol a pénzünk? 4év alatt haverokra csaknem 5 folyt el?
Pedig 2006 még „dübörög az ország” időszaka volt, azaz jött a
központi pénz. Mi lesz Ruzsicsékkal most, mikortól nem csak
Manninger hazudozza unos-untalan a pofánkba, hogy mindenről
a kormány tehet, hanem immár a Fidesz 1-es tagkönyv
tulajdonosa Kövér Laca vágja hozzánk –idézem MTI 09.16-i: -

„aki kormánypárti, annak sem adunk, mert nincs”
Laca ne tedd! Ezek itt 2/3-al a sok pénzhez is hülyék voltak!!

Node mire mehetett el ez a töméntelen sok pénz? Ránk?
- Mondjuk távfűtésre? Oda biztosan nem, hisz az országban
a keszthelyi távfűtés magasan a legdrágább!
A Magyar Energia Hivatal hivatalos 2010 májusi táblázata szerint
Keszthelyen az éves átlagos távfűtési költség 260.394 Ft. Ugyan
ez Siófokon 208ezer, Sárváron 190ezer, Tapolcán 165ezer, és a
legdurvább: Siklós, ahol mindössze 129ezer/év.
- Talán szemétszállításra? Akkor Gyenesdiáson és Hévízen
miért csaknem harmadannyi mint Keszthelyen?
Egy kukáskocsiba min 270db 110L-es kuka fér, amit a KETÉH
telephelyen piaci(!) áron kirakva közel 100ezer a haszon. Ergo
egy használt kukáskocsit /4-5millió/ max 42 körönként vehetnénk
- De pl Ön tudta, hogy a világon(!) itt a hatodik legdrágább a
vízdíj? Nem vicc: kerek-e Földön a hatodik legdrágább!
A NatGeo szerint mi itt a New Yorkinál is háromszor többet, 2,2
dollárt fizetünk 1m3 vízre a DRV-nek. Rómába fél dollár 1m3 víz.
Mindez nem városi probléma? Pl. Tab városa leválik a DRV-ről
és ott januártól csökken az ár. Lehet azért ott és ők, mert onnét
egy helyi fideszfőmufti sincs benn a DRV zsíros felügyelésébe?
- Vagy pl. Ön tudta azt, hogy Keszthelyen a „Balaton
fővárosában” már idegenforgalom sincs?
Siófok idegenforgalmi adóbevétele 480millió, Balatonfüredé 267,
Hévízé 266, Zalakaros 135, Balatonfenyves 128, Balatonkenese
112, Zamárdi 70,.. Keszthelyen 65millió/év… Ha ezt 1 főre
vetítjük még durvább. Ugyanis az ifa bevétel Balatonszárszón 1
főre 23.600Ft, Siófokon 19.800Ft, csak Keszthelyen 3.200Ft.
És még ellenzik az LMP-s ingyenes parkolást meg a szabad
strandot. Igaz nálunk Campingek, Hotelek, Yaht-clubbok, stb.. jut
itt ingyen a Balatonból jó sokaknak csak a csórókat fejik-fejik le.
Mindezek tetejébe Ön tudja, hogy Keszthelyen a parkolási
rendszer is, a távfűtés is, de a szemétszállítás is, sőt még a
strandok is veszteségesek? Még ilyen árakon is? Ön elhiszi?
Persze az eddig leírt problématömeget a fideszesek is érzik,
ezért már most bejelentették, hogy ősztől kecskére bízzák a
káposztát. Győzelmük esetén az a Gacsály András lesz az
alpolgármesterünk, aki pont a várossal üzletelve szedte össze
többszázmilliós magánvagyonát. Nagy előnye a jelenlegi
fideszes képviselők többségével szemben, hogy ő már túl van az
APEH vagyonosodási vizsgálatán. Velük ellentétben Gacsály
ugyanis még pár évvel korábban gazdagodott irdatlanul meg.
De mi nézzük pozitívan: lesz köztük legalább egy nem hülye is.

