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megyei közéleti havilap

Nagyböjt napjait éljük. A
hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó idõszak a keresztény ember számára a
megtisztulás, egyben a várakozás idõszaka. Krisztus törvényeinek követõi ebben a negyven napos idõszakban vállalják az önmegtartóztatást, a
Megváltó negyven napos pusztai böjtölésére emlékezve. Ez
az idõszak azonban nem pusztán a test vágyainak, örömeinek korlátozásáról szól,
hanem ez a negyven napos
intervallum a lélek felkészítésére is szolgál.
A hosszú, borongós tél távozóban, az egyre hosszabbra
nyúló nappalokkal terjed a
világosság. Közeledik a húsvét,
a mind türelmetlenebbül várt
feltámadás, a kereszténység
legnagyobb ünnepe. A böjt várakozással teli napjai fogyóban
vannak. Minden ébredés közelebb visz bennünket Krisztusnak a halál feletti diadalmához, a dicsõséges feltámadáshoz.
Az idei esztendõn a húsvétra való várakozással párhuzamban betölti érzelemvilágunkat

az ország hosszú böjtjének
megszûnése utáni vágy. Húsvétot követõ héten választ az ország. Április 11-én végét vehetjük a majd évtizednyi böjti
idõszaknak, amely az évek során szinte a végsõkig kiszívta
testi és lelki tartalékainkat.
Végét vehetjük egy olyan korszaknak, melynek legfõbb jellemzõje a becstelenség, a
hazugság, a törvényszegés, s az
ebbõl fakadó kilátástalanság
korszaka volt. Ha tanultunk a
hosszú böjtbõl, ha mindennél
erõsebb az országunk feltámadása utáni vágyakozásunk,
akkor nem remeghet meg a
kezünk és szívünk április 11én, amikor döntenünk kell.
S ha nem csak sokan, hanem elegen is leszünk, akkor
egy héttel Krisztus feltámadásának ünnepe után megélhetjük az ország feltámadását,
megélhetjük saját feltámadásunkat is. Azok meg, akik
nyolcévi országlásuk alatt kényszerû testi és lelki böjtben
tartották az országot, szépen
összecsomagolhatnak a húsvéti maradékon.
f.l.
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Csomagolás húsvéti maradékon?

Ára: 190 Ft

– Hová, hová ennyire felpakolva, elnök asszony?
– Egy kis hazait viszek a párttársaknak a sittre.

El lehet menni!
Gyurcsány Ferenc korábbi felhívása beteljesedhet.
Néhány nap még, s a magyar
választópolgárok a történelem süllyesztõjébe küldhetik
az utóbbi évtizedek legkártékonyabb politikusait.
El lehet menni! Szerencsére nem azoknak, akiknek
tanácsolta a volt miniszterelnök. Õk maradnak – ha még
nem lett elegük ebbõl a rémálomból –, hogy újjáépítsék
ezt a morálisan és gazdaságilag lezüllesztett országot.
Gyurcsányéknak kell menniük! Persze nem üres kézzel.
A felelõsséget nem hagyhatják itt. Felelniük kell mindenért, amit az elmúlt években
elkövettek. Ez is a demokráciához tartozik.

Maradnának – mondják,
hogy megvédjék a demokráciát a „hatalomra éhes Fidesztõl”. Jól mondta Szolzsenyicin: a kommunistáknál kártékonyabb élõlények nem léteznek, hatalmuk megtartása
érdekében a legaljasabb dolgokra is képesek. Ekkora hazugságra is csak õk képesek.
Persze, lehet, hogy tévedek. Mert Gyurcsányéknak egy bizonyos ponton
semmi közük a kommunistákhoz. Csak a mozgalmi
indulóból ismerik az „éhes
proletárt”. És a választások
elõtt.
Rosszabbak ezek a kommunistáknál is. El lehet menni! Végleg…
E.E.
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„Elõször talpra kell állítani a magyart!”

Petõfi elszavalja a Nemzeti dalt.
„Talpra magyar, hí a haza!”
– így vésõdött a nemzet emlékezetébe Petõfi Sándor Nemzeti dalának elsõ sora. Petõfi
eredetileg a „Rajta magyar”
szavakkal indította a forradalom elsõ óráinak helyszínein
többször elszavalt, határtalan
lelkesedéssel fogadott versét.
Történt, hogy 1848 március 13-án egy Szikra Ferenc
nevû jurátus már látta a vers
elsõ sorát, s õ figyelmeztette a

költõt, hogy elõbb talpra kell
állítani a magyart, s csak utána
„rajta!” Petõfirõl köztudott,
hogy meglehetõsen öntörvényû ifjú volt, s többek között
azt sem állhatta, ha beleszóltak
verseibe. Ebben az esetben
azonban volt foganatja a Szikra
nevezetû jurátus „cenzúrájának”. A „forradalom lánglelkû költõje” megváltoztatta az
elsõ sort és a Pilvax kávéházban már így mutatta be

az ott gyülekezõ radikális
ifjaknak.
S a vers a Jókaiék által fogalmazott 12 ponttal együtt
útra kelt. A kávéházhoz az
egyetem orvosi kara esett legközelebb. Petõfiék ide mentek
elõször. A hallgatók kiözönlöttek az épületbõl az utcára. Jókai felállt egy kitett székre, s
felolvasta a 12 pontot, majd a
Nemzeti dal következett. A
márciusi ifjak a hozzájuk csat-

Föl térdeidrõl, rabszolga!
„A mennydörgés azt mondja: Le térdeidre,
ember, az Isten beszél! A nép szava is megdördült és azt mondá: Föl térdeidrõl, rabszolga, a nép beszél! Tartsátok tiszteletben e
napot, melyen a nép szava elõször megszólalt.
Március 15-e az, írjátok föl szívetekbe és ne
felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága e
naptól kezdõdik.”
Jókai Mór 1848. március 19-én vetette papírra ezeket a sorokat. Négy nappal az után,
hogy a forradalom fáklyalángja fellobbant Pesten. Négy nappal március 15-e után, mely nap
fölíratott a magyar szívekbe, s minden hatalmi
ellenkezés dacára a nemzet ünnepnapja lett.
A másfél évszádot is meghaladó régiségbõl
fényesen világol mindmáig az a nap, amikor az
akkori „pesti srácok”, Petõfi, Jókai, Bulyovszky, Egressy, Vasvári, Irinyi és társaik, egy kávéházi reggelen fellobbantották azt a lángot,
amely futótûzként terjedt Pesten és Budán. S a

forradalom lángja átterjedt az egész országra.
Gyorsforgalmi postakocsik utasai vitték a vidéki városokba a pesti forradalom híreit, kötegszámra osztogatták a Landerer és Heckenast nyomdájában kinyomtatott 12 pontot és
a Nemzeti dalt.
A forradalom féktelen vihara napok alatt
végigsöpört az országon. S napok alatt fogalommá váltak szavak: Pilvax, Petõfi, Jókai, Vasvári, Táncsics, Landerer és Heckenast nyomdája, 12 pont, Nemzeti dal, Nemzeti Múzeum,
forradalom. A fogalommá avanzsált szavak
magukba foglalják a magyar szívekbe íródott
nap történéseit. Azt a lelkesült közhangulatot,
amelyben a polgárok túllépve a zsarnokság
okozta, zsigereikbe ivódott félelmükön, együtt
harsogták Petõfivel: „Esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” Megdördült a nép szava.
Fölemelkedett térdeirõl a magyar.
f.l.

lakozott hallgatókkal együtt továbbindultak. Az akkor maroknyi belvárosban közel estek
egymáshoz a további helyszínek. A következõ állomás a
politechnikum volt, ahol a
mérnökhallgatók tanultak. Majd
a bölcsészekhez, jogászokhoz,
teológusokhoz vonult a forradalom „füstjétõl megcsapott”
ifjak csapata, s mindenütt
akadt egy szék, melyrõl Jókai
felolvasta, hogy „Mit kíván a
magyar nemzet?” Utána Petõfi
„elüvöltötte” a Nemzeti dalt.
(Egressy Gábor szerint a költõ
így szavalt.)
A lassan több ezer fõre
duzzadt lelkesült tömeg haladt
tovább. Landerer és Heckenast
nyomdájához mentek, hogy kinyomtassák a 12 pontot és a
Nemzeti dalt. Történelmi tanulmányainkból ismerõs a jelenetsor: Landerer elõször tiltakozik, mert a forradalom elsõ irományain nincs engedélyezõ cenzori pecsét. Majd a
hozzá legközelebb álló Irinyinek odasúgja, hogy foglaljanak
le egy nyomdagépet. Irinyi rátette kezét a mellette lévõ gépre, s ezzel a „nép nevében” a
foglalás megtörtént.
A gép ontotta a lapokat, s a
fiatalok kiosztották azokat az
akkorra ötezer fõnyi tömegben. Az emberek egymás kezébõl kapdosták a még nyomdameleg papírokat. Petõfi szavalata közben már együtt „üvöltötték” a költõvel a refrént: „A
magyarok Istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”
F.L.

