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Köszönet nyilvánítás:
Köszönettel  tartozom mindenekelőtt  feleségemnek,  akivel  folyamatosan értékeltük a  politikai

eseményeket  és  fejleményeket.  Segítségemre  volt  a  cikkek  bejegyzések  végső  formájának
kialakításában. Köszönöm továbbá barátaimnak, akik véleményükkel segítették a tisztánlátást, egyik
másik témakörben ajánlásaikkal ösztönöztek a kutató munkámat, a valós tények feltárását.



I



Előszó:
„  Ha egy  hazugságot  sokszor  és  sokáig  ismételnek,  előbb-utóbb elhiszik  az

emberek.” Vajon a Goebbelsnek – Hitler propagandaminiszterének - tulajdonított
mondás érvényesülhetett a mai Magyarországon?

Sajnálatos tény, de a közvélemény kutatók szerint a magyarok nagy része
teljesen tájékozatlan államügyekben, nincs tisztában a demokráciával, a hatalmi
viszonyokkal,  nem  tud  eligazodni  a  politikában  és  a  gazdaság  területein  így
könnyen félrevezethető  és  megtéveszthető.  Másrészt  az  „egyszerű”  állampolgár
nem tudja ellenőrizni, hogy a politikus vagy felelős tisztségviselő igazat mond e
vagy sem. Ezért aztán azt hiszi el, ami neki szimpatikusabb vélemény. Nem mai
jelenség. Olvashatjuk a bibliában:  „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem
hallgatják  szívesen,  hanem saját  ízlésük  szerint  szereznek  maguknak  tanítókat,  hogy
fülüket  csiklandoztassák.  Az  igazságot  nem hallgatják meg,  de a  meséket  elfogadják“
(2Tim 4,3-4). Pál apostol/ Az emberek félrevezetésére törekvő politika az emberek
feledékenységére,  tudatlanságára  épít.  Ma  és  itt  ezt  mond,  holnap  és  másutt
megint mást nyilatkozik. „Ha egy nép nem ismeri, vagy a mi még rosszabb: rosszul
ismeri  a  múltját,  téveszméket  ápol.  Tévúton járó  alkalmatlan  vezetőket  követ”
(Csernok Attila: Történelemóra)
- „Ott tartunk be a kormánynak ahol tudunk”
-„ A balliberális kormányok tönkretették az országot!”
-„ Romokban hever az ország”
- „A reformok csak a pénzbehajtást szolgálják!”
-  „Gyurcsány Ferenc az a politikai  személyiség,  aki  alapvetően meghatározta a
politikát  az  őszödi  beszéddel  és  azzal,  hogy  a  2006-os  választások  előtt  az
államháztartási adatok eltitkolásával hazugságokra alapozta a kampányát.”/

A Fidesz alapvetően a fenti „vádjai” és szlogenjei köré építette 2010 - es kampányát,
ennek  megfelelően  politizáltak,  ezek  hangzottak  és  hangzanak  el  szinte
folyamatosan  a  Fidesz  vezéreinek  szónoklataiban  és  nyilatkozataiban.
Ezeknek  jártam  utána  és  dokumentumokkal,  a  valós  tények  bemutatásával,
igyekeztem  rávilágítani  arra,  hogy  ki  is  hazudott  valójában,  vagy  a  reformok
meghiúsításával mekkora kár érte az országot és a lakosságot?

Az  egyes  megjelenő  levelek  és  blogok,  a  különböző  sajtóorgánumokban  és
internetes  portálon  mindig  csak  egy  a  sok  közül,  a  „gyűjteményben”  viszont
lényeges  összefüggések  tárulhatnak  fel,  így  az  eseményeket  és  történéseket
érthetőbbé teszik az olvasó közönség számára. Ezért - az aktuális napi hírekhez
kapcsolódva, egy – egy téma visszatérően szerepel, szükségszerűen több oldalról is
megközelítésre került.
Az összeállítás, a 2009 decembere és 2015. január 5. közötti időszakban különböző
lapokban  –  online  számokban  és  internetes  portálokon  megjelent  és  egyéb
írásaimat  tartalmazza.