Elítélték Dr. Markó Péter keszthelyi jegyzőt
Kedden a Zala-Megyei Bíróság másod fokon ítéletet hozott Dr.
Markó Péter jegyző ügyében. /szerk: 2hete kedden/
A Helikoni Patrióták Egyesület /HPE/ a kórházban lefolytatott
belső ellenőrzés után betekintési lehetőséget kért a város
jegyzőjétől az ellenőrzés megállapításait tartalmazó
jegyzőkönyvbe ill. az azt alátámasztó dokumentumokba.
Mivel a jegyzőkönyv közel százmillió engedély nélküli
kötelezettség vállalásról - mely bűncselekmény - számolt be, a
jegyző - feltehetően utasításra - megtagadta az abba való
betekintést.
A HPE az adatvédelmi törvény megsértése miatt ügyészségi
vizsgálatot kezdeményezett. A lefolytatott nyomozást követően a
keszthelyi rendőrség és ügyészség - mint minden egyéb ilyen
esetben
sem
nem
talált
bűncselekményt.
Az egyesület kénytelen volt a "pótmagánvád" intézményéhez
folyamodni. A Keszthelyi Városi Bíróságon első fokon szintén
felmentették Markó Pétert a nyilvánvalóan terhelő bizonyítékok
ellenére.
Az egyesület fellebbezésében leírt indokokat a másodfokú
bíróság alaposnak találta és új eljárás lefolytatására kötelezte az
első fokú tanácsot bizonyítási kényszerrel. Egyúttal kizárta az
eljárásból az "okirati bizonyítékokkal nyilvánvalóan ellentétes
következtetéseket levonó" bíróságot. Ilyen feltételekkel nem volt
értelme a további maszatolásnak. A keszthelyi bíróság elnöke
elfogultságot jelentett be a jegyzővel kialakult munkakapcsolatra
hivatkozva. (Érdekes, hogy ez korábban miért nem jutott eszébe,
csak
a
rosszul
elsült
négermosdatás
után!)
Az újból lefolytatott első fokú tárgyaláson a rendkívül alapos
bizonyítási eljárás során kétséget kizáróan bizonyítást nyert,
hogy Markó a bűncselekményt nem gondatlanságból, hanem
szándékosan követte el.
Az ítélet két évi próbára bocsájtás volt. A vádlott védője
fellebbezett.
A múlt héten lefolytatott másodfokú tárgyaláson a bíróság
ismételten kimondta dr.Markó Péter bűnösségét. Az első fokú
ítéletet "megrovásra" mérsékelte.
A bíróság ismételten kiemelte, hogy Markó az Avtv. előírásait
kétséget kizáróan bizonyíthatóan szándékosan szegte meg. A
vétség elkövetése miatt rosszallását fejezte ki és felszólította
Markót a további bűncselekmények elkövetésének mellőzésére.
További enyhítő körülmény figyelembe vételével elégségesnek
tartotta a legenyhébb büntetés kiszabását.
A per precedenst teremtett, először hoztak marasztaló
ítéletet adatvédelmi ügyben. /szerk: Magyarországon
közcélú adat visszatartásáért jogerősen még soha senkit
sem marasztaltak el. Ez nem polgári, hanem bűntető ügy!/
Kíváncsian várjuk a következményeket. Vajon a jegyző marad-e.
Az erkölcsi bizonyítványa továbbra is meglesz, viszont a
"törvényesség őrének" szándékos törvénysértése némileg
anomália. Miután a bíróság kimondta a bűnösségét még etióp
jegyzőnek sem illenék lennie.
Az esetben az a legelgondolkodtatóbb, hogy a keszthelyi kórház
gazdasági vezetése által elkövetett 96 milliós engedély nélküli
kötelezettség vállalás (a Btk. szerint hanyag/hűtlen kezelés vagy
sikkasztás) ügyében a testület, a rendőrség, az ügyészség mért
maszatolt teljes gőzzel a felelősségre vonás helyett. A jegyző
vajon kinek az utasítására takargatta az ismételten sz@ros
mundért feljelentési kötelezettségét elmulasztva? Mózner Géza
Vendég: Ilyen alapon a parlamentből mindenkit ki kellene rúgni!
Nem gondolod? Miniszterek, államtitkárok mennyi törvénysértést,