Hírek,
riportok
tényszerûen
www.
zalatajkiado.hu
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Napok hordaléka... Élhetetlenek…
A szocialista-liberális oktatáspolitika már sok merényletet elkövetett ellenünk, ezért
nem lepõdtem meg a módosított óvodai nevelési alapprogramon, ami szerint a nevelõknek kerülniük kell a nemi sztereotípiák erõsítését a
gyermekekben. Nem tanácsos
tehát a nemi elkülönülést
érzékeltetõ papás-mamás játék sem.
Mintha nem lenne már
elég nemi identitás zavarral
küzdõ ember ebben az országban, „gyártsuk” hát õket futószalagon „tudományos” alapossággal. Egyes szülõ, kettes szülõ, semmi édesanya, édesapa,
család…
Éppen ideje, hogy szedje a
sátorfáját ez a kártékony
bagázs.
Atomszerkezet

Mi a demokrácia?
Azt mondják, hogy a társadalmi berendezkedésben a
demokráciánál jobbat még
nem találtak ki. A demokrácia
egyik lényeges eleme, hogy
bárki választhat és választható
(a kizáró okokat leszámítva természetesen). Mindenkinek a
szavazata
azonos
értékû.
Ugyanannyit ér a voksa tehát
az önhibájából analfabéta munkanélkülinek, aki akkor sem
dolgozna, ha lenne munkája,
nem fizet adót, járulékot, ellenben segélyre tart igényt,
mint annak, aki szakmát, diplomát szerez, családot alapít,
adót fizet, gyermeket nevel.
Elõbbi egy szalmaszálat nem
tesz keresztbe a közösségért,
utóbbi társadalmi munkát is
vállal, jótékonykodik, támogatja a kultúrát, a sportot és még
sok mindent, amit az állam magára hagyott.
Egy-egy választás sorsát
idõnként néhány ezer szavazat
dönti el. Akár néhány ezer
elõbbi szavazat. Ez is demokrácia…
BKV-köszönés
A BKV-székházban – a
rossznyelvek szerint – így
köszönnek egymásnak a dolgozók: Legyen ön is milliomos!

Rajz: Farkas László

Érdekes világban élünk.
Néha az az érzésem, hogy
semmi sem változott a világpolitikában, csupán új szereposztás történt. A Szovjetunió helye csak látszólag üres. A putyini Oroszország világbirodalmi státuszt követel magának,
Kína megkerülhetetlen, s persze ne feledkezzünk el az Egyesült Államokról, amely ma
még a világ vezetõ hatalmának
számít.
Olyannyira, hogy véleménye fontos kérdésekben megfellebbezhetetlen. Még akkor
is, ha utólag kiderül, hogy sántít az érvelése sok dologban.
Gondoljunk csak Irak lerohanására. Most Irán van célkeresztben atomprogramja miatt.
Ebben a kérdésben is az
Egyesült Államok a döntõbíró.

Õ határozza meg, hogy ki rendelkezhet atomfegyverrel a világon. Vajon milyen alapon?
Hirosima és Nagaszaki apropóján?
Nincs egyedül ebben a
döntõbíráskodásban, hiszen Izrael is felhatalmazva érzi magát, hogy „kvótát” osszon vagy
tiltson. Hogy ki hatalmazta fel
õket?

Rajz: Farkas László

Hímnem, nõnem, semleges nem

– Kár volt gyorsan elkótyavetyélni a kopogtatóinkat.
Most biztosan többet adna értük az MDF!

– Érted ezt, Imelda? Ledolgoztunk negyven évet ezért a
kis nyugdíjért, mások meg egy-két év után százmilliós
végkielégítést kapnak!...
Egyeseknek
könnyen ment.

ez

nagyon

Mértékegységek
Magyarországon új mértékegység kezd meghonosodni. Fejbõl még nem tudjuk
azonnal megmondani, hogy
mi a váltószám 1 Tocsik és 1
Nokiás-doboz között, de ha így

folytatódik, hamarosan kapásból rávágjuk a választ. Panama
panama hátán, de az ábrándos
tekintetû egykori Fidesz-vadász államtitkár, Keller László
hallgat, mint a sír. Igaz, mit is
mondjon MSZP-s párttársai és
SZDSZ-es cinkostársaik garázdálkodására. Már az üvegzsebet is ellopták.
E.E.

A kistarcsai lelet

Nincs nap BKV nélkül. Március 12-én jött híre annak,
hogy raklapnyi fehér inget találtak a kistarcsai szeméttelepen. A száz darab originál csomagolású rövid ujjú ing
„normál” esetben is gondolkodóba ejthette volna a fellelõjét,
de volt valami, ami pikáns színezetet adott a kistarcsai
leletnek.
A vadonatúj ingek zsebére a BKV emblémáját sikerítették
gyártásukkor, azaz a cég formaruha kollekciójának részét
képezték rendeltetésük szerint. Na bumm! – mondhatnánk
pestiesen. Mi az a száz darab ing azokhoz a százmilliókhoz
képest, amit a cégtõl az utóbbi esztendõkben kisíboltak? S
valóban. A fõváros személyfuvarozási vállalatánál eleddig feltárt korrupciós ügyek kapcsán úgy röpködnek a százmilliók,
mint cigánylány a ringlispílen, a csatkai búcsúban. Száz darab
ing? Bagatell. Különösen annak fényében, hogy a jobb sorsra
érdemes ruhadarabok vélhetõleg nem Yves Saint-Laurent,
nem is Giogio Armani mûhelyében készültek.
Amúgy idáig rejtély, hogyan kerülhettek a környék kommunális hulladékának tárhelyére az emblémás ingek. Amikor
híre ment a leletnek, a BKV-nál azonnal készletszámbavételt
tartottak. Székelyné Pásztor Erzsébet, a cég kommunikációs
igazgatója a rovancs után azt közölte a sajtóval, hogy tõlük
nem kerülhettek ki az ingek. Nyilatkozata szerint a formaruhákat õrzött helyen, szabályos raktározási körülmények között tárolják, s a készletbõl nem hiányzik egyetlen darab sem.
A BKV korrupciós ügyeire gondolva, sokáig úgy volt, hogy
a „kitalicskázott” százmilliók sem hiányoztak a kasszából. A
kenõpénzek, horribilis összegû végkielégítések generálta
illegális pénzforgalom nem tûnt fel senkinek. Az elcsaklizott
közpénzekbõl a vonatkozó „készletszámbavételek” alkalmával
bizonyára nem hiányzott egy büdös peták sem…
Visszatérve a kistarcsai lelethez, arról egyelõre nincs hír,
hogy a szemétdombra került ingek méretileg Hagyó Miklósra, Antal Attilára, vagy Mesterházy Ernõre, esetleg a vamzer
Balogh Zsoltra passzolnak-e?
f.l.
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Állomások
Erdélyi útiképek (7.)
Még peregtek „belsõ videónkon” a csíksomlyói basilica minor lenyûgözõ képsorai, mikor az A12-es jelû úton
robogva egyre közelebb kerültünk következõ állomásunkhoz, Gyimesbükkhöz, a Trianon elõtti Magyarország legutolsó falujához. A busz ablakain át, mint valami rohanó
festõvásznon a Gyimes völgy
panorámaképe kísért bennünket. A Csíkszeredától mért 32
kilométeres út végéhez közeledve már messzirõl láthattuk
a Kõorr hegycsúcs Antalok sorka nevû hegygerinc-nyúlványát,
melyen az egykori Rákóczi vár
romjai láthatók.
A várat Bethlen Gábor építtette 1626 körül. Hadászati jelentõsége csekély volt, inkább
a völgyben futó kereskedelmi
útvonal ellenõrzésére szolgált
illetve határõrizeti feladatot látott el. II. Rákóczi Ferenc a 18.
század elején megerõsítette.
(Ettõl kezdve nevezték Rákóczi-várnak.) Késõbb, a Mádéfal-

vi-veszedelem után az osztrák
császári csapatok is megerõsítették és a lehetõségek szerint
bõvítették. Az út és vár között
30 méter a szintkülönbség,
ezért feljárót építettek, amit
késõbb lefedtek. Orbán Balázs, a Székelyföld történetének kutatója írja: „Ezen erõdhöz 134 lépdés fedett folyosó
vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal lehet
oda feljutni, s mégis 1789-ben
fel- és lelovagolt azon egy Lacz
András nevû székely huszár.” A
vár a 19. század közepéig volt
használatban, amíg meg nem
épültek a határkapuk, vámépületek és határõr laktanyák.
Miután elvesztette jelentõségét, a Rákóczi-vár gyors romlásnak indult, ma már csak csekély falmaradványok láthatók a
gerincen.
Lenn, a Tatros folyó mellett
áll a 30-as számú vasúti õrház,
amely a hajdani Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb
objektuma volt. Az 1879-ben

A 30-as õrház a Rákóczi-vár romjainak tövében.