Almási József



II.
1/ Hangok, hangadók /Népszabadság 2009. december 8./

Chikán Attila, a Corvinus Egyetem professzora, a Fidesz-kormány volt gazdasági
minisztere szerint bizalmatlan és irányt vesztett a magyar társadalom,. Az emberek
elutasítják  a  piacgazdaságot,  a  kapitalizmust;  nincs  versenyelőnyünk,  mert  a
magyar  munkaerő  már  drágább  annál,  mint  amennyivel  jobban  képzett  más
országokénál; a felsőoktatás színvonala pedig össze sem mérhető a korábbi évek
színvonalával ("Hazudunk magunknak", november 9.).
 A magyarok többsége úgy hitte, hogy a rendszerváltás után rövidesen nyugati jólét
köszönt az országra.  Csalódniuk kellett.  A mezőgazdasági  termelőszövetkezetek
nagy részének szétzilálásával, a feldolgozóipar leépítésével, eladásával közel egy
millióan vesztették el munkahelyüket. A munkanélküliek zömét ma is e tömegek
alkotják.  A  keleti  piacok  szinte  teljes  egészében  való  felszámolása,  a  bankok
sokmilliárdos feltőkésítése, a bűnözés növekedése, a közbiztonság megromlása még
inkább gyengítette gazdaságunkat. A népesség nagy része mindezt a kapitalizmus,
a  piacgazdaság  következményeként  értékelte.  A  szocialisták  '94-es  fölényes
választási győzelme után a lakosság abban reménykedett, hogy javul a gazdaság
helyzete, az életszínvonal, jobb lesz a közbiztonság. Bármennyire iparkodik a média
és  a  politikai  hangadók  lejáratni  a  Kádár-rendszert,  a  közvélemény-kutatások
szerint az emberek többségében nosztalgia él a mindenkiről gondoskodó állam, a
biztos munkahelyet, a kiszámítható jövőt biztosító rendszer iránt. Jól érzékeli ezt
Chikán  Attila  is,  amikor  azt  mondja:  a  korábbi  erős  állami  szociális  rendszer
mindenütt gátolja az öngondoskodás kibontakozását. Az öngondoskodást azonban
tanulni, tanítani kell - már kisiskolás korban. A 2008-as népszavazáson a Fidesz
éppen a Kádár-rendszer értékeivel kampányolt a vizit- és a tandíj bevezetése ellen,
utalva arra: ingyenesek voltak - maradjanak is azok. Amikor az Orbán-kormány
meghirdette a második diploma ingyenességét, 190 ezren jelentkeztek felsőfokú
oktatásra, míg szakmunkásképzésre csak 31 ezren. "A tudásalapú társadalomban
számomra  fontosabbak  a  jól  képzett  szakmunkások,  mint  a  szociológusok  és
pszichológusok" - mondta Demján Sándor. A hatékonyságot le lehet mérni azon is,
hogy hány diákot tanít egy pedagógus. Nos, Nyugat-Európában 25-öt, nálunk 10-et
- tette hozzá a TriGránit elnöke. Elvileg ez javíthatná is az oktatás minőségét, ha
megfelelő  az  oktatói  gárda.  Mint  ismert  a  Gyurcsányék  által  meghirdetett
reformokat, köztük a tandíj bevezetését, ennek tanulást ösztönző hatását a Fidesz
megakadályozta.  A  felsőoktatás  szinte  toborozza  a  hallgatókat,  sok  esetben  a
minimálisra csökkentve a követelményeket. Az államnak be kell avatkoznia a piaci
folyamatokba, ezért kicsi, de erős államra van szükség - mondja Chikán professzor -
majd hozzáteszi: az igazi reformok elmaradtak, nincs mit csodálni azon, hogy az
emberek elvesztették bizalmukat az államban, a mindenkori kormányzatban.
Miközben  Orbán  Viktor  idehaza  arról  szónokol,  hogy  a  balliberális  kormány
reformjai csak megszorításokat jelentenek, és a pénzbehajtást szolgálják, külföldön
és szakmai berkekben ugyanezeket a reformokat sürgeti. A lakosság nagy része
pedig tájékozatlan,  sokszor a  saját  tapasztalatai  ellenére is  hajlamos elhinni  a
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balliberális kormányt szidalmazó szónoklatokat. Érvényesül a Goebbels-szindróma?
Ha egy hazugságot sokszor és sokáig ismételnek, előbb-utóbb elhiszik
az emberek.

2/ ”Hogyan is volt azzal a kétévessel / Népszava
2009.december 8./ /Orbán Viktor esete a költségvetéssel /

„Meg kell találni annak lehetőségét, hogy felelősségre lehessen vonni azokat az embereket, akik
"nyilvánvalóan,  szándékosan,  valótlan  számokra  építve,  fiktív  költségvetést"  fogadtatnak  el  a
parlamenttel” – jelentette ki Orbán Viktor./ Népszava Online 2009.12.05/

