Lakosságellenesen intézkedett a KIRÁLY,
azaz Búcsú Lajos alpolgármester!
(Aki a háttér információk szerint polgármester akar lenni 2010-ben)
Képzeljék el, úgy hírlik,
hogy királynak tartja magát!
Szerintem ez a közröhej és a diliház kategóriája, még ha vicc
is!
Mi is történt valójában? Azt
jelezték a bajai lakosok számomra, hogy:
W
a Petõfi szigeti mûfüves
pálya több, mint tízmilliós önkormányzati megvétele mellett
az üzemeltetõ vállalkozó még
akart valamit és ezért jogi eljárással fenyegette az önkormányzatot
W Az elõzõek kompenzálására a KIRÁLY, önhatalmúlag
(képviselõtestületi illetve bizottsági határozatok nélkül)
odaadta a KALAPOT, a szabad
VÉNUSZ strand egy részét
üzemeltetésre.
W Az üzemeltetõ vállalkozó
olyan gyorsan kapta meg az önkormányzati
engedélyeket,
mint a szél.
WEngedélyt kapott hét, szép,
árnyékot adó fa kivágására,
melybõl kilenc lett. Állítólag
azért vágta ki a fákat, hogy ne
árnyékolja be a napozni vágyókat, hát ez nem elképesztõ,
amikor csak arrébb kell menni
és már kikerül az árnyékból,
aki akar. Milyen kárt is okozott
ez a fairtás a természetnek, a
MI tulajdonunknak? Valakit felelõsségre kell vonni, mert a fa
nemzeti, de legalábbis városi,
környezetvédelmi érték!
W A város örökkön szabad
strandjából lekerített egy jó darabot, tehát fizet, aki bemegy
oda.
W Hetente 2-3 vagy több alkalommal zenebona-bevételt is
akar a vállalkozó, ami akár
parttalan idõkig tartó, éjszakai
dorbézolással is járhat, de tartson csak 10-ig, ott kõ-kövön
nem marad a „zenei élménytõl“
W A „rendezvényeken” a
több százfõs közönség parkolása, elhelyezkedése, egészség-

ügyi ellátása eléggé nomád
lesz, a környéket lepusztító jelleggel, dehogy az ÁNTSZ engedéllyel mi lesz, az ráadásul
érdekes is lesz!
WÉpítés is folyik a MI SZABAD STRANDUNKON. De
mi van az építési engedéllyel
vagy az is meglett néhány óra
alatt?
W A Nagy-Pandúr lakóinak
nyugalmával mi lesz, 1000 aláírásról szóló íveket kaptam,
amit a képviselõi interpellációmhoz csatolok majd. A KIRÁLY nem volt elég demokratikus és elfelejtette megkérdezni az érintett lakosok többségét!
WMi lesz az újvárosi lakóteleppel, ahova a víz úgy vezeti át
majd a hangot, mintha ott ülnének a buliban, õk is élvezik
majd a zenemûveket? Igaz, ingyen, belépõdíj nélkül!
W Nemrég elvették a kerékpárosoktól a Szentháromság
téri útjukat, most elvettek a
szabad strandból és kiváltották
több ezer lakos ellenszenvét,
hát kik ezek: BIZONYÁRA A
VÁROS ELVETEMÜLT ELLENSÉGEI! Kíváncsian várom, hogy maszatolják el az
ügyeket és hogy törõdnek a város lakóinak érdekeivel. Remélem és teszek róla, hogy az országos FIDESZ vezetés megtudja: mi és hogyan folyik itt
Baján, hátha még jobban idefigyelnek (mert már figyelnek!), sõt intézkednek!
W A város ügyeit úgy kellene bonyolítani, hogy a lakosokat embereknek kellene nézni
és méltóságukon kezelni, de ezt
a FIDESZ-es városvezetés és a
frakciójuk nem tudja vagy nem
akarja!
W Nem értem, hogy a jelenlegi FIDESZ-es városvezetés
tagjai nem látják, nem tudják,
nem érzékelik, hogy a
FIDESZ-nek is ártanak ezzel a
magatartásukkal? Én úgy halot-