A Tatros hídja. Háttérben az új katolikus templom.
épült õrház része volt annak a
magyar-román államközi szerzõdésnek, amely a Csíkszereda-Gyimesbükk- Palánka-Kománfalva vasútvonal megépítésérõl határozott. A vasút a
30-as õrháznál hagyja el az
Osztrák-Magyar Monarchia
területét, s halad Moldva felé.
A legkeletibb magyar õrház
sem maradt ki a 20. század
történelmi viharaiból. A trianoni döntés után 1920-ban a
CFR román vasúttársasághoz
került, majd 1940-tõl 1944-ig
ismét a magyar vasutat és
honvédséget szolgálta. Ebben
az idõszakban a katonák egyegy beton földalatti és földfeletti lõállást építettek, melyek közül a talajszínt feletti
objektum a Szent Koronát formázza. A II. világháború idején
heves védharcok folytak a környéken. Idézzünk az itt harcoló tiszt, Sebõ Ödön „A halálra
ítélt zászlóalj” címû könyvébõl:
„A másodpercek, a percek
óráknak tûntek ebben a véres,
üvöltõ viharban. A harc percekig egyenlõ eséllyel folyt. A
döntõ fordulatot – ma már azt
hiszem – egy jól sikerült kézigránátdobásom hozta meg,
melyet egy tõlem talán tíz méterre álló támadóra hajítottam.
Annak nyaka és válla között
robbant a gránát a fél fejét leszakítva, ütõerét is szétszaggatva magasra szökkent a vére, s
ez egybeesett rémületet keltõ
ordításával. Ezt a jelenetet sokan látták az oroszok közül, s
ettõl az iszonyatos kiáltástól
meghûlt a vérük, s úgy érez-

ték, hogy õk is erre a sorsra
jutnak, ha nem adják meg
magukat.”
A sok-sok év után újraidézett, ma is idegborzoló jelenettõl térjünk vissza a mára szépen helyreállított 30-as õrházhoz. A román vasút 1960-ban
megszûntette az õrházak rendszerét. A legkeletibb õrház elhagyottan, lepusztultan állt az
ezer éves határon mindaddig,
míg egy budakeszi baráti társaság ott nem járt turistaúton.
Kezdeményezésükre jött létre
az az alapítvány, amely az õrház helyreállítását tûzte ki célul. Bel- és külföldi adományoknak köszönhetõen 2008
pünkösdjére fejezõdött be az
õrház felújítása. Az avatáson
több ezer ember vett részt, Magyarországról nosztalgiavonat
indult Gyimesbükkre, amelyet
a legendás Nohab mozdony
vontatott. A 30-as ma vasúttörténeti múzeum. Bilibók Ágoston nyugalmazott vasúti tiszt
kalauzolja az oda látogató turistákat, ahogy szakértõ vasúti
és helytörténeti elõadásának részese volt a mi csoportunk is.
Bilibók Ágostonnak köszönhetõen rövid idõ alatt valamennyien „szakértõi” lettünk
a Magyar Királyi Államvasutak
helyi történetének. Elköszöntünk kalauzunktól, a 30-as õrháztól a Moldva felé locsogó
Tatrostól. Gyimesközéplokon
már türelmetlenül vártak ránk
ottani vendéglátóink.
f.l.
(Folytatás a következõ
számban.)

Hirdetésszervezõket

A „Szent Korona”-lõállás.

keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Keserû a méz…
Kovács Kati egykori dalának címérõl ma nem a líraiság
jut eszünkbe, hanem egy bûncselekmény, amely a hónap
eleje óta borzolja a keszthelyiek kedélyét. Az esetrõl a
Zala Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóját, Zala megye fõállatorvosát, dr. Kardeván Endrét
kérdeztük.
– Induljunk ki abból a
ténybõl, hogy a keszthelyi
Molnár Méz Kft. mûködési
engedélyét a hónap elején bevonták. Mi áll a háttérben,
mik az elõzmények?
– Egy Pest megyei rutinellenõrzés során olyan mézet
találtak, ami a bevizsgálás során gyanúsnak bizonyult. A
Pest megyei állategészségügyi
kollégáink azonnal értesítettek
bennünket. Elõször a csomagolóüzemben (Keszthely, Deák
Ferenc utca) vettünk mintát,
majd a megye több kereskedelmi egységében.
– Hány mintát vettek, s hol
vizsgálták be ezeket?
– Hetet a pestiek, hetet mi,
de a számazonosság csak a véletlen mûve. Elõször a hazai
(akkreditált) laboratóriumban,
majd egy németországiba is kiküldtük. Az eredmények azt
igazolták, hogy cukor került
a mézbe.
– Mi indokolta a németországi vizsgálatot? Nincs megfelelõ mûszerezettség Magyarországon?
– Egy szénizotópos vizsgálat miatt küldtük ki a mintát.
Mûszerezettségünk egyébként
megfelelõ, sõt az említett vizsgálat itthon is elvégezhetõ, de

akkreditált vizsgáló laboratóriumunk nincsen. Igen ritkán
elõforduló eljárásról van szó.
– Nem esett még szó a költségekrõl…
– Ez a konkrét vizsgálat 150
euróba került, s egy héten belül el is végezték brémai kollégáink. A költséget egyébként
ráterheljük a kft.-re.
– Korábban is intézkedtek
már a vállalkozással szemben. Miért?
– Két esztendeje több alkalommal is találtunk már kisebb
hibákat ennél a cégnél, ám
ezek más jellegûek voltak.
Nem volt például megfelelõ a
jelölés a termékeken. Akkor
bírságot is kiszabtunk.
– A mostani eset minõségében és minõsítésében is más…
– Igen, a mostani vizsgálatot
lezáró határozatunk szerint a
fogyasztók nagyfokú megtévesztése valósult meg, ugyanis
a kft. által forgalmazott méz
idegen cukrot tartalmazott.
Márpedig a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai szerint a méz
nem tartalmazhat idegen cukrot, vagy ha igen, akkor az a
termék nem minõsül méznek.
– Van-e az ilyen terméknek egészségkárosító hatása?
– Nincs. Az azonban cseppet sem mindegy, hogy jó
pénzért mézet, avagy utánzatot veszek.
– A hatóság egyébként milyen rendszerességgel ellenõrzi
a különbözõ termékeket, illetve terményeket?
– Egy monitoring-rendszer
alapján folyamatosan ellenõrzünk. Az üzemeket, üzleteket
kategóriába sorolva vizsgáljuk.
Leegyszerûsítve: a lehetséges
veszély szerint, avagy másképp

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Dr. Kardeván Endre szerint megfelelõ az ellenõrzések
gyakorisága.
megfogalmazva: mekkora a veszélye annak, hogy hibát követ
el egy gyártó, forgalmazó.
– Elegendõ-e az ellenõrzések gyakorisága?
– Pillanatnyilag elegendõ,
de azt is tudomásul kell venni,
hogy a mi létszámunk is véges.
Az uniós elvárásoknak bõven
megfelelünk.
– Magyarországnak nagyon jó hírneve van a méz
tekintetében. Mit lehet tenni a
hamisítások megelõzése érdekében?
– Valóban jó a szakmai megítélés, ezért aztán nem véletlen, hogy igen szigorú szankciókat hozunk ilyen esetben.
Országos riasztást adtunk ki, a
kereskedelembõl visszahívtuk
az azonosított méz tételeket. A
kft. üzemében talált mennyiséget, valamint a kereskedelembõl visszahozott mézet,
összesen 4.1 tonnát lefoglal-

tuk. Ennek értéke 3 millió 150
ezer forint. A büntetési tétel
pedig 1,4 millió forint. Mindemellett visszavontuk a kft.
regisztrációs számát, bevontuk
mûködési engedélyét. A lefoglalt cukrozott méz sorsa a megsemmisítés, komposztálás.
– Lesz-e további jogi következménye az esetnek? Kerülhet-e bíróságra az ügy?
– Tíz munkanapon belül élhet a kft. fellebbezési jogával.
– Van-e tudomásuk arról,
hogy hasonló mézhamisításokra is sor került már?
– Nem jellemzõ, s a szigorú büntetésnek minden bizonnyal megvan a visszatartó hatása.
– Ijesztgetés vagy tény,
hogy jön a kínai méz?
– Zala megyében nem találkoztunk még vele, de nincs
kizárva, hogy elõbb-utóbb jön.
-s -k

Megható
Elõrebocsátva, nem vagyok érzéketlen az állatok
iránt, sõt állatbarátnak tartom magam. Tán ezért is
figyeltem fel a hírre, miszerint az állatvédelem érdekében hamarosan nem
tarthatunk díszhalakat gömb
alakú akváriumban, hiszen
depresszióssá válhatnak benne a halak.
Mi tagadás, jólesõ érzés
tapasztalni, hogy az általunk
választott törvényalkotók figyelme, érzékenysége mi mindenre kiterjed.