Amint az ábra mutatja, a Fidesz vezére tudatosan a nép félrevezetésére törekszik.
Arra épül ez a politika, hogy a lakosság nagy része tájékozatlan az államügyekben
és  főleg  nem  tudja  ellenőrizni  az  általa  hangoztatott  félrevezető  állítások
valóságtartalmát. Ezen kívül persze számol azzal is, hogy a lakosság – ahogy Orbán
kedvenc  kifejezéssel  illeti  a  „zemberek”  már  elfelejtették  az  ő  visszaéléseiket.
Éppen ezért emlékeztetek a következőkre:

Az Orbán - /Torgyán/ kormány 2000 – ben kétéves költségvetést készített. Ahogy
Petschnig  Mária  Zita  közgazdász  2001.  október  28.-  án  a  Mozgó  Világban
fogalmazott,”A kétéves költségvetés – amelynek fő érdemeként a kiszámíthatóságot
említette  a  kabinet  –  csak  a  kormány  számára  tette  kiszámíthatóvá  a  saját
mozgásterét.  Ma  teljes  mértékben  áttekinthetetlenek  a  költségvetésen  kívüli
kormányzati  döntésű  pénzfolyamatok,  kötelezettség-  és  garanciavállalások,
beleértve  a  Széchenyi-tervet  meg  Plusz  kiadásának  időben  meghatározhatatlan
elígérkezéseit is. A rejtőzködő s különféle követhetetlen csatornákon keresztül vitt
gazdaságpolitika nem gerjeszt bizalmat, a jövőt emészti.”

A  kétéves  költségvetés  másrészt  azt  a  célt  szolgálta,  hogy  az  ellenzék  a
választások  évében  ne  emelhessen  kifogásokat  az  „osztogatás”és  az  egyéb
trükközések ellen. A tények, önmagukért beszélnek. Az archívum és a” zemberek”
nem felejtenek! Kit kell akkor felelősségre vonni?

3/Andrassew Iván gyertyái /Népszava 2009. december 15./
„... kimegyek a Hősök terére és gyújtok egy gyertyát, mert azt gondolom, hogy a

legkisebb világosság is elegendő ahhoz,  hogy eltűnjön a sötétség…. Nem hívok
senkit, aki akar, jöjjön…. lehet, hogy egyszer többen leszünk, mint a gárdisták,
többen, mint a közönyösök, és talán még a gonoszoknál is többen. Most is többen
vagyunk, csak nem hisszük el…” "December tizedikén, csütörtökön lesz az Emberi
Jogok Napja. Mivel úgy gondolom, hogy kezdjük elfelejteni, mi minden történt itt az
utóbbi  hónapokban,  délelőtt  tizenegyre  elmegyek  Tatárszentgyörgyre  ahhoz  a
házhoz,  ahol  az  ötéves  Csorba  Robikát  az  apjával  együtt  agyonlőtték  az  azóta
szerencsére már elfogott gyilkosok…”
Igen  a  gyilkosokat  /gyanúsítottakat/  elfogták.  Közben  az  Országgyűlés
Nemzetbiztonsági Bizottságának Fideszes elnöke által aláírt jelentésben az NBH
vezetőinek személyes és politikai felelősségét firtatják. Szerintük több gyilkosság
megelőzhető lett volna.Természetesen, mint már sokszor, másról van itt szó, mint a
„szolgálatok”  esetleges  hibáiról.  Okunk  van  azt  gondolni,  hogy  a  felelősség



áthárításáról, a valódi okokról való figyelem eltereléséről van szó.
Gondoljuk át! Kik és milyen politikát folytattak a 2002 – es, de főleg a 2006 – os
választások után. Az „Ott tartunk be a kormánynak, ahol tudunk!”politika, majd az
„öszödi  beszéd”manipulált  közreadásával  felhecceltek előtt,  szinte folyamatosan
elhangzó gyűlöletkeltő szónoklatok, a cigánybűnözésről szóló nyilatkozatok, nem
maradtak hatástalanok.
Ilyen hangulatkeltés után nem csoda, hogy lakosság egy része elnéző a „Gárdák”
megfélemlítő akcióival  szemben, mert abban bízik vagy hisz,  hogy az ilyesfajta
akciók megoldják a problémákat.
Lázár János, az Országgyűlés rendészeti bizottságának elnöke szerint a kormány
2006 óta nem tudja biztosítani a rendet Magyarországon, képtelen garantálni a
közbiztonságot.  Ismerős  a  szónoklat.  2006  szeptemberében,  azért  bírálták  a
rendőrséget /és a kormányt/, hogy nem tudták megvédeni a TV székházat, amikor
pedig  a  rendőrség  2006  októberében  erélyesen  intézkedett  a  rendbontókkal
szemben,  azonnal  jogvédőként  léptek  fel.  E  lejárató  kampány  rendőreinkre
demoralizáló hatással volt, több esetben ezért is bizonytalanodtak el. Ezek után
nem csoda, hogy a szellem nemcsak kiszabadult, de elszabadult!