tam, hogy az országos vezetésben sem örülnek ezeknek a dolgoknak!
W A bajai FIDESZ-el minden rendben van, mivel az ország jelenleg legnagyobb és
legtámogatottabb pártjának
részei, de a bajai, önkormányzati vezetõi és egyes frakciótagjai személyesen elképesztõen alkalmatlanok, gyengék,
önhatalmúak, lakosság és városellenesek, népszerûtlenek,
a demokrácia legelemibb emberségét sem gyakorolják. Érdekes Orbán Viktor az EP
gyõzelem estéjén és ezt követõen a HÍR TV Péntek 8 mûsorában, de még a kongresszusukon is igen jól, higgadtan, jó
érzékkel, okosan alázatra intette a FIDESZ tagjait, óvta a
túlzott magabiztosságtól és a
gyõztes önteltségétõl. Egyébként is nagyon jól beszélt és
dolgozta fel a gyõzelmet, a
tennivalókat és mutatott integráló magatartást mindenkinek,
aki az ország jövõjéért tenni
akar. Nem tudom, hogy a bajai
KIRÁLYOK ezeket a mûsorokat nem nézik és nem tanulnak belõlük?!
W A legelképesztõbb az,
hogy EZ a Búcsú Lajos akar
2010-ben polgármester lenni.
Remélem a választók, a FIDESZ tábor, a jobbos szavazók
elõveszik a józan eszüket és
mindenki mást, de õt nem szavazzák meg. Remélem, hogy a
bajai FIDESZ is talál a mintegy
10.000-nyi jobbos szavazóból
10-20 olyan képviselõ, polgármester, alpolgármester jelöltet,
akik hitelesek, jó képességûek,
alkalmasak, lakosságbarátok,
városszeretõk és Orbánosan
alázatosak a választóikkal.
Mindenképp le kell cserélni a
jelenlegi városvezetést és a
képviselõtestület nem odavaló
FIDESZ-es tagjait.

Az EP választásról pártfüggetlenül
A 36%-os részvétel 2,9 millió választót jelent a 8 millióból, ami a 10 milliós lakosságból alig több, mint 25%. Tehát
2,9 millió ember döntött a 10
millió magyarországi lakos EP
képviselõirõl. Ez a döntés tehát
jelentõsen kisebbségi döntés,
mely erkölcsileg annyit is ér.
Értelmezni, magyarázni és hurrázni legfeljebb csak az irányított, manipulált demokrácia jogán lehet, ami a politikai elité
és nem magyar népé.
Mégiscsak okos ez a magyar
nép, mert nem hagyta magát
hülyíteni, semmilyen szempontból. Nem tolerálja, ha a
pártok hülyére veszik és 64%os többségükben tesz a pártokra, a pártpolitikákra. Tudja,
hogy szerepét, súlyát és a demokrácia jogán lesajnálta a pártokat a hazudozásaikkal, a csalásaikkal és a lopásaikkal. Nem
hisz egyiknek sem igazán és jól
teszi. Így megtudja a világ,
hogy nem lehet a magyart hülyítve odacsalni a jászolhoz,
mert annál okosabb, hogy elmenjen! Tudja, ha el is megy,
bármelyik párt is jön, nem sokat tud tenni tíz (húsz) éven belül. Tudja, hogy ugyanezek a
pártok szabták el a rendszerváltás óta Magyarország ígéretes
jövõjét és szabják tovább, még
ma is. Ez az ország és nemzet
elsorvadásra van ítélve, mene-

küljön, aki csak tud és akar, a
vagyonával együtt, békésebb,
nyugalmasabb, perspektivikusabb világrészekre, mert vannak ilyenek, csak körül kell
nézni.
A mai 2,9 millió választóból
bizonyára voltak úgynevezett
jobbosok és balosok is, de hol
van a „nagypártok”, egyenként
2-3 milliós tábora: SEHOL!
Egyiknek sem sikerült az IZGATÁS, a LÁZÍTÁS, a mozgósítás. A FIDESZ is csak 1,62
milliót tudott mozgósítani a
vélt 2-3 milliójából. Egy ilyen,
36%-os részvétel mellett komolytalan az elnyert arányok
bármilyen vizsgálata, magyarázata. Az embereknek elegük
van és tudják, ha elmennek,