Igaz ugyan, hogy emberek éheznek, kórházi osztályok zárnak be, vasútvonalak
szûnnek meg, családok százait lakoltatják ki mohó bankok, munkahelyek ezrei tûnnek el, betegek vagyunk,
nemzetünk végzetesen fogy…
Viszont az akváriumi díszhalak jókedvûek lesznek, s
azért ez nem mindegy!
Fogjuk fel ezt nemzetmentõ válságkezelõink heroikus
küzdelme elsõ eredményének.
Majd csak jön a többi is…
- najó -
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Képzelt riport Gyurcsány Ferenccel
– Miniszterelnök úr, egy
pillanatra…
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Miniszterelnök úr, azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról, hogy a szocialista párt soha nem látott mértékben vesztett a népszerûségébõl?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Mire vezetné vissza, hogy
a szocialista kormányok regnálása alatt a rendszerváltás óta
jegyzett csúcsot is megdöntötte a munkanélküliségi ráta?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Miniszterelnök úr! Miben
látja annak az okát, hogy az elmúlt nyolc esztendõ alatt, mikor önök kormányoztak, Magyarország a térség éllovasából
sereghajtóvá vált?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Szeretném, ha válaszolna
arra, hogy mi az eredõje az ország szinte már kezelhetetlen
mértékû eladósodásának?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Mit gondol arról, miniszterelnök úr, hogy ma mintegy hárommillió ember él a
létminimum alatt Magyarországon, és gyerekek százezrei
éheznek?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…

– Ön gyakran hangoztatja, hogy Magyarországon
erõsödik az antiszemitizmus,
a rasszizmus. Miben határozná meg ennek a jelenségnek
az okát?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Miniszterelnök úr! Mára
katasztrofális helyzetbe került
az egészségügy és az oktatás is.
Ön szerint ezért ki tehetõ
felelõssé?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Szeretnék választ kapni
arra, mit gondol arról, hogy
– Orbán Viktor és a Fidesz…
– Hazánk külpolitikája súlytalan lett az Önök kormányzása alatt. Lásd szlovák nyelvtörvény, magyarverések Délvidéken. Errõl mi a véleménye?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Miniszterelnök úr, mit
szól ahhoz, hogy naponta zárnak be gyárak, mennek csõdbe vállalkozások?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Mégis, mi a véleménye arról, hogy akkora adóterhek és
korlátozó szabályozások sújtják a hazai kis- és középvállalkozásokat, miknek terheit már
képtelenek elviselni?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…

Rajz: Farkas László

Szállnak az évek

Emlékszel? Negyven éve azon vitatkoztunk, hogy Illés vagy
Metró. Most azon, hogy Orbán vagy Mesterházy.

szinte naponta robbannak ki
az újabb és újabb korrupciós
botrányok, hogy egyre-másra
tartóztatnak le szocialista politikusokat?
– Orbán Viktor és a
Fidesz…
– Végezetül arra kérem,
Miniszterelnök úr, válaszolná
meg azt a kérdésemet, hogy
Ön szerint mi kellene ahhoz,
hogy az ország kilábaljon a
jelenlegi helyzetébõl?
– Orbán Viktor és a
Fidesz… A francba! Elkúrtam a
szót!...
F.l.

Izgalmas idõk…
Izgalmas idõk ezek… Törvénybe vétetett : bûn, börtönnel
büntetendõ bûn a holokauszttagadás.
Hogy ez mennyire egyeztethetõ össze az alkotmánnyal, a
szólásszabadság, a véleménynyilvánítás jogával, legyen ez
most mellékes. A kérdés inkább az, vajon még mi mindent
lehet megcsinálni velünk magyarokkal?
Maga a szó egyébként szép, dallamos, szinte egzotikus ízû
összetétel: holokauszttagadás… Egyébként a fõbûnök mindig
összetett szót érdemelnek, úgy mint Istenkáromlás, emberölés, házasságtörés, rablógyilkosság, ezek persze apró csínytevések a szóban forgó új gaztetthez képest.
A büntetésük is többnyire gyönyörû, képletes szóösszetétel, pl. megkövezés…
Van egy kis ószövetségi bája, sokan majd tán nem is ismerik jelentését egészen, úgy lesz majd valahogy, mint a zárójelentéseken a betegségeink latin neve, nem nagyon értjük,
de biztos nagy baj lehet, ha ilyen komolyan hívják…
A következõ megjelenési formája a büntetendõ galádságok sorában valószínûleg a holokausztrelativizálás lesz,
aztán majd sorjában, hol apróbb, hol merészebb lépésekkel,
csak türelem!
No, ez fõként nyelvi szempontból tûnik ingoványos útnak,
hiszen a büntetõ törvénykönyvben eddig anyanyelvünkön
nevezték meg elkövetett aljasságainkat, eztán nem tisztelnek
meg bennünket ennyire, bár kétségtelen, legalább a megtorlás érthetõ, szép magyar szó: börtön! (Ki a kicsit nem
becsüli…)
S hogy az új fõbûn tartalmát tekintve is inkább a humor
kategóriája?
Ugyan már!
Persze tudjuk, a történelem javarészt arról szól, hogy
népek estek egymásnak, ölték egymást milliószám, minket
magyarokat meg aztán kiváltképp.
Netán vágyakozzunk most szelíden arra, hogy két bombázás között csupán a kölcsönösség jegyében hozzanak
törvényt érzékeny lelkû barátaink a tatárjárás, a mohácsi vész,
Trianon, stb,( a választék bõséges) tagadásának büntethetõségérõl?
Ugyan, ugyan…
Vagy elmélkedjünk azon, hogy a most leköszönõ parlament – mintegy jelképesen – ezzel a törvénnyel tett pontot az
elmúlt évek sikertörténetének végére?
Ne tegyük! Inkább figyeljünk csak, s álmélkodjunk!
Izgalmas idõk ezek…
- najó -
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A pusztító nemzetközi pénzbuborék
A világgazdaság a II. világháború utáni idõszak legmélyebb és minden bizonnyal
leghosszabb ideig tartó válságát éli. Ez a válság nem a túltermelés által okozott eladatlan készletek miatt jött létre,
hanem manipulatív pénzügyi
okokra vezethetõ vissza. Hamis próféták jóslatai ellenére
mégis halomra döntötte egy
sor ország gazdasági fejlõdését. A kitörése óta eltelt több
mint egy év sok tanulsággal
szolgál. Mindenek elõtt világos, hogy okozója az áttekinthetetlen és spekulatív nemzetközi pénzügyi rendszer.
Mára az sem kétséges, hogy
az egyes országok gazdasági
fejlõdését nem egyformán érintette. Voltak országok, ahol a
visszaesés kétszámjegyû volt,
de voltak olyanok is, ahol csak
egy kis növekedési tempócsökkenés állt be. További tanulság,
hogy a gazdaságok talpraállása
sem megy egyidõben végbe.
Lesznek országok ahol hamarosan helyreáll a növekedés
megszokott tempója, miközben
másutt még mindig visszaeséssel kell számolni. A fenti
körülmények együttesen azt
jelentik, hogy a válság alaposan átrendezte az országok
gazdasági erõsorrendjét. Tekintettel arra, hogy a válság
eredetét az elemzõk egyhangúlag a pénzügyek területén
találták meg, vizsgálandó, hogy
miért okozott mindez jól érzékelhetõen erõsen differenciált
hatásokat az egyes nemzetgazdaságok állapotában, miért lett
a nemzetközi pénzbuborék
kártékony hatása olyan eltérõ
a különbözõ országokban.
A spekulatív buborék elõször az USÁ-ban pukkadt ki. A
milliárdos bank és menedzser
bónuszok kedvezményezettjei
az egekbe hajszolták az ingatlanárakat. Az irreális árakat alapul véve a bankok másodlagos,
harmadlagos hiteleket is adtak
az ingatlanokra. Feledésbe ment
az az ökölszabály, hogy baj esetén az ingatlanok kényszerértékesítési ára töredéke a csúcson észlelt árnak. Az is kiderült, hogy bizonyos amerikai hitelezõ bankok könyvvizsgálókkal és hitelminõsítõkkel összejátszva a bedõlés elõtt még jó
áron túladtak a „mérgezõ” hitelek egy részén, így a másodbuborékok már Európában (fõként Angliában és a korábban
lelkiismeretes bankárkodásról
híres Svájcban) pukkadtak ki.
Mára ennél is többet tudunk. A görög példa arra int,
hogy vannak a rendszerben
másfajta buborékok is. A görögök, hogy az eurózónába be-

