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Lejáratás áldozata lett az MVR Nkft.

Az elmúlt hetekben folyamatos és egyre torzabb információk
jelentek meg a különböző portálokon a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. tevékenységéről, veszteségéről és
különösképpen a „Panoráma társasház építéséről”.
Ismerünk olyan eseteket, amikor egy újságíró konkrét
információk hiányában, vagy csak egyoldalúan informálódva,
netán a tényeket kiszínezve, eltorzítva írja meg cikkét. Olyanról
is halottunk már, amikor egy tényfeltáró cikk megrendelésre
készül és a megállapításai már eleve kőbe vannak vésve. Az
viszont felháborító, amikor egy olyan személy – Csorbai Ferenc
(szerkesztő) – közöl torz, pontosabban hamis adatokat, aki a
rendszeren belül van és ilyenformán a tények, pontos adatok is a
rendelkezésére állnak részére.
A MVR NKft. városszerte folyamatosan végzett nagy volumenű
építőipari munkákat. Aki erre bizonyosságot akar, sétáljon el az
Adria üzletházba, csodálja meg a sétáló utca elején a Merkúr
házat, térjen be az ipari park Inkubátorházába, a „gödör” helyén
épült impozáns épülettömbbe. A közelmúltban zajlott az Újváros
rehabilitációja, a Pándy Kálmán Otthon felújítása és a
Rendelőintézet felújítása is. Ez az építőipari tevékenység
eredménye kompenzálta a társaság egyéb ágazatainak
veszteségét. Hiszen a kompjegyek árát, a szociális bérlakások
bérleti díjait és az inert lerakóban az átvételi árakat Mohács
városa folyamatosan alacsony szinten tartja. Éppen azért, hogy a
város lakossága ezen szolgáltatásokat minél kedvezőbb áron
igénybe tudja venni.
Panoráma társasház beruházással kapcsolatban az ügyvezető
igazgató az alábbiakat emelte ki:
„Nem új épületet kellett építeni, hanem egy meglévő, leromlott
gyárépületet átalakítani. S mint minden ilyen átalakítás, ez a
beruházás is rejtett előre nem látható műszaki problémákat. Az
építőanyag árak meredeken emelkedtek, a minimálbér is folyamatosan emelkedett, s ennek okán a kivitelezés költségei is
folyamatosan magasabbak lettek. Mivel a társaságnak már csak
szerény saját építőipari munkaereje, kapacitása van, a mestere-

Felfordult város

Egy kisváros életét forgatta fel a jelenleg folyó választási
kampány, amire nem tudott felkészülni a közösség, hiszen eddig
erre nem volt példa és szükség sem. Hirtelen a balliberális oldalnak rendkívül fontos lett Mohács, a jó kondícióban lévő város,
rengeteg pénz tartalékkal. Szerezzük meg és használjuk a
pénzüket politikai célokra. Teremtsünk precedens, hogy a
minden választáson a polgári kormányt támogató közösség
fejében is zavart lehet kelteni egy kreált ellenzéki összefogással.– valahogy így hangozhatott az első tárgyalás.
A VAN nevű egyesületet erre a választásra vették, hiszen több
éve, 2016-ban idegenek alapították Szekszárdon, pont ilyen
célokra, ha kell bevetésre készen álljon. Dr. Szigeti József,
Bognár Sándor és barátaik nem alapítók az egyesületben, csak
eszközként használják a szervezetet, hogy a látszat összefogásnak meglegyen a jogi kerete. Átnevezték és megváltoztatták az alapító céljait, átszabták a mohácsi választásokra.
Csorbai Ferenc tehetség és kompetencia nélkül ült bele a
polgármesteri székbe. Jöttek is a szakértők és tanulmányok,
persze a COVID alatti időszakban erre önálló döntésekkel
lehetősége is volt. A legitimen megválasztott képviselő testület
ezt ugyan számon kérte rajta, de folyamatos törvénysértés