alkotmánysértést követnek v. követtek el, és ez mennyibe kerül
10 mill. magyarnak? Melyiket menesztették? Ha csak ez a bűne
nyugodtan maradjon.
Rudolf János: Nem szívesen szólok bele és lehet az a
probléma, hogy Géza nem jól írta le, hogy mi is történt.
Nos Keszthely kórházából Kertész Márta, Mórocz doktor,
Szutrély doktor, Szenkovszky, Hideg Árpád, stb.. évek alatt több
százmilliókat(!) loptak. Én pontosan ebben az ügyben mentem
be még a börtönbe is. (pénzbírságot váltottam át tiltakozásból)
A börtön "eredményeként" kiharcoltunk egy már viszonylag
tisztességes vizsgálatot, ahol a revizor egészen kerek
ténymegállapító mondatokat tett a konkrét lopásokra
vonatkozóan. Hogy pl Kertész és Mórocz CytoMed elnevezésű
Bt-je miként lop. Mondjuk 40milliókat.. egy csőd szélén levő
kórházból. Majd ezen vizsgálati anyagra hivatkozva én
fésztufész feljelentettem nevesítve a tolvajokat - amely
feljelentést természetesen országunk rendőrsége elsunnyogott.
Se elutasítva se lenyomozva. Pedig mint írom NEM "ismeretlen
tettes" ellen tettem feljelentést, tehát vagy hamis vádért engem
szed elő vagy érintetteket megvádol. Ezért is döntöttek úgy, hogy
nem döntenek.
Nos a Géza ekkor kérte a jegyzőtől, hogy a revizori jelentéshez
használt dokumentumokba bele kíván tekinteni, gyakorlatilag a
rendőrség helyett. Ugyanis ha a rendőrség dolgozik pontosan a
feljelentésem szerint akkor ők kérik azokat a papírokat és nem a
Géza. De a tolvajok pechje, hogy jog szerint ezeket az iratokat
bárki kérheti, nem csak a rendőrség. Nos ezt a jogot sértette
meg Markó úr, és ezért is marasztalta most őt el a bíróság.
Ilyen értelemben tehát valóban "csak" egy szimpla kis
megrovásról van szó, a valóságban azonban nagyon-nagyon sok
közpénzt ellopó tolvajok bűnpártolásáról is beszélgethetnénk.
Nevén nevezve: Markó tolvajoknak falazott. Méghozzá nagyon
sok pénzt lopó tolvajoknak.
Én amúgy kedvelem Markót, olyan sok probléma nem is lenne a
fickóval akkor ha tudná, hogy hol a határ. Hogy meddig
szolgálhatja ki a politikusokat és hol kezdődik a hivatalvezetői
felelőssége.
Talán nem kellene mindent szolgai módon végrehajtania.
Ha legközelebb gyilkosságra kap utasítást az állása megtartása
érdekében, akkor arra is képes lesz?

„Kommunizmus Áldozatai” Emléknapról
Azzal a metodikával, amivel a kommunizmus (valójában a
sztálinizmus) áldozatainak számát 100 millióra becsülték, a
kapitalizmus áldozatainak száma 1 milliárd körül lehetne.
Pl a földön 4 másodpercenként hal éhen egy gyerek.
Az is érdekes, hogy a magyarországi "kommunizmus áldozatai
emléknapot" miért éppen február 25-re tették. Van ebben valami
sajátos csavar. Ugyanis Kovács Bélát valóban 1947 február 25én tartóztatták le - igaz, nem az ÁVH, hanem a Szövetséges
Ellenőrző Bizottságot képviselő szovjet katonák - és a
Szovjetunióba deportálták. Sokan az ilyen deportálásból nem
jöttek haza (bár valószínűleg sokkal kevesebben, mint
amennyiről manapság beszélnek) ám Kovács Béla hazajött és
annak ellenére, hogy tagja volt Nagy Imre kormányának, nem
csak nem esett áldozatul a megtorlásnak, sőt 1958-ban a
Hazafias Népfront listáján képviselővé választották. Kovács
Béla 1959-ben "ágyban, párnák közt" halt meg.
Dr. Nagy András, főiskolai tanár – marxista
/Szerk: Keszthelyen „emlékeznek” sem tudják, mit cselekszenek.
Kovács Béla pont az 58-as megtorlásoknak az egyik arca…/