léphessenek, amerikai nagybankok „segítségével” mondvacsinált bevételekkel fényesítették a költségvetésüket, hogy
teljesíteni tudják a belépéshez
elengedhetetlen kritériumokat.
Az árat manapság fizeti a görög társadalom, amikor hirtelen kiderült, hogy az állami
folyó deficit hirtelen a zónában megengedett négyszerese.
Nincs kizárva, hogy más eurózóna tagországokban is kiugrik majd hasonló probléma,
ami már a zóna fenntarthatóságát veszélyezteti. Akár elkezdõdhet egy újabb visszaesés is.
A válság mélységét és hoszszát az egyes országokban úgy
tûnik az határozza meg, hogy
mekkora és milyen mérgezõ
pénzbuborékot nyeltek be. A
mérgezés intenzitását pedig
azon lehet mérni, hogy a buborék következtében az adott
ország költségvetésének, illetve fizetési mérlegének mekkora váratlan kiadással kell számolnia A buborékhatást jól jellemzi, hogy az általa okozott
lyukat hogyan lehet finanszírozni, azt hajlandó-e a nemzetközi piac finanszírozni, vagy
meg kell sanyargatni az adott
ország lakóit megszorításokkal. Legyen a buborék akármekkora, ha az végsõ soron az
országnak nettó bevételt hoz
külföldrõl, akkor a baj könynyen orvosolható. Ausztria a
GDP 250 %-áig adósodott el,
mi „csak” 105 %-ig. Ausztriában a kritikus tavaly elsõ félévi
fizetési mérleg még hozott
haza 3 milliárd eurót, mi pedig
csak úgy tudtuk a külföld felé
tartozásainkat kifizetni, ha közel 4 milliárd eurónyit elvettek
a néptõl. Arra, hogy a kötelezettségeket teljesíteni tudjuk,
devizában az IMF-re voltunk
utalva, mert a piac megtagadta
a finanszírozást tõlünk. Az
osztrákok a buborék ellenére
növelni tudták nemzeti jövedelmüket külföldrõl jövõ (egyebek mellett tõlünk) jövedelmekkel, minálunk viszont a
külföldi kötelezettségek teljesítéséhez meg kellett a népet
rövidíteni. Az osztrákok által
benyelt buborék bár nagyobb,
de jóval egészségesebb.
Hazánk egyébként már három évtized óta a pénzügyi buborék nyeletés kiképzõ-kísérleti terepe. Az elsõ buborékok
1974-ben és 1979-ben pukkadtak ki. Ezeket importkorlátozás
és központi áremelések kísérték. A gyakorlaton a rendszerváltás mit sem változtatott, igaz
a buborékkészítõk bel- és külföldön is maradtak ugyanazok.
A buborékkészítés ténye máig
sem vált a politikai közbeszéd

Farkas László illusztrációja.

Magyarország nyelte a legnagyobb adagot?

témájáva. A rendszerváltás
elõttrõl átörökölt buborék a
jegybankban volt található ezen
intézményben és a pénzügyminisztériumban ugyancsak átörökölt vezetõk segítségével.
Egy részét a jegybank még
1987-ben kiosztotta a felemás
bankreform keretében az új
kereskedelmi bankoknak (Budapest Bank, MHB, OKHB).
Amikor ezek a részbuborékok
robbantak, az állam mintegy 3
milliárd dollárral konszolidálta
e bankokat. (A modern számviteli rend tette ezeket láthatóvá.) A nagyobbik rész felrobbantásával meg kellett várni a
szoclib kétharmados gyõzelmét. Az MNB-ben még évekig
nem ismerték a kettõs könyvvitelt és a könyvvizsgálók szemén is kötés volt.
Az MNB azonban 1997 elején mintegy húszmilliárd dollár újabb devizaadósságot zúdított az államkassza nyakába
adósságcserének elkeresztelve.
Ez nem volt más, mint a jegybank évtizedes felhalmozott
vesztesége. Távolról se gondoljuk, hogy ezzel minden mérgezõ buboréktól megszabadultunk. A PPP konstrukcióban
épülõ autópályák, egyetemi létesítmények miatt iszonyú jövõbeli állami kiadások keletkeztek. Az egészséges gazdasági növekedés további akadálya, hogy nálunk nem csak az
állammal nyelettek buborékokat, de a gazdasággal és a háztartásokkal is. Errõl szól a devizahitelek rendszere. A beetetés a méregdrága forint hitelekhez képest kissé olcsóbb
devizahitelekkel történt. A látszólagos megtakarításnak eddig és ezután sokszorosát kell

árfolyamveszteségként az adósoknak megfizetni. Görög típusú buborék sem kizárt, noha még nem sikerült felfedezni. Akik ilyesmit felfedezhetnének, azok ellenérdekeltek, a
végsõkig tagadnak, ködösítenek, ha kell.
Ma is tartom magamat egy
jó éve az egyik hetilapban
megfogalmazott álláspontomhoz, hogy hazánkban indult el
legkorábban (2006 második
féléve) és tart leghosszabban a
válság, mert hazánk nyelte a
legmérgezõbb pénzügyi buborékot, ami hosszú ideig fogja
sakkban tartani az államkasszát.
További, ma még rejtõzködõ buborékok létét két körülmény is jelzi. Az állam csökönyösen ragaszkodik ahhoz, hogy
az ÁFÁ-t attól függetlenül beszedje, hogy a vételár az eladóhoz beérkezett vagy sem. Neki
ugyanis a kártékony buborékot táplálnia kell és nem mással, mint készpénzzel. A másik
árulkodó jel a mindig az infláció feletti, más országok gyakorlatát jóval meghaladott mértékû kamatláb. Ez ügyben a rutinravaszságtól is mentes jegybankelnökünk is elszólta legutóbb magát. A magas kamatot
nem az évtizedes beverklizett
inflációellenes szöveggel, hanem a hitelpiac (a buboréküzem) elvárásainak való megfeleléssel indokolta. Ha elõre
akarunk jutni, a buborékot és
készítõit teljes terjedelmében
fel kell tárni és ennek alapján
adhatók csak meg a gyógymódok. Ettõl azonban még távol
állunk. Választások után viszont
a teher az új kormányra zúdul.
Boros Imre
Közgazdász
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Demokráciának hazudott diktatúrák
Emlékezés a kommunizmus magyarországi áldozataira (1.)
Február 25-ike a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja. 2010. február
24-én a keszthelyi Balaton
Színházban Rózsás János
író, Gulag-rab emlékezett a
diktatúrák áldozataira. Beszédének szerkesztett változatát adjuk közre folytatásokban.
2002-tõl kezdve minden
évben február 25-én emlékezünk meg a kommunizmus
magyarországi áldozatairól. Az
Orbán-kormány által hozott
törvényjavaslatot elfogadva, a
Parlament ezt a napot jelölte
meg a megemlékezések, viszszaemlékezések felidézésének
napjává. Nem véletlenül. 1947.
február 25-én tartóztatta le a
Katonapolitikai Osztály Kovács
Bélát, a Kisgazdapárt akkori
fõtitkárát, országgyûlési képviselõt, mentelmi jogának semmibe vételével. A minden törvényt,
szokásjogot áthágó, – még akkor kisebbségben lévõ – Kommunista Párt ekkor mutatta ki
igazán a foga fehérét, hogy
hatalmának elérése, Moszkvához hû vazallusi alávetettségének kinyilvánítása céljából nem
riad vissza a kialakulóban lévõ
demokratikus rend lábbal tiprásától. Ezzel kezdõdött a második világháború után megalakult demokratikus pártok
szétzilálása, szalámi taktikával
való megosztása, mely aztán
késõbb a nyílt diktatúrához vezetett, habár az országot nem
átallották folyamatosan népköztársaságnak nevezni, a sajtóban népi demokráciáról, a
munkásosztály hatalmáról cikkezni, a bíróságokon a nép
nevében ítélkezni élõk és holtak felett.
A magyar nép az 1919-es,
vérgõzös proletárdiktatúra 133
napja alatt meglehetõsen korán ízelítõt kapott abból, hogy
mi is az a bolsevizmus. Szamuely Tibor, Cserni József különítményei rémületben tartották az országot, akasztottak
és lõttek. Eközben Kun Béla és
szedett-vedett kormánya igyekezett a fõvárosban megkapaszkodni a hatalomban, a csehek, románok, szerbek által
tépdesett országban, az elsõ
világháborús kivérzés után.
Nem nevezhetem szerencsének, de a történelmi körülmények miatt, az oroszországi
polgárháború öldöklõ testvérharcaiban nem jöhetett külsõ
segítség a keletrõl hazatért
bolsevistáknak, és sikerült rémuralmukat lerázni a nép nyakáról. Sajnos a Trianont elke-

