Polgári Kínlevél

Vigyázat!

A „társadalomra veszélyesek” lettünk.
Mert a mai magyar társadalomra nem az a veszélyes, hogy valakik rendszeresen lopják a
közpénzeket, hanem az, ha errıl valaki kérdéseket tesz fel.
száma
Mert a nyomozó hatóság hiába állapítja meg és írja le a tényeket, ha - politikai nyomásra(!) – „a
2007. február
bíróságnak nem feladata a valóság megállapítása” – hangoztatta a tárgyalásokon nem egyszer
www.helikonportál.hu
Dr Hamzsa Andrea a Keszthelyi Városi Bíróság Alelnöke.
Hisz a mai világba az nem veszélyes, ha valaki gazdasági vezetı és közpénzekbıl saját
magának rendszeresen beszámláz sokszor tíz millió forintokat. Fıleg akkor nem veszélyes ez,
ha ezen politikus felettesével is osztozik. Még akkor sem veszélyes, ha ezt iratok bizonyítják.
Hisz a mai világba az sem veszélyes, hogy orvos ingyen lát el úgy szolgálatot, hogy közben meg
sokszázezres honoráriumot vesz fel a keszthelyi kórháztól angol szövegek fordításáért.
(próbálna csak valamely „mezei” vállalkozó munkaügyi ellenırzésnél arra hivatkozni, hogy a
dolgozó azért nincs bejelentve, mert ingyen vállalta.)
Hisz a mai világban az is rendjén van, hogy egy büntetıeljárás közepén valaki több évre
visszamenılegesen egy összegben megírja „elfeledett” számláit.
(próbálná csak ki valamely „mezei” kereskedı több évig nem ütni a pénztárgépét azzal, hogy
majd ha jön az ellenırzés akkor egyben üt be mindent)
Mert a mai társadalomra sajnos az sem veszélyes, hogy ápolónıket létbizonytalanságban
tartunk azzal, hogy határozott idejő munkaszerzıdéseiket újítgatjuk. Még akkor sem veszélyes,
ha ezt a törvény kifejezetten tiltja, hisz csak az a lényeg, hogyan tartsuk sakkban ıket, hogy ık is
tartsák a szájukat. Stb..stb..
Igen, mert a társadalomra ma csak egy dolog veszélyes! Az, ha ezekre valaki rákérdez, mert a
„kórházkérdésekért” 4 hónap fogház jár – Dr. Hamza Andrea keszthelyi bírónı ítélete szerint.
Annál is inkább, mert Molnár miniszter-producer mősorában
Pongó Keszthelyen!
mostanság túl sok a rizsa és jól jönne végre valami kis „színes” is.
Szeretett városunkba érkezett a TV2-tıl viharos körülmények között - Milyen „kisszínesre” gondoltok?
az RTL Klubhoz átigazolt emlékezetes Pongó testvér. Keszthelyen Szerintük Keszthelynek elég lenne egy kis aláírás győjtés is a Városi
„igaz Ferenc” néven jelentkezett be a városházára és valódiságát Kórház ágyszámának csökkentése ellen tiltakozva, hisz 2 éve mikor
leplezendı bajuszt is növesztett – mi a helyi híradásokból mégis Benedek doktor elbocsátása ellen tiltakoztak ezernél több aláírást
ráismerhetünk.
begyőjtve a helyi Kármeliták, akkor is Pongó testvérbe vetették
Mint menedzserétıl megtudtunk, foglalkoztatója a Bertelsmann bizodalmukat. Igaz akkor még Pongó testvér Eper mentornál
csoport nagyon elégedett volt vele mikor a Big Brother-es bizonygatta hőségét, azóta meg a TV2-ıs Snapsz altestvérrel kötött
produkcióból átköltözött a Való Villába – mert akkor hetekig róla szövetséget – de ez is azt bizonyítja, hogy Pongó testvér mennyire
beszéltek az emberek. Az, hogy közben a jobbzsebben levı TV2 egyenes jellem, mert az akkori Kármelita aláírásokat a lakásában
kicsit pereskedett a balzsebben levı RTL-el csak a máig is rendszeresen megnézegeti. (mást ugyanis akkor se és azóta
médiafelvezetésnek volt elıre eltervezett eleme, hisz mind a TV2 sem tett Benedek doktor és a Kármeliták érdekében – bár nem is
televíziót tulajdonló MTM-SBS, mind az RTL Klubot tulajdonló CLT- bugyiboltosnak hanem kereszténynek vallja magát, de ezt most
UFA konzorcium mögött İk, azaz a Bertelsmann csoport állnak. (aki hagyjuk.)
nem hiszi az a www.bertelsmann.com oldalon utána is járhat)
- De hol ebben az elterelés? Hol mutatkozik meg Pongó testvér igazi
Pongó pedig szuper volt, mert egy ország veszett azon össze, hogy ember feletti „faszakértıi” képessége?