Andrassew Ivánnal együtt mondom…. lehet, hogy egyszer többen leszünk, mint a
gárdisták, többen, mint a közönyösök, és talán még a gonoszoknál is többen. Most
is többen vagyunk, csak nem hisszük el…”

Andrassew  Iván  gyertyái  arra  figyelmeztetnek,  higgyük  el,  hogy  a  veszély,
mindannyiunkra  leselkedik.  Ha  a  szélsőség  megerősödik,  annak  kárát,  súlyos
következményeit együtt viseljük. Talán még nem késő, lépjünk fel közösen ellenük!

4/ A Fidesz mint Móricka /Népszava 2009. december 18. /A
kibicnek semmi sem drága/

A  módosított  szlovák  államnyelvtörvény  -  szerdán  elfogadott  -  végrehajtási
utasításainak elveit  tartalmazó,  javaslat  értelmében a  jogszabály  megsértéséért
pénzbüntetés is kiszabható lesz. Bajnai Gordon és Robert Fico szeptember 10- i
találkozóján nyilatkozatot fogadtak el,  amelyben többek között az áll,  Szlovákia
kész az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi
főbiztosának  ajánlása  szerint  módosítani  az  államnyelvtörvényt.  Bajnai
miniszterelnök a megállapodás megszegésének értékeli  a  módosított  irányelvek
elfogadását, ugyanis célszerű lett volna megvárni a Velencei Bizottság véleményét,
amelyet maga a szlovák kormány kért fel a törvény véleményezésére.
A  Fidesz  szerint  Bajnai  miniszterelnök  nagy  hibát  követett  el  a  megállapodás
aláírásával .  Ezzel  úgymond  saját  maga  mondott  le  a  nemzetközi
nyomásgyakorlásról,  hiszen minden nemzetközi fórumon úgy értékelték, hogy a
probléma  megoldódott,  mert  "megállapodtunk"  –  írta  Balla  Mihály  -  a  Fidesz
politikusa. A megállapodás aláírása - még nem jelenti „a probléma megoldódását.”
A megoldást bizonyára az abban foglaltak végrehajtása jelentené. Ha nem tartanak
be valamilyen megállapodást,  akkor minden józan gondolkodás szerint  azt  kell
megnézni, hogy melyik fél nem tartotta azt be. Azt nyilván Balla úr is tudja, hogy
azok nem mi voltunk. Az un.”nemzetközi nyomásgyakorlás” meg - ha Balla úr nem
tudná, - már előzőleg - a lehetséges keretek között - megtörtént. Éppen ennek



eredménye volt  a  két  ország miniszterelnökének találkozója és a megállapodás
aláírása. Ám Fideszék úgy vannak ezzel, mint Móricka, akinek mindenről „az” jut
eszébe.

 

5/ A monetáris és a „blöffölő” politika. /Népszava 2009.
december 29./

 
Egy jelentős személyiség súlyos,  életveszélyes állapotban kerül  kórházba.  Az

orvosok  éjt  nappallá  téve,  tudásuk  legjavát  adva,  minden  lehetséges  eszközt
felhasználva,  teljes  erőbedobással  küzdenek  a  megmentéséért.  Végül  sikerrel
járnak.
Ám ekkor egy pasas nyilatkozatot tesz közzé – természetesen a jobboldali médiában
– hogy „az  idő őt  igazolta”,  mert  ő  már egy évvel  ezelőtt  -  a  beteg kórházba
kerülésekor megmondta, hogy meg fog gyógyulni.
Mint minden hasonlat nem fedi teljesen a valóságot, de valami hasonló történt
2009. december 21 – én a HírTV – ben. Szijjártó Péter, közölte: „az idő a Fideszt
igazolta” mert már egy évvel ezelőtt 6 százalék körüli értékre kellett volna levinni a
jegybanki alapkamatot. Ha ezt, akkor megteszi a MNB, Monetáris Tanácsa, annak
beláthatatlan súlyos következményei lettek volna a forint árfolyamára, az egész
gazdaságra  a  válság  teljes  elmélyülését  jelentette  volna.  A  Fidesz  szóvivőjének
mostani  nyilatkozata  ellentmond  a  legalapvetőbb  közgazdasági  szabályoknak.
Minden józanul gondolkodó közgazdász és a kicsit is tájékozott ember elhűl az ilyen
nyilatkozatok hallatán. Önkéntelenül is felteszi a kérdést: A Fidesz szóvivője és
főnökei nem tudják ezt? Ha tudják, akkor minden egyértelmű. A jól bevált blöffölés
alkalmazása ez, a Bajnai kormány sikereiről a figyelem elterelése. Természetesen
nem ez az első eset, hogy Fideszék, úgymond a „blöffölés” hez folyamodnak.