Hévíz: Pap Gábor és csapata győzzön!!!
Vendég: Tegnap este nagyon jó bulit szerveztek PG-ék. Végre a
hévízi fiataloknak volt program, ahol a büdös kolbász szag és
igénytelen színhely helyett színvonalas műsor és igényes
környezetben tudtunk mulatni, szórakozni, beszélgetni, találkozni
olyan ismerősökkel, akikkel egyébiránt csak futólag találkozunk.
Bíztatni fogok mindenkit, hogy PG és csapatára szavazzon.
Rudolf János: A szocik is ingyen sört meg ingyen virslit adnak a
szavazatért. Sőt az ókori Rómába egyenesen úgy csinálták,
hogy szabályosan hitelt adtak a "lumpenproletárok"
szavazatainak megvásárlására. Maga a proletár kifejezés is
amúgy innét származik. Olyan római szavazati joggal rendelkező
személyeket jelentett, akik dolgozni lusták, ellenben arra
szavaztak aki a Colosseumban nagyobb cirkuszi játékokat
rendezett és több kenyeret osztott köztük szét.
Aztán persze Rómába is úgy volt, hogy ezt a pénzt a
megválasztott szenátornak valahonnét vissza kellett lopni.
PL abból, hogy kapott egy provinciát egy tartományt ahol ő
szedhette be az adókat. Na ebből törlesztette aztán az ingyenes
cirkuszt. Nyugodt lehetsz, Pap Gábor bulijának is van költsége, a
Gábor egy kimondottan szegény ember. Semmi végzettség,
nulla jövedelem, ellenben sok gyerek és még asszony is
háztartásbeli. De nyugi majd ő is törleszt. Mondjuk egy útépítés
vagy egy közműrendezés megrendelésével.
Látod pont ettől „más” politika az LMP. Mert nem igyenes sört ad,
hanem egyenesen pénzt kér. /mondjuk megéri, mert az
ingyensöröd árának a sokszorosát lopják el tőled, a gyereked
iskolájától, anyukád kórházi ellátásától, stb..stb../

Bibó István szerint:
a "nemzeti érdek baloldalon van"
/Bibó István az 56-os Nagy Imre kormány minisztere, az egyetlen
aki nov4-e után nem elszaladt, a Parlament épületében maradt
Korábban parasztpárti politikus, aki 45 előtt a nyilasok ellen
fogant un. Márciusi Front programnyilatkozat egyik szövegezője./
Jobbik baloldali-e vagy se? Azaz a nemzeti érdeket szolgálja-e?
De konkretizáljuk, úgy jobban kézzelfogható: hallott ön már

Jobbikos
képviselőt
felszólalni
azért
mert
lecsökkentették a gyest? Pedig a gyes a gyermekvállalás, a
gyermek a jövő…A Jobbik "magyar" párt?
Benkő Lajos: Ez így igaz! A gyermekek a jövő. Ne legyen
türelmetlen. a világ se egy nap alatt teremtődött. Vannak dolgok
amint nap mint nap égetik az emberek sokaságát, örüljünk neki,
hogy nem azon a vidéken élünk. A jobbik idevonatkozó
elképzeléséből engedje meg hogy idézzek:"Elengedhetetlen az
átláthatatlan családtámogatási rendszer újragondolása is a
gyermekvállalás
ösztönzésére,
és
a
megélhetési
gyermekvállalás jelenségének visszaszorítására. A Jobbik ezért
– a gyermeknevelés terheinek és társadalmi hasznosságának
adórendszerben történő elismerésével – a családi adózás
bevezetését tervezi. Fontosnak tartjuk új elemként a főállású
anyaság intézményének megteremtését, valamint az anyaságot
vállaló nők munkaerőpiacra történő visszatérésének
megkönnyítését." Egyet viszont tartson szem előtt. Nem mi
győztünk, avagy tetszettek volna a Jobbikra szavazni.
Rudolf János: A "nem kell fizetned" és az "adok" között nagyonnagyon jelentős különbség van. Hiszem ezt ön is érti. Azaz
nagyon bájos hogy a nincstelentől nem kér, vagy kevesebb adót
szed(ne), csakhogy a nincsen hiába osztozkodunk. Ha nincs
akkor abból az amit nem kér el az sincs. Magyar ember (vagy ha