szerény saját építőipari munkaereje, kapacitása van, a mestereket (villanyszerelő, gépész, burkoló, festő) ugyanúgy a piacról
kell beszereznie, mint bárkinek. Ebbe azonnal kódolva van az
építkezés csúszása, és költségeinek emelkedése. Ezek a tények,
amelyek azt eredményezik, hogy a beruházás veszteségesbe
fordult. Nem kellett hozzá mesés prémiumokat, Föld körüli
utakat, vagy álomfizetéseket kifizetni. A beruházás elhúzódása
mínuszba fordította a várt eredményt.
Sajnos a cégünk is a lejárató kampány célja lett. Politikai
szereplők, megerősítve a városi botrány hősökkel, azt kívánják
bizonyítani, hogy Mohácson minden rossz. Mohácson, ahol
eddig emelt fővel jártunk, ami tiszta volt, szorgalmas és
mosolygós emberekkel teli. Ahol a vendégek folyton megkérdezték, hogy mi van itt? Hogyhogy ilyen szép ez a város? Mit
tudnak az itteniek, hogy ennyire szembetűnő a fejlődés 2-3 év
alatt is? Ezt szeretnénk visszakapni! Ne szánakozó pillantásokat
vessenek ránk Mohácsiakra, vagy sajnálatot fejezzenek ki.
Cégünk igyekszik levonni a tanulságot. Kértük és várjuk a cég
átvilágítását, áttekintését, feladatainak újragondolását és a
jövőkép közös megfogalmazását, amire a képviselő testület
fogékony volt, de az érvényes határozata ellenére Csorbai
polgármester nem írt ki pályázatot a cég átvilágítására, majd
azzal kampányol, hogy a testület akadályozza ebben.
A legfrissebb választási anyagokat látva egyenesen visszataszító, hogy Szekó József polgármesterünknek az van a
rovására írva, hogy 20 év polgármesterség után egy mohácsi
társasházban lakást vásárolt.
Talán nincs ennél lejjebb. Egy 21 évig a városért élő, és dolgozó,
a várost gazdagító szépítő polgármesternek holtában azt a
szemére vetni, hogy lakást vásárolt. Nem ingyen, nem
kedvezménnyel, hanem ugyanúgy piaci áron, mint másik tizenhét vevő szánalmas és visszataszító.” – zárta gondolatait M.
Bugarszki Norbert.

magát meghazudtolva ezen túllépet. Tudjuk a cél szentesíti az
eszközt, budapesti balliberális barátai tolták előre, aki a végére
belejött és élére állt a politikai és személyeskedő acsarkodásnak,
érezni kezdte, hogy van keresni valója, élvezni kezdte az érdemtelenül megszerzett hatalmat.
Első áldozata a jegyző volt, aki 9 hónapon keresztül segítette
munkáját, megmentve a teljes megszégyenítéstől, aki vezette
helyette a várost, és a képviselő-testület üléseit. Útjában volt és
erőt kellett demonstrálni, hogy itt eddig nem mentek jól a
dolgok, persze ez már a közelgő választási kampánynak szólt. A
jegyző menesztésének indokaként pont abba a fejlesztési
csoportba rúgott bele egy nagyot, akik a városlakók számára is
egyértelmű fejlődés adminisztrátorai voltak. Rendőrségi eljárás
alá vonta őket. Majd feljelentések sora következett, nem baj,
hogy nincs alapjuk, de hangulatot keltett.
Egy sikeres megbecsült ember a fő vetélytárs, ezért nem terveket
programokat kell hirdetni, hanem a lejáratni a másikat, jött
Budapestről az instrukció. Hazugságra alapuló automata telefonhívással romboljuk az ellenfelet, rúgjunk bele még egyet az
elhunyt polgármester családjába, vegyük elő Németh Imrét ez
lesz a jó megoldás. Minél nagyobb az anarchia annál inkább
eltűnik a tisztán látszó különbség a két jelölt között. Csak egy
tévedés van ebben a tervben. Mohács nem együgyűek
gyülekezete. A mohácsiak vissza akarnak térni a fejlődés útjára!