most neki melyik valóságshowban kell lennie, így egy ország Ott, hogy amikor valaki beteg, akkor nem az szokta érdekelni, hogy
figyelmét volt képes hetekre elterelni a mindennapok hány ágy is található abban az objektumban, mégis ezt írja alá. Hisz
nyomorúságáról.
ha az emberek betegek akkor nem a társaság kedvéért mennek
- Node mégis minek köszönhetjük, hogy egy ekkora elterelı-mővész bulizni – ahol számít, hogy milyen sokan is vannak – hanem ha
most mégis pont a mi kisvárosunkat tiszteli meg? – tesszük fel a valaki beteg, akkor az szokta érdekelni, hogy lelkiismeretes
kérdést.
orvoshoz menjen, mehessen(!) és rendes ellátást kapjon. Vagy nem?
Hát elég körülményes volt, és hosszas szervezést igényelt. - Még mindig nem értjük. Hol ebben itt az elterelés?
Eredetileg a TV2-ıs Manci Jenı kérte fel a keszthelyi szereplésre, Ott, hogy amíg azzal foglalkoznak az emberek, hogy hány ágyas
csakhogy idıközben az a fránya helikonportál tavaly novemberben is legyen a keszthelyi kórház, addig csak Keszthelyen közel 4
megírta, hogy Jenı egy év alatt 5,3 millió Ft-ot vett fel a fizetésén ezer embernek nem lesz joga orvosi ellátásra.
felül(!) útiköltségre a parlamenttıl. Ez még akkor nem is lett volna - Node ha a kórháznak vannak ágyai, akkor lesz ellátás – vagy nem?
baj, hisz a helikonportál csak egy vidéki kis oldal, ám ezt a hírt a Ágy az lehet, hogy lesz, de nem lesz joga minden betegnek
kuruc.info pár napon belül átköltötte a „féregmagyar” Eörsi Mátyás igénybe venni. Ez a 4ezer keszthelyi és több ezer környékbeli
RTL-Klubbos-SzDSZ-es képviselıre, amit meg a 168 óra nem ember majd választhat, hogy ha van mibıl akkor fizet, ha meg
hagyhatott annyiba. No így viszont a képviselıi benzinpénzekbıl nincs, akkor ellátás nélkül ott döglik meg ahol akar, de a
januárra már országos botrány lett. Havas meg a Heti Hetes jó kórházban biztosan nem.
témát talált – TV2-Viktornak hát két kezével kordont kellet hordani.
- Ezt eddig is tudtuk.
Képzelhetik hát, hogy TV2-s Jenınk is mennyire meg volt Igen, csak hála Pongó testvér közremőködésének most mégsem
szeppenve, no meg İ jó fiú, így mostantól majd spórol azokkal a km errıl beszélünk, hanem csak az ágyszámokról osztozkodunk.
elszámolásokkal is - így viszont nem tudta Pongó havi félmilliós Közben persze van, aki Pongónak csápol és van, aki fújjol, de
gázsiját vállalni. A sajátjából hát mégse kótyavetyélheti, sıt magára senki sem gondol.
útinformriporter-apósa meg még a TV2-s stúdióközönség buszos Az elterelés tehát ismét tökéletes – Pongó meg egy igazi
szállításán is kereskedik, persze hát, hogy İ se ad – mit képzelnek? önfeláldozó sztár. Olyan, akire mindenféle mérető zakó passzos,
No itt jött az ötlet, hogy ezt a nagy vállalkozást koprodukcióban, az akinek sikeres szereplését 4 év múlva is meg kell tapsolni.
RTL-es elkúrtad-hírigazgató-Ferivel kellene megfinanszíroztatni.
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Mi az igazság a keszthelyi kórházat illetıen?
Mindenféle bértollnok – pl. a monitor magazin legutóbbi számában
található – állítást megcáfolva kezdjük mindjárt a lényeggel: A
keszthelyi városi kórház csıdbe ment – és a látványos bejelentések
ellenére (vagy pontosan azért) mai formájában a végnapjait éli.
Elvileg már tavaly év végén befuccsoltak és elérték azt a hiányt, aminél
Ruzsics Ferenc polgármesternek és a testületnek kötelessége lett
volna az intézményt csıdgondnokra bízni, a döntést mégis elodázták.
Több okból kényelmetlen ezt bevállalni Keszthely vezetésének.
- Elıször is azért, mert ez népszerőtlen. A városnak és környezetének
kórház kell, az embereket pedig nem szokta érdekelni, hogy ott milyen
az anyagi helyzet - ık betegek, nekik ellátás kell.