6/ Sztrádaépítés vagy leállítás? /Népszava 2010.01…….. /
Olvasom a Népszavában, hogy „..2010 – ben 340 milliárdot fordít a Nemzeti

Infrastruktúra Fejlesztő /NIF/ Zrt. gyorsforgalmi utak és vasutak építésére.
E hír  olvasatán kísértett  a  kisördög.  Eszembe jutott  ugyanis,  2008 májusának
utolsó napjaiban Orbán Viktornak a színművészeti egyetem vitakörében ismertetett
elképzelése arról, hogy mit tesz majd, ha kormányra kerül.
A Fidesz vezére – többek között – a nyugdíjak befagyasztásáról, és a folyamatban
levő  fejlesztések  /beruházások,  építkezések/  felülvizsgálatáról,  -  lehetséges
leállításáról  beszélt.

Egy ország fejlettségi  szintjének egyik meghatározó eleme az infrastruktúra
állapota, amely, további fejlődésének is feltétele. Az elmúlt 8 év alatt közel 600 km.
autópálya épült meg. /Az Orbán – kormány 4 éve alatt mennyi? Egyesek szerint 20
km. míg mások szerint  mindössze 7,  azaz hetes km../Most már több pályát  az
ország határoktól néhány kilométer választ el. Képzeljük el, ha 2010 nyarán ezek
építését leállítják.
Ismét nevetség tárgya lennénk Európában.  Mert  ha pl.  a  szomszédos országok



megépítik a mi határainkig,  mi meg pár kilométerrel  tőle abbahagynánk, ugye
milyen jellemző lenne kis  hazánkra,  ahol  minden lehetséges csak reformok és
építések nem?
A másik szempont: ha az autópályák és a 4 – es metróépítés leállításra kerülnek,
nemcsak sokmilliárdos kárt, hanem sok - sok ember munkahelyének elvesztését is
jelentenék.
Orbán egy másik nyilatkozatában ugyanis egymillió munkahelyet ígért. Ha leállítja
a fejlesztéseket, az együtt jár sok ezer munkahely megszűnésével. Ennyi munkahely
teremtését  hogyan  akarja  megoldani?  Felszedeti  a  megépült  autópályákat?  A
Nemzeti Színház építésének leállítása után ez nem is hihetetlen. Ne hogy valaki
még azt higgye, hogy azokat Gyurcsány és „meghosszabbított keze”, Bajnai építette.
A fenét! Mint a Nemzeti Színház esetében - majd ő épít másikakat. Természetesen
másik nyomvonalon. Kerül, amibe kerül.
Aztán meg, ha leállítja, és nem folytatja, mit csinál az erre fordítható 340 milliárd
forinttal? Természetesen ez is kérdés lehet. Egyik nyilatkozatában kijelentette: „
van itt pénz csak nem arra fordítják amire kellene”. Azt persze majd Ő megmondja,
hogy mire kell fordítani. Ezt már ismerjük kormányzati időszakából.

7/ „Az ellenfél ne legyen a pályán!” /Népszava 2010. január
20./

Így  is  értelmezhetjük  a  Fidesz  reagálását  arra,  hogy  kéthetes  lakossági
tájékoztatót  indít  a  kormány,  melynek  során  bemutatja  az  utóbbi  évben  elért
eredményeket – és az emberek mindennapi életét is érintő – intézkedéseket.
A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott,  hogy  „az MSZP-kormány pofátlansága nem
ismer határokat”.  Az adófizetők 100 millió forintjából megint reklámozni kezdi
magát….”
 Demokrácia Fidesz értelmezésben. Az ellenzék meg akarja tiltani a kormánynak,
hogy az elért eredményekről, és a tett intézkedéseiről beszámoljon a lakosságnak.
Mert úgy vélik, hogy a „zemberekhez” csak ők, a Fidesz szólhat.
Ismerősen  visszacsengő  mondatok.  A  népszavazási  kampányban  -  a  Fidesz  azt
követelte, hogy a kormány ne kampányoljon a reformok védelmében.
Aztán volt egyszer egy Országimázs – központ, amelynek, értékeinknek nemzetközi
megismertetése, lett volna a feladata, de a sok milliárdot felemésztő intézmény
valójában Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsítését, volt hivatva szolgálni.
Egy 2000 év végi tudósításban olvasható, hogy a központ 4,2 milliárdos keretéből
2,5 milliárdot  költött  ünnepségek rendezésére,  1,5 milliárdot  pedig kiadványok
megjelentetésére,  közvélemény  kutatásokra,  és  a  kormányfői  közszereplések
dokumentálására.
Amint látható milliárdokról volt szó. Jellemző, hogy a feljelentések alapján indult
eljárásokat a Polt Péter vezette ügyészség megszüntette.