sem lesz másként, mivel négy
évente (esetleg 2-3 évente) kellenek, utána nagy ívben le vannak sajnálva. Kár, hogy nem
25% alatti volt a részvétel, mert
az fejezte volna ki igazán, amit
a pártok megérdemelnek.
Szerencsére már nem veszik
komolyan a hatalomról és
koncról szóló pártháborúban a
NAGY PÁRTOKAT sem, de a
kicsiket sem. Mindegyikrõl
tudják a simlit és igazuk van!
Kizárólag szakértõkbõl álló
pártfüggetlen kormányoknak
van életterük, jövõjük, különösen Magyarországon.
A jelenlegi pártok által kínált
demokratikus diktatúra nem
kell ennek a népnek.

EP MANDÁTUMOK ELOSZLÁSA (elõzetesen)
Európai Néppárt (EPP-ED): az eddigi 288 képviselõ helyett 264
képviselõ. Európai Szocialista Párt (PES): az eddigi 203 képviselõ
helyett 161 képviselõ. Európai Liberális Demokrata és Reform
Párt (ALDE): az eddigi 100 képviselõ helyett 80 képviselõ. Unió a
Nemzetek Európájáért (UEN): az eddigi 23 képviselõ helyett 35
képviselõ. Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA): az
eddigi 41 képviselõ helyett 53 képviselõ.
Európai Egyesült Baloldal - kommunisták - és a Skandináv Zöldpárti Baloldal (EUL/NGL): az eddigi 37 képviselõ helyett 32 képviselõ.
Függetlenség / Demokrácia (ID): az eddigi 36 képviselõ helyett 18
képviselõ. A független képviselõk száma 28-ról 72-re nõtt.
Két ország távozott az Európai Néppártból: A brit konzervatívok és a
jobboldali cseh polgári párt (ODS) azon döntése, hogy kiválnak az
Európai Néppárt jobbközép frakciójából, mindazonáltal bizonyos törést jelent, ami magában rejti némi kiszámíthatatlanság lehetõségét.

Pártfüggetlen tudósítás a képviselõtestület
2009. 06. 04-i ülésérõl
Megszokott módon törvényellenesen, minimum
10 sürgõsségi napirend
Ismét késve, bizottságok
megkerülésével kaptunk meg
az anyagokat, melyekrõl így
csak felelõtlenül lehetett szavazni, már, akik elfogadták
ezeket.
Az Újvárosi Általános Mûvelõdési Központ igazgatói
pályázatot lebotolta a
FIDESZ
Hosszú elõkészítõ és kitartó
munkával „kivégezték” Nemes Gábort, aki élt-halt az intézményért. A szülõi munkaközösség mindig Õt támogatta
többségében, bár Nemes Gábor elõzetesen már visszalépett. A szülõi munkaközösség
támogatási arányát kitakarták
a vonatkozó anyagból, hogy
ne szúrhasson szemet másoknak, az „ellenséges” képviselõknek (mindenki az, aki nem
tagja a FIDESZ frakciónak).
Ez a módszer jellemzi a
FIDESZ-es városvezetést és a
frakció szolgalelkû tagjai. Búcsú alpolgármester egy megtévesztõ mesével próbálta álcázni „gyilkos” tettét, de seperc
alatt rápirítottam a manipulált,
irányított
„kivégzéssel”.
Olyan össze-vissza hazudozásnak voltunk a tanúi, ami
nagyon gyenge lábakon állt.
Megkérdeztem, hogy mi történt volna, ha Nemes Gábort
otthagyták volna a következõ,
legkésõbb egy év múlva önkormányzati választásig. Persze nem volt válasz, gyõzött
az ERÕSZAK!