- Kényelmetlen ezt azért is bevállalni, mert már régóta kormányzati
ígéret van keszthelyi kórházberuházásra. Igaz ez az ígéret azóta is
még csak ígéret, de a helyi vezetésnek ebben a ciklusban is valami
naggyal domborítania kell, ezért pár hete sajtócsinnadrattát szervezve
egy kivitelezıvel még szerzıdést is kötnek. Pénz még sehol sincs, sıt
azóta a Mohácsi idıszakban félretett városi önrészt is felélték, viszont
ennél a látványos bejelentésnél politikailag kínos lett volna, ha valaki
felteszi azt az egyszerő kérdést: hogyha az eddigieket sem tudtátok
fenntartani, akkor miért duplázzátok meg? Mibıl fogjátok a dupla
ekkorát eltartani tudni, ha az eddigi is finanszírozhatatlan? Pedig a
kérdés egyszerő és jogos – de kínos is.
- És nem utolsó sorban kényelmetlen ez nekik azért is, mert İk,
Keszthely vezetıi személyükben(!) is, felelısek a jelenlegi
csıdszerő állapotért. Felelısek, mert mindig mindenrıl tudtak, mindig
mindenrıl tájékoztatva voltak, butus kis fejük azonban nem jött rá,
hogy egy szétlopott intézmény elıbb utóbb tutiba bukni fog. İk azzal
érveltek, hogy az országban mindenhol hasonlóak az állapotok,
mindenhol csalni kell - pl. a betegelszámolásokkal - mert máshogy nem
megy, máshogyan a mai egészségügy nem finanszírozható. Igen, csak
máshol a kórház vezetıje nem vesz magának engedély nélkül
luxusautót, csak máshol a kórház vezetıje nem vesz fel egyszerre 3
fizetést, csak máshol Kertész Márta gazdasági vezetı nem számláz be
az önkormányzat egészségügyi bizottsági tagjával közösen saját
magának, csak máshol Hideg Árpád villanyszerelı nem ad sokmilliós
számlát Hideg Árpád mőszaki vezetınek, csak máshol a tisztító
szereket nem Rózsahegyi képviselı villanyos vállalkozása szállítja,
csak máshol ha céltámogatást kérnek sürgısséggel életmentı
mőszerre akkor ott(!) mőködik is... Stb..stb..
Mindezek azonban nem számítottak, és Maczucza Éva korábbi
egészségügyi bizottsági elnök számára is és Ruzsics Ferenc korábbi
egészségügyi bizottsági tag jelenlegi polgármester számára is csak
eltusolandó tüske volt a köröm alatt.
Ma 2007-ben azonban a siófoki kórház kiemelt kórház lett és ott
nincsenek és nem is voltak pénzügyi nehézségek – a keszthelyi meg
már tavaly év végén a csıdöt elkerülendı 50 ágyat önként leépít.
Leépíti azért, mert erre kap 50 millió szabad pénzt a minisztériumtól,
ezzel meg éppen kifizet pár már rég esedékes számlát.
Az 50 ágy leépítése kapcsán azonban még van képük azt is elmondani,
hogy ez most még nem számít, mert ez még nem veszélyezteti a
betegellátást. Igen, mert ha a csıdhelyzetet kell elkerülni és a saját
szennyest mosdatni akkor az nem veszélyezteti a betegellátást. De mit
is jelentett a tavalyi 50 ágy leépítése?
Az állam a Társadalombiztosításon keresztül fizet teljesítménybért
minden ellátott beteg után (egy mőtét X Ft, egy röntgen Y Ft) meg fizet
„átalánypénzt” is az ágyak után. Egy elfekvıs ágyra napi tizenXezer
forintot, egy intenzíves ágyra meg százXezer forintot ad a TB és
naponta. Akkor is kapják ezt a pénzt, ha azon az ágyon egy beteg se
fekszik, hisz a készültséget, orvosokat, ápolókat tartani kell, az épületet
főteni kell, a mőszereknek ott kell lenni – szóval akkor is, ha éppen egy
beteg sincs, ez a pénz akkor is jön.
Nos azzal, hogy Keszthely Város Kórháza tavaly önként leépített 50
ágyat egyszeri 50 millió forintért, azzal gyakorlatilag lemondott egy
napi(!) minimálisan is félmillió forintos bevételrıl. (ez a szám akkor napi
félmillió forint ha „elfekvıs” ággyal számolunk. Ha a keszthelyi

sebészeti, nıgyógyászati, stb.. ágyak támogatásával számolunk akkor
azok értelemszerően többet érnek és akkor napi több millió forintról
mondtak le.) Ez pedig éves szinten minimálisan is 150 millió forint – de
inkább több száz millió forint/ év !
Tehát egyszeri 50 millió forintért önként (!!!) mondtak le
közösségünk évi rendszeres több száz millió forintjáról!! – és ez
még szerintük nem is veszélyezteti a betegellátást.