rülni nem tudtuk, sõt
súlyosan esett a latba
kedvezõtlen megítélésünknél a bolsevistáink kalandor hatalmi ambíciója, és ez
által a teljes védtelenségünk katonai
szempontból.
Az elsõ világháborút követõ, 19171921 között váltakozó szerencsével folytatódó, de késõbb a
fehérgárdisták teljes
vereségével végzõdött oroszországi polgárháború tõlünk keletre dübörgött, és
csak a húszas évek
elején hazakeveredett, volt magyar ha- Rajnai Miklós programszervezõ vezette
difoglyok hozták némi hírt a hatalomra fel Rózsás János elõadását.
került bolsevisták birodalmi den év április 4-én ünnepelszervezkedésérõl, de a prole- nünk a Vörös Hadsereg bosztárdiktatúra okozta össznépi szútól lihegõ, kegyetlenül megsokk miatt a magyar közvéle- torló hadjáratát, mely az orszáményt a hivatalos politika el- gunkat katonai erõvel megszálszigetelte a tõlünk oly távoli- ló németeket, hazánk földjén
nak tûnõ eseményektõl. A má- dúló frontharcok árán, kiszorísodik világháború 1939. szep- totta a Kárpát-medencébõl, de
temberi kitörésekor, mely Len- nem a felszabadításunk szángyelország felosztásával kezdõ- dékával.
dött a két diktatúra, a német
Miért ünnepeltük a kommunácizmus és szovjet bolseviz- nisták vezényszavára felszabamus közös megegyezésével, ak- dításnak az ország elfoglalását,
kor terelõdött jelentõsebben a amikor maga a szovjet hadvefigyelmünk kelet felé. A szovjet zetés is területi elfoglalásnak
birodalom határa a Kárpátok tekintette a hadmûveletet, és
túloldaláig kiterjedt, a közvet- igényt tartott tartós megszállen szomszédság meglehetõ- lásra? Ez is egy történelemhasen nyugtalanító volt számunk- misítás a sok közül. A szovjet
ra, habár a közeljövõ fejlemé- hadvezetés egy katonai érdemnyei még nem rajzolódtak ki.
érem felirata szerint Budapest
A román árulás, 1944. au- „elfoglalásáért” jutalmazta a
gusztus 23-a után délrõl meg- harcban való részvételt, nem
indult a Vörös Hadsereg be- pedig ostromlott fõvárosunk
özönlése a Kárpát-medencébe. „felszabadításáért”.
Hazánk megszállását fokoA front szakadatlan ide-odahullámzása, az utóvédharcok zott hadifogolyszedés kísérte,
során az ország megszállását ami alapjában véve háborús jenépünk leírhatatlan szörnyû- lenségnek minõsül, de a Vörös
ségek, és fájdalmas áldozatok
árán szenvedte meg, a kegyetlen leigázás, és a vörösökre jellemzõ terrorcselekmények sorozatában, a szabadrablás, fosztogatás, az alkoholgõzben és
féktelen gyõzelmi mámorban
elkövetett mészárlások, a védtelen nõk megbecstelenítése
vadállati indulatokkal. Halálhörgés és eget rázó nõi sikolyok kísérték a megszálló szovjet haderõk útját országunkon
át, 1944. szeptemberétõl 1945.
áprilisáig, azonban a frontharcos szovjet katonai egységek
1946-os kivonásáig gátlástalanul garázdálkodva továbbra is
rémületben tartották a védtelen lakosságot.
Nem is olyan régen még
„felszabadítóként” kellett min-

Hadsereg nem csupán harca
vetett katonai személyek foglyuk ejtését fokozta, hanem az
útjába került polgári lakosságból is tömegesen elhurcolt férfiakat, nõket, sõt gyermekkorúakat is. A témával foglalkozó
hadtörténészeink számításai
szerint hazánk vesztesége ezen
a téren elérte a körülbelül 650
ezer fõt, amelybõl viszont a
szovjet hadtörténészek 514 ezer
magyar hadifogoly nyilvántartásba vételérõl nyilatkoztak. A
legalább 136 ezer nyomtalanul
eltûnt honfitársunk a fogolyszedés gyötrelmes körülményeibõl adódó veszteséget mutatja, akik éhínség, fagy és tífuszjárvány következtében nem
érték meg a napját, hogy számba vegyék õket.
Csak annyit említhetek,
hogy az életben maradt magyar hadifoglyok túlnyomó
többsége csupán 1948-1949ben térhetett haza a Szovjetunióból. A Sztálin és Rákosi
között megkötött 1945. augusztusi egyezség következtében, – a fegyverszüneti megállapodás megkötését követõen (amikor nemzetközi szerzõdések kikötésének megfelelõen a felek a hadifoglyaikat a
hadiállapot megszûnésével kölcsönösen hazabocsátják) – a
szovjet fél meghatározatlan
ideig visszatarthatta saját területén a magyar hadifoglyokat,
és „jóvátételi kényszermunkásként” dolgoztathatta õket, – sanyarú rabszolgasorsban tengõdve a kietlen és zord éghajlatú tájakon. A saját állampolgárainak millióit is rabszolgasorsba taszító, a népgazdaságát jelentõs részben kényszermunkával fenntartó szovjet állam ily módon is igazolta a
klasszikus mondást: „Jaj a legyõzötteknek!”
(Folytatjuk)
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Ünnep Pesten és Budán
1848. március 15-re emlékezett hétfõn, a Pesten 162 éve
kitört forradalom emléknapját
ünnepelte az ország. Az idei
nemzeti ünnepnek erõs karaktert adott az a tény, hogy április 11-én parlamenti választások lesznek Magyarországon.
Ennek okán a megemlékezések jobbára kampányrendezvények voltak szerte az országban. A Fidesz esetében ez deklaráltan is így volt, hiszen az ellenzéki párt jó elõre meghirdette, hogy az ünnep keretében rendezi meg kampánynyitó nagygyûlését.
Az eredetileg az Erzsébet
híd pesti hídfõjéhez, a Fidesz
„hagyományos” ünnepi helyszínére tervezett nagygyûlés
idõközben átkerült Budára. Kiderült ugyanis, hogy a szocialisták a helyszín közelében kívánnak ünnepelni, a Fidesz abból a megfontolásból, hogy
elejét vegye esetleges provokációknak, a Budai Vár alatti Dózsa szobor köré invitálta az
együtt ünnepelni kívánó híveit.

Ünnep Pesten és Budán. A
szocialisták 1848 egyik legendás helyszínén, a Pilvax közben állították fel színpadukat.
Az ünnep fõ attrakciója természetesen Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt beszéde volt.
Mesterházy a szervezõk közlése szerint „több ezer ember”
elõtt beszélt. A szocialisták listavezetõjének „ünnepi beszéde” jobbára Orbán Viktor és a
Fidesz szapulására korlátozódott. Mesterházy többek között azzal riogatta a javarészt
idõs emberekbõl álló hallgatóságát, hogy Orbán demokratikus keretek közötti egypártrendszert akar. Ellenpéldaként
állította a szocialista pártot,
mint az utolsó bástyát, amely
képes megvédeni a demokráciát.
Látva a „több ezres” tömeget, nem bástya, hanem romkert jutott az ember eszébe. A
Mesterházyt hallgatók gyakran
megtapsolták ugyan a szónokot, de nyoma sem volt forradalmi hevületnek, a szimpati-

zánsok hangulatára alighanem
ráborította már árnyát a közelgõ választási vereség.
A Duna túlpartján, a Fidesz
ünnepi helyszínén merõben
más miliõ uralta a vár alatti térséget. Becslések szerint közel
százezres tömeg várta, hogy
Orbán Viktor a mikrofonok
elé lépjen. Mindenütt zászlók
lobogtak, transzparensek emelkedtek a magasba. Helységneveket tartalmazó táblák jelezték, hogy Nyírségtõl Zaláig az
ország minden szegletébõl érkeztek emberek együtt ünnepelni a fõváros közönségével.
A friss szélben lobogó zászlók
alatt karonülõ, felkokárdázott
babákat is láttattak a kamerák
az emberárban.
A Fidesz miniszterelnök-jelöltje egyértelmûvé tette, hogy
ma a Fidesz az egyetlen politikai erõ, amely képes véget
vetni annak az önérdekeken
alapuló kormányzásnak, ami a

szocialisták nyolc éves országlását jellemezte. Orbán Viktor
hangsúlyozta, hogy az április
11-i választáson elért nagyarányú, elsöprõ gyõzelem többet
jelent, mint egy forradalom.
Demokratikus keretek között
egyesíti a nemzetet – biztonságos és nem követel emberáldozatot. Ugyanakkor felhívta hallgatósága figyelmét, hogy ehhez két szavazatra van szükség április 11-én. Kell egy
szavazat a helyi jelöltre, és kell
egy a pártlistára. „A rosszat
nem elég elítélni, le is kell
tudni gyõzni. Itt az idõ Magyarország! Itt az idõ magyarok!” – zárta beszédét Orbán
Viktor.
Ünnep Pesten és Budán. A
Pilvax közben „több ezer”, a
„parasztkirály” szobra körül
közel százezer ünneplõ. MSZP
és Fidesz. Válasszunk! Itt az
idõ!
F.L.