tetszik keresztény ember) az nem önző, szívesen ad. Jó és
nemes dolgokra meg főleg. Akkor miként lehetséges mégiscsak
az, hogy most mégse akar adni. Miként lehetséges az, hogy
már a gyerekekre se ad, csak azt mondja kevesebbet kér?
A nincstelent hiába zárjuk börtönbe az csak napi 9ezer
forintunkba fog kerülni, de ettől a nincstelennek még nem lesz. A
nincstelentől hiába vesszük el a gyerekét állami gondozásba
attól nekik még mindig nem lesz. A nincsteleneket hiába zárjuk
gettókba, legfeljebb nem a szemünk előtt lesznek, de pusztán
ettől nekik még mindig nem lesz. Benkő úr ha hiszi ha nem, de
egy nincstelennek csak egyetlen esetben lesz: akkor ha adnak
neki. Semmiből teremteni ugyanis csak Isten tud..
Benkő úr az ön pártja valóban kevesebbet kér az éhező
gyerekektől közben pedig több pénzt hagy a milliárdosok
zsebében? Ez lenne tényleg a "jó" vagy "jobbik" megoldás???
Bibó: nemzeti érdek baloldalon van. Ott az éhező gyereknek
adnak /hogy fejlődjenek/ a Gyurcsány féle milliárdosokat pedig
rendre lefejik.
A Jobbiknak pedig pontosan az a funkciója (ezért tolják bele a
milliárdokat) hogy erről elterelje a figyelmünket. Idén Gyurcsány
már nem 110milliót fog kivenni osztalékként, hanem 170milliót.
Beteg az a nacionalizmus amikor úgy állítják be, hogy a magyar
munkást a külföldi tőke zsákmányolja ki, a hazai "munkát ad neki". Ez a
nacionalizmus az, amelyik el akarja hitetni a magyar munkással, hogy
neki attól jobb lesz, ha a magyar árut protekcionista módon védelmezik,
amire persze a másik országok is protekcionista módon fogják saját
áruikat védeni. Az eredmény: technológiai elmaradottság, silány
minőségű áruk, a beszűkült piacok miatt
munkanélküliség és ami a legrosszabb piacszerző háborúk, ahol az egyik nemzet
prolijaival öletik a másik nemzet prolijait,
újra elmagyarázva nekik, hogy az
országot meg kell védeni a külföldiek
silány áruitól, a mi nagyszerű áruinkat
viszont be kell engedtetni a külföldi
piacokra. Ez a nacionalizmus az, ami

az alkoholhoz hasonlóan öl, butit és nyomorba dönt."

Kérdés dr. Pap Ervin nőgyógyászhoz:
Valóban a gólya hozza a gyereket?
Fiamnál már 3éves korában felmerült, hogy ő honnan lett.
Persze meg lehet próbálni neki hímivarsejt meg női petesejt
témában előadást tartani, de a „gólya hozza” mondat ugye
mennyivel egyszerűbb?
Manapság ez akkor jut ismét eszembe, mikor neonyilasaink
„zsidótőkéznek”, a „pénz adósság”, az „lmp az újszdsz”, stb..
dobálják ugyan ezen 2szavas „gólyahozta” tutimondatokat.
Persze én értem, hogy egy nyilas agya csak ezeket a
3éveseknek szánt válaszokat képes feldolgozni, ám tényleg a
valóságban is a gólya hozza a gyereket?
Node természetesen nem célom egy blog keretében elmesélni
miként készül egy gyerek, igazából csak azon döbbenek le, hogy
létezik Keszthelyen olyan orvos, méghozzá pont szülész(!)orvos
aki a gólyahozza mesében hisz, aki nyilas bandájának ezeket a
„gólyahozza a gyereket” egymondatos válaszokat szajkózza.
Drága Pap Ervin melyik az az orvosi egyetem ahol egy jövendő
nőgyógyásznak ezt a „gólyahozza a gyereket” gondolatot
oktatják, sőt arra még egy orvosi diplomát is kiadnak? (de kérem
tegye meg nekem, hogy nem a SOTE-t említi mert azzal több
rokonomat barátomat is akik ott végeztek megszégyeníti)
A "zsidótőke" mibenlétéről meg a többi egymondatos válaszukról
már kérdezni sem merem..
Rudolf János