Én meg „mezei” ember vagyok akinek az adójából, munkájából
mindezt a jövedelmet, pénzt elvonják, és megkérdezem, hogy ha eddig
nem volt szükség arra az évi minimálisan is 150 millió forintra, akkor
azt miért vették eddig fel? Tavaly? Meg azelıtt? Meg azelıtt? Ide megy
az adóm? Ezért kell a munkabérekre olyan irdatlan közterheket rakni,
hogy aztán amikor a kórház meg önként lemond a pénzrıl még az
arcomba is mondják, hogy köszönik de eddig sem kellett??? Legalább
mondanák azt, hogy „jóvót” vagy valami, de azt, hogy köszönik eddig
sem volt olyan fontos, „nem veszélyes”, azt azért talán mégse kéne.
De ha nem hazudnak és eddig sem kellett az a plusz 50 ágy után
járó pénz, akkor meg miért mennek csıdbe? Most kevesebb lesz a
pénzük mint eddig, de a több pénzzel se ment eddig se. (!?)
Valaki itt hülye? De ki?
Az a miniszter, aki erre meg 200 km távolságból látatlanba azt mondja,
hogy ahol 200 ágyról le tudtak önként menni 150 ágyra - úgy, hogy az
szerintük sem veszélyezteti a betegellátást - akkor ott akad még másik
50 felesleges ágy is, így Keszthelyen menjenek le 100-ra?
Tényleg a miniszter a hülye?
Vagy pontosan ezért kell most aláírást győjtetni a miniszter ellen, hogy
mégse jöjjünk rá, hogy İk – a mi helyi vezetıink - cseszték el?
Sok sok kérdés, de a lényeg, hogy ide vezet a hazudozás, a buta és
felelıtlen helyi politika. Ruzsics Ferivel (jobboldali) jelenlegi
polgármesterrel és Maczucza Évával (mszp) hajdani bizottsági
elnökkel ezeknek a folyamatoknak az élén.
Szegény butusok folyamatosan azt hangoztatták, hogy semmi nem
számít, csak egy a lényeg, hogy LEGYEN és bármilyen áron LEGYEN
kórházunk, még a sorozatos törvénysértések árán is (!) csak LEGYEN
– és közben nem fogták fel, hogy senki sincs a kórház ellen,
mindenkinek szüksége van rá, mi is csak pár tolvaj vezetı ellen lépünk
fel pont a tisztességesekért – de közben meg milyen érdekes az élet??
Közben meg pontosan, hogy ez a „védettség”, ez a „jogon kívüliség”
lett a kórház veszte. (nép ezt úgy mondaná, hogy Isten nem ver bottal?)
Mert ha a kórházat akkor rendbe teszik amikor az elsı intı jelek
érkeznek, akkor nem folyt volna el úgy a pénz mint ahogy elfolyt, és
akkor tavaly decemberben nem kellett volna – mint ahogyan Siófoknak
sem – önként leadni az ágyak negyedét, hogy erre fel a másik
negyedét meg most a miniszter vegye el.
Mert ha több éve, akkor amikor az elsı intı jel érkezik – és nem
Mózner Gézára gondolok hanem egy korábbi kirúgott raktáros írásos
vallomására(!) amelyben a sértıdött leírja, hogy hogyan jutnak a raktár
terhére javakhoz vezetık, és hogy ezt „önbetörést” színlelve hogyan
tüntették el – és ezt anno komolyan veszik, akkor ma nem kellene
aláírásokat győjtetni Pongó testvérnek a keszthelyi kórházért.
Én, Rudolf János egyszerő keszthelyi polgár - aki ezt az egészet
folyamatában követhette végig - vádolom Ruzsics Ferenc
polgármestert és Maczucza Évát, hogy „falazásukkal” tönkre
tették Keszthely Város Kórházát! Vádolom ıket, hogy nem
törıdtek sem a kórház dolgozóival, azok sokszor jogos
panaszaival, sem a város polgárainak írásos véleményével (lásd
dr. Benedek ügyét) hanem csak a kórházvezetés kegyeit lesték és
így felelısek, hogy ma oda jutottunk, hogy a kórház ágyszámát és
dolgozói létszámát a közeljövıben nagy valószínőséggel a felére
kell csökkentenünk. Vádolom ıket, hogy BUTASÁGUKKAL az ország
egészségügyi rendszerében apró kis ponttá hagyták lezülleni a
„Balaton fıvárosának” egyik legnagyobb közintézményét.
… és, hogy minderrıl azóta is, most is, hazudnak.

Kórház 1
Sine ira et studio Quorum causas procul habeo..."
A tények makacs dolgok, mert utólag nem lehet ıket megváltoztatni.
Ma már senkinek sem sikerül mert a pluralitás, a telekommunikáció és
a technika olyan szinvonalon van, hogy nincs az a hatalom aki erre
vetemedne. Ezért tényszerüen kronológiailag helyesen írom le a
történetet. A véleményformálást az olvasóra bízom.