Nõnap tájékán

Évezredek során a tudomány emberei kiókumlálták, hogy
miképp mérhetjük az idõt, az erõt, a mozgást, a sebességet, a
feszültséget, az ellenállást, meg csak az Isten tudja még mit.
A legkülönfélébb kémiai és fizikai folyamatok mérése végett meghatároztak mértékegységeket, melyeknek segítségével az innovatív elmék létrehozzák a mindennapi élethez (és
halálhoz) szükséges konstrukcióikat.
A mértékegységeknek nevük van, ami gyakran megegyezik az azt definiáló személyek nevével: Ohm, Watt, Newton,
Pascal stb.
Legújabb kori hazai történetünk során a pénz mennyiségének meghatározására született új mértékegység: a Nokiadoboz. A megjelölt készség eredeti funkciója szerint a Nokia
cég mobiltelefonját s annak tartozékait foglalja magában. Ezidáig kicsomagolás után jobbára a kukákba kerültek eme tárhelyek. A mostani felfedezés viszont a manapság annyira propagált újrahasznosítás tárgyában új funkciót kölcsönöz a Nokia-doboznak.
A Budapesti Közlekedési Vállalatnál (BKV) felfedezték,
hogy a maroktelefon göngyölege kiválóan alkalmas pénz feltûnés nélküli szállítására, átadására. Próbaterhelések során megállapították, hogy a doboz éppen 15 millió forintot tud gyûrõdésmentesen, de a teret mégis hasznosan kitöltve befogadni. A Nokia-dobozt Balogh Zsolt, a BKV volt megbízott vezérigazgatója személyesen próbálta ki, amikor Hagyó Miklósnak,
a fõváros fõpolgármester-helyettesének vitt benne 15 millát.
A BKV-s pénzügyi tranzakciók során már szóba jöttek más
mértékegységek is, mint például a talicska vagy a szívlapát.
Ezek a mértékegységek azonban csak a fõvárosi politikai ellenzék szlengjének termékei. A kenõpénzek hiteles mértékegysége a Nokia-doboz. Egy Nokia-doboz = 15 millió forint.
f.l.

Rajz: Farkas László

Új mértékegység

– Aranka, kérem közölje a személyzetis kollégával az
utasításomat, hogy csak a nõnap után értesítse a 2-es
szalag nõdolgozóit, hogy el lesznek bocsátva.

Nagylengyel
Õsi zalai zamatok
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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„Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll!”
Ilyen szellem- és jellemszintû kormány még nem tett boldoggá nemzetet…
Végre választás elõtt állunk
újra. Mérlegelnünk és döntetnünk kell.
Tulajdonképpen elég lenne
egyetlen kérdést feltennünk:
Hol állt hazánk a csatlakozó
országok rangsorában 2002ben, és hol áll 2010-ben? Emelkedtünk-e vagy süllyedtünk?
Egy nép teljesítményét alapvetõen a kormány lendülete határozza meg. Ennek a majd'
egy évtizednek a munkáját
Gyurcsány Ferenc határozta
meg közvetlenül vagy a háttérbõl. A válságra ne hivatkozzanak, mert az érintette a 19
éves Szlovéniát vagy a 23 éves
Szlovákiát is! A nem is kis mértékû süllyedésünk ténye egyértelmûvé teheti a legegyszerûbb ember döntését is…
De számtalan más kérdést
is feltehetünk.
Nézzünk néhányat!
A legelsõ ezek sorában
erkölcsöt érintõ. Nevezhetik-e
magukat baloldaliaknak azok a
milliárdosok, akik éneklik a
„Föl, föl, ti rabjai”-t a proletároknak, miközben a nyomorba
nyomják õket? Hét bõrt lehúzni a kisemberekrõl, miközben
õk az adócsalás csúcstartói?
Nem vérlázítóak-e a kormány
közelében levõ vezetõk csillagászati szintû végkielégítései
vagy a sorozatosan felszínre
kerülõ megvesztegetések? S
közben sejthetjük-e, milyen lehet hazánk valódi adóssága,
vagy mekkora a még kezünkben levõ nemzeti vagyon? Milyen elõnyöket élveznek „hazánkban” a vérünket szívó külföldiek az õket kiszolgáló itthoni helytartók segédletével?

Hogyan bízhatnánk abban a
vezetõben (és csapatában), aki
tízmillió ember szemébe hazudik, s teszi ezt utána is minden
gátlás nélkül? De hát: van-e
szükség az ilyenfajta lelkiség
minõsítésére?
A kisszámú kérdés után
vessünk néhány pillantást a
milliók, a választók sorsára!
Volt-e békeidõben történelme
során ennyi nyomorgója hazánknak, mint most? Ilyen pénzromlása? Milyen a mai magyar
munkavállalók nagyobbik részének sorsa (robotolás, szájzár, több mûszak, „fizetés” stb.)?
Elégedettek lehetnek-e a magyar édesanyák, kisgyermekeik
és a családok a fészekmeleggel? Miért koporsósegélyt adnak házasságkötési és gyermeksegély helyett? „Húzzunk”
el? Milyen szintre süllyesztették a több mint ezeréves magyar iskolát vagy az egészség-

ügyet és a gyógyszerészetet?
Fejlesztették-e a honi ipart,
tettek-e a Kert-Magyarország
létrehozásáért (lassan mûvészet lesz a táplálkozás egy
kitûnõ adottságú országban)?
Csökkentették-e a munkanélküliséget (400 000 új munkahelyet ígértek)? Elégedettek lehetünk-e a közbiztonsággal, az élet- és vagyonvédelemmel?
A kérdések feltételét bárki
folytathatja. Minden kérdés,
minden megfontolt válasz megerõsítheti, 2002 óta iszonyatos
pusztulás ment végbe „bûneink” miatt (helytelen x-elés, a
választástól való távolmaradás).
Az „ideiglenesen hazánkban
állomásozó” haderõre már nem
hivatkozhatunk, most már
„csak” gazdasági, banki, üzleti
és hírközlési megszállás alatt
vagyunk. XXI. századi gyarmatrobotoló rabszolgákkal.

A kertek alatt van április: a
„balsors” helyett a jobbra fordítás lehetõsége. Ha ép lenne
e nép, akkor tagjaitól egyetlen
szavazatot sem kapnának az
MSZP, az SZDSZ és a hozzájuk
idomult „MDF” jelöltjei, illetve listái.
Az is egyértelmû, hogy a
kérdõjeles Jobbik, a Lehet Más
a Politika és egyéb „külmáz”-os
pártok a nemzet megosztását
és erejének gyengítését szolgálják.
Az is kétségtelen, hogy Orbán Viktornak (a mögöttünk
levõ 65 év legtehetségesebb
politikusának) a kormánya
tudja hazánkat – vért izzadva –
felemelni a lábtörlõ szintjérõl
felelõsen választó és cselekvõ
polgáraival együtt.
„Elõttünk egy nemzetnek
sorsa áll”!
Szakál István
ny., lakiteleki lelkületû tanár

Böjtsang vagy farböjt…
Farsangnak hívjuk a vízkereszttel (január 6.) kezdõdõ és a negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó idõszakot, mely
idõszak hagyományosan a bálok, mulatságok, vidám lakomák, jelmezes felvonulások
ideje.
A nagyböjt ezzel szemben a
keresztények számára bûnbánati idõszak, amely alkalmat
ad a lemondásra, a hitben való
elmélyülésre.
Tûz és víz, fekete és fehér…

Rajz: Farkas László

Bizalmi állás

– Kolléga úr, maga szállítja majd a kenõpénzeket az
általam megnevezett személyeknek.

Mindezek fényében enyhén szólva is bizarr, hogy jó
pár zalaegerszegi óvodában a
„farsangi” jelmezbált hamvazószerdán, s némely általános iskolában az alapítványi, ugyancsak „farsangi” bált nagyböjt
péntekén tartják. Akad olyan
iskola is a megyeszékhelyen,
ahol már hagyománya van a
böjti bálozásnak, az elmúlt évek
többségében ezt az idõszakot
találták a legalkalmasabbnak a
mulatozásra.
Mellesleg a hamvazószerda
a nagypéntek mellett a legszigorúbb böjti nap az évben…
Hogy helyi reklámújságokban fizetett hirdetés, meghívó
formájában keretbe is kerül az
otromba tudatlanság, csupán a
romlatlan ostobaság naiv bája.
Történik azonban mindez
egy olyan országban, ahol egyrészt statisztikai tény, hogy az
ország lakosságának (már rég
nem nemzet, csupán lakosság,
népesség) túlnyomó többsége
kereszténynek, ezen belül katolikusnak tartja magát.
Mondhatnánk erre, hogy az
iskolák és óvodák nem felekezetiek, az oktatás-nevelés világnézetileg semleges, független.
Másrészt viszont ugyanezen
országban oly kínosan ügyelünk mindenféle kisebbség érzékenységére, hogy lassan tö-

röljük szótárunkból pl. a zsír,
zsindely, Zsiga szavakat is, nehogy megbántsuk érzékenyebb
lelkû polgártársainkat.
Bizonyára mindenki emlékszik a Mohamed prófétáról készült gúnyrajzok megjelenése
utáni világméretû botrányra,
diplomáciai bonyodalmakra.
No, nálunk ez nem fenyeget. Itt nyugodtan lehet tetemcafatnak titulálni a Szent Jobbot, gúnyolódni a Szent Koronán, ez az a hely, ahol a világon legmegalázóbb magyarnak lenni…
Itt attól gyógyulunk, hogy
nincs kórház, úgy utazunk jól,
ha nincs vasút, akkor modern,
hatékony az oktatás, ha bezár
az iskola, úgy jó a posta, ha
nincs, attól lesz gyerek, ha
nincs gyes, itt az állatok levágására, az ültetvények kiirtására lehet pályázni, itt drágul a
jegy a megszûnõ buszjáratra…
Igen, velünk mindent meg
lehet csinálni, s ennek mi magunk is okozói vagyunk. Mert
hagyjuk. Ez már az óvodában
kezdõdik, mondjuk hamvazószerdán, a farsangi bálon.
Így lesz a nemzetbõl lakosság, a tûzbõl víz, a feketébõl
fehér, a nagyböjtbõl farsang.
Mondjuk böjtsang. Vagy
farböjt…
-najó-