A KOMSZOLG ügyvezetõ
igazgatói pályázat szoros
volt és a legalkalmasabb
csak második lett

Értékesítésre jelölték
a Vaskúti laktanya
egyik ingatlanját
(talán tenisz pályák lesznek)

A testület, meghatározóan a
FIDESZ, igen szorosan, 15-12
arányban Mátrai Antalt (15)
választotta, miközben Király
Ferenc (12) lehetett volna a
„király” ebben a funkcióban.
Meglátjuk, hogy milyen lesz a
gyõztes mutatványa, ami még
akármilyen is lehet.

1557 m2 alapterületû ingatlan 160 milliós értékesítési árral, pályáztatással. A városi
költségvetésnek jól jöhet a bevétel, de számomra hiányzott
az értékesítésnek az önkormányzat teljes vagyonhasznosításában való elhelyezése.
Hiányzott a Vaskúti úti laktanya teljes területének hasznosítási koncepciójával való
egyeztetése, mivel lehetséges,
hogy más ingatlanrészek csak
ezzel együtt lennének értékesek egy beruházónak. Tehát
eladunk valamit, amihez nincs
koncepcionális
környezet,
nincs komplex célrendszer.
Dr. Révfy Zoltán polgármester úr egyetértett velem abban,
hogy a vagyonhasznosításnak
tervek, koncepciók és stratégiák mentén kell bonyolódni.
Megköszöntem és nagyra értékeltem az egyetértését. Elmondta, hogy ez évben létrehozták a Vagyon Kft-t, amelynek feladata a koncepcionális
vagyonhasznosítás, melyre én
kifejeztem, hogy ez három
évet váratott magára, ami enyhén szólva sem szerencsés.

Az új, Baja-Kontroll Kft.
ügyvezetõ pályázatára
nem jelentkezett senki
Meglepett, hogy a FIDESZes városvezetés nem tukmált
oda valakit. Persze lehet, hogy
ez is csak egy átlátszó trükk.
Bizonyára nem jelentkezett
senki, mert mindenki tudta,
hogy ide csak FIDESZ barát
kerülhet. Ezt kiszámítva kivár
a FIDESZ-es városvezetés és
majd benyomja üdvöskéjét a
következõ menetben. Kisded
játék ez is.
A temetõk és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban is rendelet született
Megkérdeztem,
hogy
egyeztettek-e a bajai temetkezési vállalkozókkal, amire halvány és közvetett válaszokat
kaptam. Tehát direkt egyeztetés nem történt. Dr. Révfy
Zoltán polgármester úr egyetértett vele abban, hogy az
egyeztetésekre szükség van.
Kifejeztem, hogy nagyra értékelem az egyetértését.

A Szentháromsági kerékpárút elvételével kapcsolatos,
egy hónappal ezelõtti interpellációm nyomán sem voltak
képesek megoldani amit kevertek, ez az igazi önkormányzati impotencia! Talán
majd télre kifárasztják a közvéleményt és akkora valami
maszat megoldás lesz!

Vihar a biliben avagy OFF-SHORE hisztériakeltés pártosan?!
Off-shore jellegû országok, bankok, cégek
voltak, vannak és örökkön lesznek is!
Nem bûn, ha valami off-shore jellegû! Nem
minden off-shore, ami nem olyan, mint Magyarországon vagy Európában. Például Ciprus, Szlovákia, Románia, Montenegró sem off-shore országok csak vállalkozásra JOBBak mint Magyarország, bizonyos esetekben. Ne dõljenek be hülye
magyarázatoknak, mert manipulálják Önöket ezzel is!
A világ 100-200 országa, földrajzi területei, politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti, stb. berendezkedése igen sokoldalúan eltérõ. Egyesek
különbözõ szövetségekben is együttmûködnek,
mások meg nem. A világ országai tehát nem egy
nagy birkanyáj részei, nem egy közös gazda (rabszolgatartó) tulajdonai és nem egy BIRODALOM részei, hanem önállóak is, saját történelmi
jogukon. Eltérnek az életfeltételek, a letelepedési
feltételek, a munkafeltételek, a vállalkozási feltételek, az állami közterhek, a vagyoni szabályozások. Ezek még az Európai Unión belül is eltérnek
és remélem, hogy soha nem is lesznek uniformizálva sehol a világon, mert akkor eljön ismét a
DIKTATÚRA, amit már sohasem akarunk vagy
majd ismét megdöntenek, mint minden más diktatúrát a történelemben.
Az Európai Unió azzal a céllal jött létre (többek
között), hogy szabad lesz a lakhely-, a munkahely-, a vállalkozás-, a tõke-, a pénz-, az árú-, a
szolgáltatások változtatása-mozgása, ami magába
foglalja az oktatás-képzés, az egészségügy, a kultúra-mûvészet, sport, szórakozás szabad megválasztását is. Ezek az EU-n belül is eltérnek, hát
még kívül! Önök is szabadon választhatnak ezekbõl!
Vegyük például Ciprust, amely EU tagállam,
de eltérõ az vállalkozási és adórendszere. Mivel
szabad az EU-n belül, de szerintem más EU-n kívüli országok irányában is, egy ember és minden
körülményének a megválasztása, mozgása, így
MINDENKI ott él, dolgozik, boldogul, vagyonosodik, adózik, ügyeskedik (ez a szó jó üzleti értelemben is használható!), ahol csak tud! SOHA,
SEMMILYEN HATALOM nem tudja uniformizálni a világ lakosságának több, mint 6 milliárd
emberének összes körülményét! Remélem mindig lesznek a szabadságnak eltökélt bajnokai,