Apám Mátyás Ferenc Keszthelyen közismert ember 1952-tıl 1958-ig a
keszthelyi kórház gondnokaként dolgozott. A GH abban az idıben
mindössze vele együtt 6 emberrel látta el az akkori kórház minden
gazdasági feladatát. Apám azóta is Eü dolgozónak tartotta magát és a
helyi kórház mindig egy preferált szerepben állt az İ
gondolatvilágában. 2004-ben akkor már 80 évesen úgy döntött, hogy a
Schwarcz Dávid utcai elsı emeleti lakását a keszthelyi kórházra
hagyja. Ez magán ügy ezért senkinek ez ellen kifogása sem lehet. A
hagyatéki szerzıdés elkészült azzal a kitétellel, hogy élet végéig ott
lakik, halála után a lakás tulajdonjoga a Keszthelyi Kórházért
alapítvány (képviseletében Dr szenkovszky Adrien) tulajdonába megy
át. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a hagyaték keletkezését
követıen apám vásárolt egy garázst is a lakótelepen, aminek az adás
vételi szerzıdését megmutatta a kórház ügyvédjének azzal a
szándékkel, hogy ezt is a kórházra kívánja hagyni. Az ügyvéd azt
mondta, hogy ezért a szerzıdésért 480.000 Ft átírási illetéket kell majd
fizetnie, de ha új szerzıdést írnak amit İ ír akkor illeték mentes lesz a
garázs szerzése. Apám 80 évesen bele ment, mivel a garázs akkor
még nem lett átíratva. Az ügyvéd úgy írta a szerzıdést, hogy a vevı a
Keszthelyi Kórház Alapítvány (képviseletében Dr Szenkovszky Adrien)
Eladó XY. Az alapítvány lehetıséget ad Mátyás Ferencnek hogy
halála napjáig a garázst használhatja. Amikor kérdeztem tıle, hogy
miért írta ezt az ostoba szerzıdést alá azt mondta, hogy az irodában
nem volt villany és nem tudta elolvasni. Amikor kérdeztem tıle, hogy
az ügyvéd honnét vette ki a papírt, mondta, hogy a nyomtatóból. Akkor
jött rá, hogy nem villany nem volt, hanem át lett ...va.
A Hagyatéki szerzıdés keletkezése 2004 szeptembere. Apám
októberben kapott egy levelet, hogy a vérképe alapján kellene egy
vitamin kúrán részt vennie. Az adott napon be is vonult a Cardiológiai
osztályra, de aznap megjárta gyalog a temetıi ÁBC-t, az OTP.-t volta
suszternál és a lottóját, valamint az újságbefizetését is elintézte.
Kérdésem egy 80 éves ember aki Keszthelyen gyalog egy nap
megtesz cca 6 km.t, az vitaminhiányos állapotban van?
A kúra elkezdıdött és 3 nap múlva már nem tudott felkelni, egy hét
múlva a szemét nem bírta nappal nyitva tartani, 10 nap múlva sem a
székletét, sem a vizeletét nem tudta tartani. Saját felelıségemre
kihoztam a kúráról és teljes gyógyszerezési reform után otthon nálunk
napról napra javult olyan szinten, hogy kirándulni tudtunk. Jó kedvő
vidám és normális volt. Karácsony körül többször rosszul lett és az
egerszegi belgyógyászaton az EKG leletei alapján azt a véleményt
hallottam, hogy ezt az embert az eltelt 4 évben nem látta Cardiológus.
Ja onnét jött mindössze 2 hete, sıt az osztályvezetı fıorvos úrnak
még egy reggelire való borítékot is adott a lakás hagyaték mellett.
Véleményem van de az nem szabad, hogy a köz terhére legyen ezért
nem írom le, de az esemény kronológiáját tényszerően papírokkal
tudom bizonyítani, ha valaki kíváncsi rá, bármely fórumon állok elébe.
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Kórház 2 (részlet egy 2005 november 27-ei fórumból)
Tegnap kaptam a mostani bírósági pernyerésünk apropóján egy
gratuláló levelet, egy olyan embertıl akivel még sosem találkoztam.
Ezen levélben arról ír, hogy még a 70-es évek közepén pontosan egy
a Kórház a város szélén topicban is szereplı orvos – nevezetesen a
Szép doki - milyen tragédiát idézett elı a családjában, és ennek a
levélnek a végére írta oda, hogy: (idézem) Egyelıre csak erkölcsileg,
de maximálisan támogatni tudom, amit a Helikonportál képvisel.”
Nos ez a levél mivel egy lassan 30 éves történettel foglalkozik, egy
olyannal ami azóta sem gyógyult be, mert jellegébıl adódóan azt nem
is lehet az idıvel feledni - gondolom ma már azt, hogy egyetlen egy

gondolatnak sem tesz jót, ha valami álságos szégyenkezésbıl
álfélelembıl …bármibıl is, de a szınyeg alá akarjuk.