Elrabolt évtizedek
1990 - 2010

Már bõven nagykorúak azok
a fiatalok, akik a „rendszerváltás” idején születtek. Egy részük már elvégezte iskoláit, a
szerencséseknek közülük legalább egy minimálbéres munkahelye is akadt valamelyik
multinál, aki még továbbtanul,
az csak eztán fogja megismerni az ember megaláztatásának,
kizsigerelésének különféle módozatait. Elõttük az „élet”!
20 éve még bíztunk egy
szebb jövõben! Akkor még hittük, hogy amit átélünk, az valóban a több évtizede regnáló
hatalom leváltásának idõszaka.
Biztosak voltunk abban, hogy
a fekete levesen már túl vagyunk, hogy az élet szebbik
része csak ezután következik.
Na meg azt is „bevettük”, hogy
kutyából igenis lehet szalonna.
Hittük, hogy történelmi idõket
élünk, bíztunk benne, hogy a
mi jövõnk a DEMOKRÁCIA!
Aztán mit kaptunk?
Antallék elõször is a bukott
(bukott?) elit elszámoltatását
mulasztották el, mert õk széplelkû, humánus emberek. Persze ehhez a parlamenti többségük se lett volna meg, de õk
ezt már eleve feladták, mivel
valamelyest azért egy tõrõl fakadtak a „másik” táborbeliekkel. Így persze nem csoda,
hogy emberek testi-lelki megnyomorítói, nem egy esetben
tömeggyilkosok és egyéb fenevadak ma is köztünk élnek és
virulnak kiemelt nyugdíjukból. Ez a környezõ országokban nem így van, ma nem is
ott tartanak, ahol mi vagyunk!
Aztán kaptuk még a tsz-ek
szinte egy tollvonással történõ
szétzüllesztését, ellehetetlenítését, ami gyakorlatilag a vidé-
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ki milliók falhoz csapásával
volt egyenértékû. A kiváló minõségû termõterületeket budapesti ügyvédek és egyéb „agrárszakemberek” vásárolták fel,
ezeket a földeket ma gaztenger
uralja, vagy éppen már át is
játszották idegenek kezére. Ezt
még sikerült kiegészíteni a
keleti gazdasági kapcsolatok
szinte totális felszámolásával.
Õrült nagy hiba volt így tenni,
ami ma már nem is hibának,
inkább bûnnek tûnik.
Azt mondják, az idõ mindent megszépít, de ez a béka
inkább csak még rusnyább
lett! Nos, hát én ezt nevezem
az igazi antalli örökségnek!
A Horn-érában aztán csupaszra vetkõztettek bennünket, lehúzták rólunk az utolsó
bõrréteget is. Kibírtuk, a magyar igen szívós fajta, magas
fájdalomküszöbbel. Fõleg az
adott erõt ehhez az embert
próbáló idõszakhoz, hogy lelki
szemeink elõtt a mi és gyermekeink szebb jövõje lebegett. Istenem, milyen naivak is voltunk! Akkor még nem tudatosult bennünk, hogy a nemzeti
vagyon nagy része már csak
volt nemzeti, a kormányunk
már csak volt magyar, a nyugdíjkassza a „rendszerváltás” elsõ pár évében teljesen kiürült,
stb. A külföldi befektetõk simán bezárták a megvett üzemek nagy részét, nekik ugyanis csak piacra volt szükségük.
Termelõkapacitás?! Köszönték
szépen, az nekik otthon már
megvolt! Aztán amelyik multi
mégis itt dolgoztatott, azt éhbérért tette. Az ország ugyan
stabilizálódni látszott, ennek
ellenére akkor indultunk el a
biztos pusztulás útján. Magyar

Rossz parti

tulajdon nélkül ugyanis – legalábbis a klasszikus értelemben véve – nincsen MAGYARország! Kiszolgáltatott, rabszolgaország van, rabszolga
alattvalókkal !
1998-tól következett az
„Orbán - Torgyán polgár-kormány” négy éve. Az átvett, vérrel, verejtékkel „stabilizált” (kiárusított) országgal nem igazán tudtak mit kezdeni. Tudom, sokan nem értenek egyet
a megállapítással, de véleményem szerint úgy igazából akkor döbbentek rá ezek a fiúk,
hogy micsoda õrült nagy terhet, súlyos örökséget vettek a
nyakukba, amikor hatalomra
kerültek. Nem csoda, hiszen
többségük nem országot, de
még háztartást sem vezetett
életében. Végül is hozták azt,
amit egy ilyen Fidesz - Kisgazda kényszerházassággal, és egy
idegenszívû, nemzetellenes ellenzékkel a hátukban el lehetett érni. Annak ellenére, hogy

a lakájmédia hathatós közremûködésével, na és elkövetett
hibáik súlya alatt a következõ
választásokat elbukták, húsz év
távlatából bizton állítható hogy
'90 után ez volt eddig a legjobb kormányunk. Nem volt
hibátlan, talán még jó sem, de
a többihez képest a legjobb. És
ez sem semmi…
2002 - 2010. A pillanatnyilag végérvényesnek látszó megsemmisülés évei. Ezen idõszak
borzalmas kártéteményei ismeretében már csakugyan felmerül az emberben a kérdés;
lesz-e még mit megmenteni a
nyáron felálló kormánynak?
Mit is adott nekünk ez a
8 év?
Terjedelmi korlátok miatt
lehetetlen felsorolni azt a csapássorozatot, amit az MSZPSZDSZ-es kormányok zúdítottak az országra. Anyagi, erkölcsi válságba juttatták Magyarországot.
-ggy-
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Rajz: Farkas László

Megyei közéleti havilap

– Kislányom, szakítanod kell az Ottóval! BKV-s vezetõ!...
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Bokros Retkes Ibolya

Elõzõ számunkban mutattuk be olvasóinknak azt a különleges primõrt, ami Magyarországon ütötte fel a fejét (kalapját). Beható vizsgálódást folytattunk azóta, hogy minél többet megtudjunk Retkes Ibolyáról.
Primõrszakértõk szerint e különlegesség kifejezetten szereti a bokros helyeket. Grafikusunk egy ilyen példányt is megrajzolt most
önöknek.

Bokros Retkes Ibolyáról tudni kell még azt
is, hogy a megélhetési politikusok kedvenc
csemegéje, normálisan elkészítve, herényiszósszal nyakon öntve, javított kopogtatócédulán tálalva.
A Bokros Retkes Ibolya márciusban a legaktívabb, április 11-én várhatóan megcsípi majd
a fagy, április 25-én pedig végleg elfonnyad.
E.E.

A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA
Helyünk az országban és a világban
Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem - 19.
2009/2010.

március 26. 18.00. (P).
KIRÁLY ZSIGA KIRÁLYSÁGA
Pásztorok és betyárok – A magyar népmûvészet kincsei
Szelestey László néprajzkutató vetítettképes elõadása
Vendég: Jerausek Gyula, fafaragó, népi iparmûvész és
barátai
április 9. 18.00. (P).
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
„Ahogy a csillag megy az égen…”
Atilla királytól József Attiláig

2010. március 18.

Demokraták…
Az MSZP-sek, mint demokraták. Így hirdetik magukat
manapság. Úgy tûnik, hogy a
pofabõr vastagságának nincs
felsõ határa a vesztüket érzõ
szocialistáknál.
Mesterházy Attilának, a
vörös szegfûsök meglehetõsen
szerény képességû és gyenge
szónoki képességekkel megáldott miniszterelnök-jelöltjének
a március 15-iki nagygyûlésen
ezúttal szinte minden szava
igaz volt. Módszeresen sorolta
azokat a hibákat, bûnöket, amiket az elmúlt nyolc év alatt elkövettek.
Mesterházy Attila csupán
egyszer tévesztett: amikor felelõsként Orbán Viktort és a
Fideszt nevezte meg. Azt a pártot, azt a politikust, amely és
aki nyolc éve ellenzékben van.
Hát ennyit Mesterházyról
és a Magyar Szocialista Pártról. A vörös szegfûs demokratákról.
(Ekler)

Pályázatokhoz
kapcsolódó
kiadványok,
újságok
készítése
szerkesztése
megbízhatóan,
gyorsan!
Érdeklõdni:
92/596-936;
30/378-4465
e-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Szántai Lajos mûvelõdéskutató vetítettképes elõadása
A rendezvény vendége: Sabján Ferenc költõ - Nagykanizsa
április 23. 18.00.
A FÖLD nevû bolygó rövid története
Mi, mennyi és meddig elegendõ az energiakészlet
dr. Bérczi István geológus - egyetemi tanár
Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum – Vendégünk:
Tóth János igazgató
Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa,
Kálvin tér 4.)
Az elõadások ingyenesen látogathatók.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