8/ Ismét feljelentenének – most az őszödi beszéd miatt /A
Fidesz ismét előveszi Őszödöt ?/ /Népszava 2010. január 23./
A  Fidesz  fontolgatja,  van  e  lehetőségük  ismét  feljelentést  tenni  Gyurcsány



Ferenc őszödi beszéde miatt.
 Szerintem jól teszi. Talán nyilvánosságra is hozhatná annak teljes szövegét. Akkor
kiderülne,  hogy  bizony  a  „választók”,  annak  csak  egy  manipulált  változatát,
hallhatták. A józanul ítélők és a médiaszociológusok szerint ugyanis:"...ha a Magyar
Rádió  munkatársai  jól  kommunikálják  a  helyzetet,  a  társadalom  kevésbé
radikalizálódott volna… etikai szabály, hogy egy összeállításban azt kell visszaadni,
amit az illető szólásában kifejezésre akart juttatni.  Ha egy újságíró ismerte az
őszödi  beszéd teljes  szövegét és azt  gondolta,  hogy az a beszéd lényege,  hogy
„hazudtunk reggel, éjjel meg este”, akkor ugyan etikai vétség nem állapítható meg,
ám mindenképpen szerencsétlenül járt el.”
Áder János 2006 – ban, valóban tett már ebben az ügyben feljelentést Gyurcsányék
ellen  azonban,  az  ügyészség  nem  talált  okot  az  eljárásra.  A  bíróság  2009  –
júniusában hozott  ítéletében kimondta,  hogy Gyurcsány Ferenc és  munkatársai
eleget tettek a közzétételi kötelezettségüknek. A bíró emlékeztetett arra, hogy a
felperesek közül bárki kérhetett volna további részletes tájékoztatást közvetlenül a
Pénzügyminisztériumtól, de nem éltek ezzel a lehetőséggel.”

9/ Martonyi és a kordonbontók. /Vasárnapi Hírek 2010.január
24./

Olvastam  Fábri  Ferenc  levelét  /VH,  január  10./melyben  mellébeszélésként
értékeli Martonyi Jánosnak - a Fidesz képviselők kordonbontásáról szóló - azon
nyilatkozatát  miszerint  –  „  A  kordonnak  semmilyen  jogalapja  nem volt,  ezt  a
rendőrség is elismerte.”
 Egyetértek  a  levélíróval,  egyben  kiegészíteném  és  felhívnám  a  figyelmet  az
alábbiakra:

Sólyom László közleményt adott ki a kordonbontásról:  "Ma a Fidesz európai
parlamenti  és  országgyűlési  képviselői  jogellenesen  elbontották  a  Kossuth  téri
rendőrségi  kordont,  és  bejelentették,  vállalják  tettük  jogi  következményeit…Az
országgyűlési képviselők magatartása mintát adhat, márpedig a jogállamot nem
lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni. Nem hallgatható el viszont az sem, hogy
a  Kossuth  téren  a  gyülekezési  jogot  ősz  óta  alkotmányosan  aggályos  módon
korlátozza a rendőrség, és nem reagált érdemben a kifogásokra sem- hangsúlyozza
a köztársasági elnök./dunatv.hu 2007.02.péntek 18:29/

Sólyom László akkor még úgy látta, hogy a kordonnal a rendőrség „aggályos
módon  korlátozza  a  gyülekezési  jogot”.  Ez  egyéni  véleménye.  Viszont  a
kordonbontást  egyértelműen  elítélte  és  jogellenesnek  minősítette.
A  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  pedig  2008  májusában  megállapította:  „A
köznyugalom biztosítását szolgáló jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni nyílt
ellenszegülés durván sérti a társadalmi együttélési normákat. Az ilyen magatartás
azon személyek részéről, akiktől – különösen kiemelkedő helyzetüknél fogva – épp
példamutató magatartást vár el a társadalom, alkalmas arra, hogy felháborodást
keltsen.  E  körülmények  összességükben  lehetővé  teszik  az  Sztv.  142/A  §  (1)
bekezdése (garázdaság szabálysértése) szerinti minősítését.”