Ezért hát leírom az engem 2 hete foglalkoztató nagyon fájdalmas
történetet.
20onéves barátomat egy amolyan örökké mosolygok és mindig
mindenkinek segítek srácnak kell elképzelni. Pl. Idén nyáron szigorúan
csak a buli kedvéért viccelıdve segített a parkolási
kezdeményezésünkbe is, vagy egy szóra nem kevés idıt szánt arra is,
hogy mások körülményein javítson, segítsen. Gyakorlatilag neki az
egész nyár azzal tellett, hogy haverságból másoknak intézkedett,
rendezvényt szervezett, stb... Puszira, hogy nálunk is történjék valami
jó! (.. itt ugrás a történetben helyhiány miatt …) Nos a barátunk is pont
egy ilyen sörözésen volt egyik hétköznap este, ami után a butus –
ugyan hazavitték, de - nem lefeküdt, hanem lement és beült a
kocsijába, hogy elinduljon megtankolni. Nem volt vele senki, nem volt
az úton sem senki, İ mégis kiegyenesítetett egy árkot, és kiesett a
terepjárójából. Olyan szerencsétlen esett ki, hogy jól beütötte magát
össze-vissza, de fıleg a hátát, nyakát és a bordáit.
Hajnal 4 körül vitte be a mentı a keszthelyi kórházba.
(ami az után történt azt elsı kézbıl az édesanyjától tudom, aki az
egyik helyi oktatási intézmény dolgozója és azóta gyakorlatilag
folyamatosan a gyerekével van.)
Nos itt Keszthelyen a kórházba tudták, hogy hátsérült, mégis sima
ágyon mindenféle merevítés nélkül fektették. (egy piás
hát/nyaksérültet sok-sok órán keresztül 4-tıl csaknem 11-ig!)
11 körül rájöttek, hogy mégiscsak gond lehet (meg gondolom addigra
már a család is megjelent és muszáj volt foglalkozni is a sérülttel) és
mentıvel – csak ekkor! - átküldték Zalaegerszegre. ÚGY, hogy még
egy nyakmerevítıt sem raktak rá, semmit! (ezen látszott, hogy még az
anyukája is majdnem elsírta magát) Natúr feküdt csigolyatörésekkel a
zalai dombokon. Egerszeg gyorsan csinált pár leletet, de 1 órán belül
már a helikopter is megjött érte és vitték is Gyırbe.
Gyırbe kapásból mőtötték, de már közvetlen a mőtét után is csak
annyit mondtak az orvosok, hogy csak a csodában reménykedhetnek.
Ezzel a történettel kapcsolatba mondják, hogy 6 órán belül egészen
másként lehet kezelni, ezzel a történettel kapcsolatba én mondom,
hogy ugyan nem tudom felelıs-e a kórház, de az biztos, hogy
1 - rengeteg idıt elpocsékoltak (magyarul le se szarták)
2 – rossz helyre küldték. (egybıl ide kellett volna a helikoptert kérni,
akkor ha tisztában lettek volna vele, hogy mi is a baj)
3
–
tehát
feltehetıen
félre
is
diagnosztizálták
4 – nem szakszerően látták el (itt Keszthelyen is és a mentıben is
merevítés és minden nélkül tartották)
Jó, tudom, hogy lehet mondani, hogy ivott. NA ÉS?
Akkor sem ezt érdemelte egy fiatal élet!!!!
Az orvos nem bíró és utolsó tróger disznó ha erre hivatkozva azt
gondolja, hogy neki joga van szívatni valakit is. Neki még a
halálraítélten még a kivégzés elıtt 2 perccel is kezelni kéne. Errıl szól
az a bizonyos ókori akire esküdöznek, csak folyamatosan mintha
elfelednék.
…
Süllyedjen el a Keszthelyen november 9-én hajnalban-délelıtt
ügyeletet ellátó orvosnak nem nevezhetı TRÓGER DISZNÓ! (nem
írom a nevét, mert azt se illeti és úgyis magára veszi) Ez ugyanis
biztosan NEM pénzkérdés (fıleg akkor amikor az ügyeleti pénzekkel is
csalnak) hanem EMBERSÉG hiánya!
Rudolf János
Ezért az írásért Edvi Illés doktor beperelt, és Keszthelyen Dr. Hamzsa
Andrea bírónı annak ellenére kötelezett 60ezer forint kártérítés
fizetésére, hogy a tárgyaláson az összes ténybeli állítás megerısítetett
(az idıpontok a merevítés, stb..) és Edvi doktor a saját szavaival még
azt is elmondta, hogy „İ a beteg édesapjának is megmondta”, hogy
nincs mit tenni. Ezzel meglátásom szerint cca be is ismerte és meg is
indokolta, hogy ık miért így jártak el, hogy ık miért adták fel. Feladták
annak ellenére, hogy Egerszegen mégis helikotert emeltek ???