Esélylatolgatás a most 3-i választásra
Tavasszal Keszthelyen a Fidesz kapott 6685 szavazatot, az
MSZP 2143-at, a Jobbik 1314-et, az LMP pedig 711-et.
Ha hiszünk a közvélemény-kutatóknak, akkor tavasz óta a
Fidesz népszerűsége nem csökkent, sőt emelkedett, azaz most
is hasonló eredményekre lehet számítani.
A 6685 tavaszi Fideszes szavazat azt jelenti, hogy most október
3-án is a Fidesz mind a 8 egyéni képviselői körzetet simán nyeri
(legalábbis a számokból ez következik) míg az összes többi
szervezet osztozik a még elnyerhető 3 un. "listás" képviselői
széken.
Itt jegyezném meg félmondattal, hogy egészen eddig 7 listás
helyet osztottak, és a képviselők számának csökkentésének is
csak egyetlen oka van: kevesebb képviselő esetén többet
lehet lopni. Kevesebben figyelnek, kevesebbeknek kell a
koncból visszaosztani.
Node maradjunk ott, hogy a Fidesz után az MSZP 2143
szavazat, a Jobbik 1314 szavazat. Nagy eséllyel tehát ez a 2
párt fog ezért a maradék 3 helyért versenyezni. Azé a párté 2db
hely, amelyik 1 akár egyetlen 1! szavazattal is, de megveri a
másikat. Ha az MSZP veri meg 1 szavazattal a Jobbikot akkor a
3 listás hely úgy néz ki, hogy: 1hely Szabó György (mszp), 2hely
Selmeczy Zsuzsanna (Jobbik) 3hely Mohácsi József (mszp)
Ha a Jobbik kap akárcsak 1-etlen szavazattal többet, akkor pedig
úgy néz ki a 3 listás hely, hogy 1hely Selmeczy Zsuzsanna
(Jobbik), 2hely Szabó György (mszp), 3hely Dr. Pap Ervin
(Jobbik) Mondjuk ehhez az utóbbi verzióhoz az kell, hogy a
Jobbik a tavaszi 1314 szavazóhoz MÉG 830 voksot szerezzen,
azaz 11%-ról 20% fölé kell ugorniuk.
Ha már elemzünk, akkor érdemes még megemlíteni a 2 kicsi
tolvaj társaságot is, a Molnár Imre vezette Keszthely Városáért
Egyesületet és a Nádler Józsi vezette Ipartestületet is. Tőlük
azonban annak én nem látom reális esélyét, hogy az ezüstérmes
párt szavazóinak több mint a felét megszerezzék.
Miről van szó?
Tavaszi példánknál maradva, az MSZP 2143 szavazójának a
fele 1074. Ha a maradék 3 aspiráns /Keszthely Városáért
Egyesület, Ipartestület valamint a Lehet Más a Politika/ közül
valamelyik meg tudná ezt az 1074 voksot szerezni, akkor nincs 2
helye se az mszp-nek se a jobbiknak. Akkor se Mohácsi József
se Pap Ervin nem jut be, csak a listavezetőik. Azaz se Pap doki,
se Mohácsi. Erre az 1074 szavazatra egyedül csak a tavasszal
már -jelölt nélkül is!- 711 voksot kapó LMP-nek van esélye.
Legvégül még: én az LMP-t is meg mindenki mást is arra
biztatom, hogy nem kell, nem szabad beletörődni a Fidesz
elsöprő győzelmébe, ráadásul 3-4 körzetben kimondottan
könnyen verhető is a Fidesz.
A belvárosban pl a magyarságbutikossal szemben indított LMP-s
hittantanár szerintem mértékegységekkel gerincesebb jelölt
/mondjuk egy gerinctelenhez képest nem nehéz ám a különbség
annál feltűnőbb/, aztán a Zámor térsége évtizedekig leszarta az
összes párt jelöltjét és pontosan a Libásstrand ügyét felkaroló
egyesület nyerte sorozatosan a választásokat, valamint a Vásártéren indított 6elemis Rigó kocsmáros is egészen vicces
Fideszes. És akkor még nem beszéltem az univerzális Eitner
Kingáról aki a város bármely pontján bevállalja, vagy a tényleg
roppant közkedvelt /sicc!/ szökött MIÉP-es Csótár Andrásról.
Befejezésként pedig: nem a Fidesszel van bajom, hanem a
várost féltem. Azaz most tök mindegy hol és ki üti el a Fideszes
jelöltet én örülni fogok. Mert még az angolnásból tolvajló
Keszthely Városáért Egyesületes Molnár se lopna annyit.. -RJ