Tehát, nyolcvan Fideszes képviselőre, köztük Orbán pártelnökre vonatkozott ez a
bírósági ítélet. A bíróság szerint azonban ez a garázdaság csekély veszélyességű
volt,  nem  járt  semmiféle  büntetéssel,  viszont  egyértelműen  törvénybe  ütköző
cselekmény. A bíróság a kordon állításának jogszerűségét nem vitatta.

 

10/ Londonban megkérdezték volna /Vasárnapi Hírek
2010.március 7./

„Gyurcsány Ferenc az a politikai személyiség, aki alapvetően meghatározta a
politikát  az  őszödi  beszéddel  és  azzal,  hogy  a  2006-os  választások  előtt  az
államháztartási adatok eltitkolásával hazugságokra alapozta a kampányát.”
Mondotta többek között, Navracsics Tibor a Fidesz frakció vezetője a Népszabadság
riporterének kérdésére. /Február 25./
Nyilatkozta ezt annak ellenére,/vagy tudatában?/a frakcióvezető, hogy a Fidesz ez
ügyben tett feljelentését az ügyészség kétszer – Áder Jánosét 2006 – ban, legutóbb
pedig Balsai Istvánét, - egyszer pedig a bíróság, - melyet több ”magánszemély”
kezdeményezett,- elutasította. A Fővárosi Bíróság pl. 2008 júniusában kimondta,
hogy  ”Gyurcsány  Ferenc  és  munkatársai  eleget  tettek  a  közzétételi
kötelezettségüknek… a bíró emlékeztetett arra, hogy a felperes magánszemélyek
közül bárki kérhetett volna további részletes tájékoztatást a PM.- től, de nem éltek
ezzel a lehetőséggel.”
 A riporter újságíró sem élt azzal a lehetőséggel, hogy emlékeztesse Navracsics urat
e tényekre és megkérdezze mi is erről a véleménye. Avagy mondana e példát az
általa  említett  hazugságokra.  Talán  kínos  lett  volna?  Lehet.  Mi,  újságolvasók
viszont éppen arra lettünk volna kíváncsiak.
Éppen ezért emlékeztetek arra. hogy 2009 februárjában a londoni Financial Times
újságírója megkérdezte - Orbán Viktortól, aki ott a hazai reformokat  sürgette, –
hogy akkor miért ellenezte az egészségügy reformját? Orbán válasza nem az volt,
ahogy idehaza a „zembereknek” szónokolta, hogy” reformok csak a pénzbehajtást
szolgálják”, hanem a következő: „Nem azzal kellett volna kezdeni, hanem, ahogy Ő
kezdené, „a bürokrácia lefaragásával”, azaz az államigazgatás reformjával.
Azt  viszont  elhallgatta,  hogy  2006.  július  10.  én  a  Gyurcsány  kormánynak  az
„államigazgatás reformjához” szükséges, Alkotmány - módosítási javaslatát - 2/3- os
tv. lévén - leszavazták a Parlamentben.
Londonban  megkérdezték.  Az  viszont  elképzelhető,  hogy  a  Financial  Times
újságírója arra már nem emlékezett, miről és hogyan szavaztak 2006. július 10 – én
a magyar Parlamentben. Ezt tőle nem is lehet elvárni.

11/Az OECD gondolkodik helyettünk / Népszabadság| 2010.
március 13. /

Írják a lap február 12-i számában (OECD: Egyetlen út van), hogy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint a magyar kormány nem
engedhet a költségvetési szigorból, és végre kell hajtania a fájdalmas reformokat.
Kevesebb emberrel,  de  hatékonyabban működő államot  kell  létrehozni,  mert  a



jelenlegi rendszer finanszírozhatatlan.
 Ugyanez a vélemény, a nyugdíjrendszerről, de a gyes és a gyed időtartamának
további csökkentése is az ajánlások között szerepel. Mindezt azzal indokolják, hogy
változott a világhelyzet, kevesebb lesz az állami bevétel.

Kint vagyunk a vízből! Az OECD gondolkodik helyettünk, avagy emlékeztetni
akart Gyurcsányék reformkísérleteire, melyet a Fidesz egyrészt a Parlamentben,
másrészt a kierőszakolt népszavazással meghiúsított. Mert miről is van szó?