„Mert a bíróságnak nem feladata a valóság megállapítása” /bírónı/
Még akkor se, ha a BTK szerint a „valós” állítás nem büntethetı (???)

Alapvetı tévedések
Nincs narancssárga lelkő ember, nincs vörös lelkő ember. A megyék,
a városok, falvak nem narancssárgák, nem vörösök. Néha szinte
vörös minden megye, mikor a Fideszbıl van elegük, máskor meg
narancsba borul az ország. De az ország és az emberek nem ilyenek.
Minden szavazó szereti a családját, aggódik hazájáért, szereti és
neveli gyerekeit. Úgy gondolják, vannak bölcs, okos emberek, akik
tudnak segíteni bajaikon. Ezért képviselıket választanak, elfogadva a
demokrácia szabályait. A baj - sokszor le lett már írva – NEM
KÉPVISELI İKET a Képviselı – ergo nem képviselı, nem tölti be
feladatát. Tehát nem kell megfizetnünk. Pártok indítanak jelölteket,
akik addig részesülnek a dézsmából, amíg azt a gombot nyomják,
amit a párt vezetıi elıírnak, nekik meg a támogató nagytıkések,
multik mondják meg. Ha másképp cselekszik, anyagilag büntetik,
megfagy körülötte a levegı.
A pártok pedig nem az emberek érdekeit nézik, hanem kevesellve az
állami bevételt – lobbi-csoportok, multik, nagyvállalkozók érdekeit
képviselik. Aki fizet nekik.
Kis falvak, kisvárosok véleménye nem számít – oda nem is kerül
munkahely. Minek? 5 000 szavazat nem fontos, 200 szavazat nem
fontos. 70 000 fıs város már lehet fontos…. 200 000 lakosú városba
már akár kihelyezett kormányülés is lehetséges, esetleg jár nekik út is.
A lakosságnak, értelmiségnek, munkásoknak, családoknak nincs
képviseletük. A hajléktalanok pedig nekik nem is számítanak
embernek se. Kivéve, ha pártközeli cégektıl kell megszabadulni…
Erkölcsöt csak szavakban keress náluk. Vezetıik közül egyik se
tisztán gazdagodott meg.
Nincs képviselete a jobboldalnak sem. Van egy populista párt,
vezérrel, prófétával, és ellenkezni vele tilos. Istent támadja, aki ıt
cáfolni meri…
Nincs képviselete a keresztény embereknek sem. Van
kereszténydemokrata párt, melyet rendre valami győlölködı ember
vezet. Semmi nyoma viselkedésükben Jézus tanításainak – csak
képmutatás, amit tesznek.
Nincs képviselete valójában az egyházaknak sem –Horn Gyulának
köszönhetnek eddig a legtöbbet, nem az állítólagos keresztény
pártoknak.
Nincs képviselıje a magyarságnak, az országnak. A magyar nem
győlölködı. Nem akar polgárháborút. Orbán Viktor történelmi bőne a
lövészárkok kiásása, amit még Kónya Imre kezdett tervezni. Orbán
hogy hatalomra kerülhessen, kettéosztotta az országot, remélve övé a
nagyobb fele. Lebecsülte a magyarok éleslátását, elhitte: hülye már itt
mindenki, csak szép szavakat kell szónokolni és követik mint a birkák
a kolompost.
Nincs képviselete az értelmiségnek – az SZDSZ már rég nem a
győjtıpártjuk, saját szavazóit döfte hátba, ahogy hatalomra került. Az
MDF-nek se bocsáttattak meg az elsı évek privatizációs bulijai.
A választópolgár keresi a tiszta, erkölcsös pártot, politikust – de ilyet
nem talál egyik oldalon sem.
Nincs képviselete a munkásoknak. Az MSZP jobboldali programokat
hajt végre, nagyvállalkozói és multi érdekeket képviselve.
Nem azt mondom, pokolba a multikkal, nagyvállalkozókkal – szó
nincs róla. De tisztes megegyezés kell: Ha valakit elbocsátanak, 5
évig fizeti a cég a munkanélküli ellátását, TB –járulékát tovább a
munkaadó. Ez egy ötlet persze. Ugyanakkor anyagi támogatásért
cserébe beleszólást kap a szakképzésbe, egyetemi képzésbe.
Nyugaton már, ha elbocsátás van, óriási összeget kapnak a dolgozók!
Akár évekig megvan a pénz saját vállalkozás indítására. Itt meg a
szakszervezeti vezetık párttagok, pártvezetık… Hogy is lenne valódi
érdekképviselet..
Ki kell mondani : Az állam a felelıs a munkanélküliekért, akiknek
akkor is jár az emberként élés lehetısége, ha a kormány nem tud
(és nem is akar) munkaalkalmat biztosítani – jár az egészségügyi
és magas szintő szociális ellátás!