A Lehet Más a Politika /LMP/ helyi programjából (x)
„Fenntarthatóság, igazságosság, részvétel”
Vajon meddig tartható fenn az, ahogy jelenleg
kizsigereljük természeti, gazdasági, humán forrásainkat?
Tud-e igazságos lenni egy olyan társadalom amelyben
a szegénység szégyen?

Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld 
Inkább érezd az erőt, sikert hoz Keszthelynek
Vagyonfelélés és eladósítás helyett végre valakitől valami
kiutat, elképzelést, programot, jövőt, reményt!
Amit mindenképpen számon lehet rajtunk kérni:
- Keszthely minden elköltött fillérjét nyilvánosan, akár az
interneten is nyomon lehet követni, sőt kérjük róla véleményét!
- A korrupció melegágyának számító beruházások
felülvizsgálatát, a városi pocsékolás, mutyiskodás felszámolását.
- Végre-valahára a Balaton part megtisztítását /pl Via Hotelnél/
- Elhanyagolt városi sportpályák parkosítását /Ady út, Parkbeli, s/
Amit a „városélénkítés” keretében képviselni kívánunk:
(és 4 képviselőtől tavaszra garantáltan végrehatjuk!)
- Visszaadni a polgároknak a tőlük elzárt köztereket,

szabaddá tenni a strandokat,

azaz a mai önző,
elkerítő, elzáró gondolat után végre megosztani a Balatont.
- városszéli multik támogatása helyett lüktető belvárosi életet,

ingyenes parkolást,

bankok sétáló utcája helyett
környékbeli termelőknek állandó boltok, biopiac, helyiek
programjaihoz ingyenes közterületek, sőt térítésmentes
közintézmény-használat, kerékpártárolók létesítése, elhanyagolt
épületek tulajdonosainak érdemi és főleg eredményes
noszogatása /Amazon, Halászcsárda, Balaton Hotel, Kertmozi, s/
- akadálymentesített középületeket, elérhető orvosi rendelőket,
- végre érdemi szociálpolitikát, bérlakásépítést, mentorprogramot
stb..stb..

Mindez csak Önön múlik! Ne adja fel, nincs világvége!
Október 3-án menjen el és szavazzon az LMP
2010-es „tisztalap-tisztasor” jelöltjeire:
Honvéd-Szent Miklós u:
Krausz Henriett agrármérnök
Fodor-Deák-Vak B u: Dr. Németh Gyöngyi gyógyszerész
Vaszary Kolos utca:
Nemes Mihály Zsolt közgazdász
Belváros, Park u:
Német Áron Csaba hittantanár
Zámor, Martinovics:
Énekes Gábor József építész
Vásártér, Schwarcz:
ifj. Kocsis Imre Erik üzletvezető
Kastély, Kiskeszthely:
Mércz Zoltán asztalos vállalkozó
Kertváros:
Kossik Béla kereskedő vállalkozó
jelképes listatámogató: Zámbó Zoltán gimnáziumi tanár
„fiatalok, képzettek, lelkesek, tiszták”
Mi megtesszük, amit megkövetel a haza. Ön is?