akik megsemmisítik az emberi önrendelkezést, az
emberi szabadságot diktatórikusan uniformizáló
törekvéseket! Például a ciprusi vállalkozás, vagyon és pénzkezelés a vonatkozó szabályozások
keretein belül minél szélesebb körben, szabadon
alkalmazható! Éljenek vele!
A szlovák vagy montenegrói vállalkozás kedvezményeinek kihasználása nagyon ésszerû, akinek megéri, éljenek ezekkel is. Más lehetõségek
is vannak a világban, ne dõljenek be a süket szövegeknek, a hülyítésnek, nézzenek körül a világban és válasszák rövid életünkben azt, ami Önnek
és szeretteinek a legjobb. Ne szenvedjenek egyik
ÉRTELMETLEN országban se, mert sokkal értelmesebben is élhetnek, jövõt építhetnek, ha nem
ragadnak le egy helyen! Sõt, bizonyosan boldogabbak is lehetnek ezáltal!
Igen, vannak olyan egzotikus országok, ahol
nincs adó csak illeték, kisebb kezelési költségek
és kevésbé szigorú szabályozás. Ezek közül is
van, amelyik felhasználható a nemzetközi adótervezésben, ezek sem ördögtõl valók. Eltelik még
néhány száz év, amíg a XXI. századi diktatórikus
pártdemokráciák elmaszatolnak ezekkel, talán
még csökkentik is számukat, de nem fogják tudni
felszámolni soha.
Tudják mi a gond? Az INTELLIGENS(?) országok; a vízfejû és indokolatlan méretû államapparátusok; a pártok hazudozásai, csalásai, korrupciós jellege, szakszerûtlen, ideológiák és hatalmi
csatározások miatti tevékenysége olyan közköltségekkel jár, hogy az öregedõ, csökkenõ munkaképességû lakosság már nem tudja eltartani ezeket, tehát szorongatnak mindenkit, görcsölnek,
hiteleket vesznek fel, eladósodnak és lassan felõrlik a nemzeteiket. A jelenlegi magyar párthatalmi
görcsök egyik jelenlegi idegrángása az off-shore
hisztéria. Komolytalan, ne figyeljenek oda nagyon! Éljenek, boldoguljanak, ne várják a csodát,
ott éljenek, dolgozzanak, vagyonosodjanak, vállalkozzanak, ahol Önöknek a legjobb a világon.
Legyenek ebben ésszerûen bátrak és meglátják,
hogy milyen az igazi függetlenség és szabadság!
Mindezek mellett, ahol élnek és dolgoznak, ott
tartsák be a szabályokat, de használják is ki legálisan az egyes országok eltérõ, országokon belüli, legitim szabályozásait, akik csak tehetik!

Várhalmi A. Miklós pártfüggetlen önkormányzati képviselõ