Nincs se valódi jobboldali, se valódi baloldali párt.
Nekem nem is hiányzik. Az emberek, az ország érdekeit
képviselı emberek kellenének, szervezetek, akik nem bal vagy
jobboldali, hanem megvalósítható programokkal versengenének.
Mi az emberek problémája? Mit tudunk tenni érte? Ez lenne a
feladatuk. De ezt már ık nem is értik.
Kossuth téren valami elindult – párt-függetlenül egyszerre kell
ezt az ál-bal és ál-jobb pártokat a történelem süllyesztıjébe
küldeni a következı választásokon.
Erre kevés az esély. A Fidesz nehezen tud szabadulni Orbántól,
beásta magát, többszörös bunker védi, ha nagy a veszély kiáll és
hívja a Népet, akik boldogan szajkózzák nevét, Jézusnak tartva ıt.
Az MSZP a hétvégén Gyurcsányt kissé megleckéztette, pedig Fecóka
új táncot ropott nekik, a kormány munkáját hibáztatva, amiért a
kormány nem tárgyal az MSZP-vel sem (vagyis ı) , és ennek
megoldását abban látta eddig, hogy ı irányítja az MSZP-t is, egy
helyettesen keresztül, lemásolva a FIDESZ módszereit. Nos, az
MSZP eddig nehezebb feladat Gyurcsánynak, mint a Fidesz volt
Orbánnak.
Az SZDSZ-ben is tisztújítás jön, Fodor vagy Elender-Kóka. Fodornak
megint nincs sok esélye, hisz a tisztaság, amit szerezne pénzügyekbe
látni, illetve hogy ne kettıs mérce legyen erkölcsi kérdésekben – már
messze van az SZDSZ-tıl.
Túl sok a buta, népnyúzó húzás, míg a képviselık bemondásra
vesznek fel milliókat pluszba. És nem teszik, amiért fizetik ıket – nem
képviselik a választópolgáraik érdekeit.
Drasztikus megoldás látszik csak. Vagy a folytatódó kivándorlás,
gyerekeink kimenekítése az országból. Aki marad, annak talán
munkaereje elvesztése után jár majd a kegyes halál – orvosi ellátás
helyett…
matuzsalem

Tüntetések Keszthely fıterén
Az ıszi öszödi – gyurcsányi – beszéd kipattanását követıen két nappal
késıbb a helyi FIDESZ szervezésében, Keszthelyen is nagy tüntetést
tartottak, majd úgy tőnt, hogy ezzel „letudta” Keszthely városa a további
tiltakozást. Azonban másnap, majd a következı napokban is, jóérzéső
emberek kivonultak a fıtérre egy szál gyertyával és nemzeti színő
zászlókkal, hogy követeljék a hazug kormány azonnali lemondását. Az
önszervezıdésbıl komoly ellenállás bontakozott ki, és szilveszterig
minden áldott nap a tiltakozók egy csoportja (20 fı átlagban) demonstrált
a fıtéren, Keszthely történetében egyedül álló módon, folyamatosan
103 napig. Majd az új évtıl heti egy alkalommal, minden pénteken
(18.30-tól) folyik a demonstrálás, amelyet március végéig jelentettek be a
rendırségnél. E tüntetés abban elérte célját, hogy a maga módján
csatlakozott az országos megmozdulásokhoz, hitelesen tájékoztatta a
világot arról, hogy mi is történik itt ısz óta, hiszen a napi beszámolók
olvashatók a Kossuth tér és a Helikonportál honlapján is. A
visszajelzések igazolták, hogy a határon túli magyarságtól
Németországig, az Egyesült Államoktól Brazíliáig sokan olvasták e
beszámolókat. A keszthelyi demonstrálók – tanárok és más értelmiségiek,
nyugdíjas nagymamák, fiatal vállalkozók, közalkalmazottak és egyéb
munkavállalók, hívık és nem hívık, lelkiismeretük szavára hallgatva,
arcukat adják ahhoz, ami ellen minden, családjáért és a hazájáért
felelısséggel tartozó állampolgárnak most ki kellene állnia. İk azok, aki
egymást közt barátra találtak, cáfolva azt a média sugallta tévhitet,
hogy mindenki csıcselék, aki az utcára megy tiltakozni, a jelenlegi
elnyomó és gazdaságot tönkre tevı kormány ellen.
Ezért kérünk mindenkit, aki nem hiszi el, hogy a reformnak hazudott, már
az államháztartásból ellopott pénz hiánya miatti megszorítások, egy jobb
világot hoznak el, akkor péntekenként csatlakozzon a fıtéri
demonstrálókhoz, hogy elmondhassa, békés eszközökkel mindent
megtett a családjáért, gyermekeiért, és unokáiért, hogy mielıbb, egy
szebb, erkölcsösebb, és igazságosabb hazában élhessenek.
H. J.
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