Emlékeztetőül: 2006. július 10-én a második Gyurcsány-kormány által benyújtott
„államszerkezet”  átalakításához  szükséges,  alkotmánymódosítási  javaslatot  a
Fidesz  –  kétharmados  törvény  lévén  –  nem  támogatta  a  Parlamentben.  Pedig
elfogadása,  és  annak  nyomán  a  régiók  létrehozása  évi  20–25  milliárd  forint
megtakarítást jelentett volna az állami kiadásokból! Szakemberek szerint ennek
vonzatai  a  többszörösét.  Mellesleg,  a  közigazgatás  átalakítása,  azaz  az
önkormányzati  reform  a  Fidesz  1998-as  programjában  is  szerepel.  A
Gyurcsány-kormány  így  is  mintegy  20  százalékkal  csökkentette  közszféra
dolgozóinak  létszámát.  A  társadalombiztosítás,  nyugdíjrendszer,  egészségügy,
szociális  kiadások  és  a  felsőoktatás  finanszírozhatatlansága  miatt
elengedhetetlenek  a  reformok.
A legriasztóbbnak bizonyult az a tény, hogy 10 év alatt – 1995 és 2005 között a
háromszorosára, azaz – 500 milliárdról 1500 milliárdra növekedett a támogatásra
fordított összeg. Tehát évente 100, azaz százmilliárdos a növekmény. Ilyen ütemű
növekményt egyetlen állam gazdasága sem képes finanszírozni.

Az  egészségügy  és  felsőoktatás  reformjáról  szóló  törvényjavaslat,  2008
februárjában fogadta el a parlament, a köztársasági elnök is aláírta. Ezt a törvényt
a Fidesz által kierőszakolt népszavazási komédia miatt vonták vissza. Meg kellett
tenni  annak ellenére,  hogy az  eredmények a  reformot  igazolták.  Pozitív  lett  a
tb-kassza egyenlege, lehetőség nyílott az egészségügyi dolgozók bérének emelésére,
étkeztetés javítására stb.
Nos, azóta igencsak megsokasodtak a reformerek. Egy közvélemény kutatás szerint
néhány héttel a népszavazás után már a lakosság többsége is „reformpárti”  lett.
Köztársasági elnökünk szerint is „elhibázott lépés volt a tavaszi népszavazás”. Az
MDF-nek  az  a  Bokros  Lajos  a  miniszterelnök  jelöltje,  aki  a  legdrasztikusabb
megszorításokkal járó reformokat ígéri. Herényi Károly szerint: „a Fidesz nagy kárt
okozott a népszavazással”, Demján Sándor pedig kijelentette: „Ha végrehajtottuk
volna a reformokat, a mainak a dupláját kereshetnénk.”
Itt  tartunk most.  A kórházak pénzszűkében, hosszúak a várakozási  idők stb.  A
Fidesz  és  Orbán Viktor  támogatottsága a  legmagasabb.  (Már ha hinni  lehet  a
közvélemény-kutatóknak.)

12/ Beszéljünk róla! /Népszabadság 2010. március 18./
Csányi Vilmos írásaiban a mai magyar társadalom gondjaira irányítja a figyelmet,

ezek továbbgondolására, megbeszélésére ösztönöz. A Miért nem ezekről beszéltek?
Című írásában (február 20.), több témát is érint, köztük az egészségügyet. Mint írja:



„Igaza van Orbán Viktornak, el kell  érni a sok pénzért oktatott orvosok itthon
maradását!” Való igaz. Annyi fizetést kapjanak, ami nem ösztönzi őket a külföldi
munkavállalásra. Gogl Árpád 1998-ban, a Magyar Orvosi Kamara elnökeként azt
képviselte, hogy az orvosoknak 400 százalékos fizetésemelést kell biztosítani. Aztán
az  Orbán-kormány  egészségügyi  minisztereként  nem  tudta  érvényesíteni
álláspontját, mert nem volt rá fedezet, pedig akkor a gazdaság, köszönhetően a
Bokros-csomagnak, jól prosperált.
2002-ben  Medgyessyék  adtak  a  közszférának  –  köztük  az  orvosoknak  –  50
százalékos emelést,  de ez,  mint  kiderült,  legalábbis  a  Fidesz retorikája szerint
„országtönkretevő”  intézkedésnek  bizonyult.  (Az  intézkedéseket  a  Fidesz  is
megszavazta.)
Csányi az ausztrál példát hozza fel, ahol „…kötelező az állami egészségügyi ellátás
a befizetett járulékért”. Magyarországon is kötelező a befizetett járulékért. Sajnos,
sokan nem fizettek. 2006-ra kiderült, hogy a befizetések nem fedezik az évről évre
növekvő kiadásokat. 1995 és 2005 között, 500 milliárdról 1500 milliárdra nőtt a
tb-támogatások összege. Ekkora növekményt egyetlen ország gazdasága sem bír el.
A Gyurcsány-kormány ezért hirdette és kezdte meg az egészségügy reformját.

Ne gondolja azonban senki, hogy a reformötlet Gyurcsányéknak jutott eszébe! Az
Orbán kormány idején már történtek erre előkészületek. Viszont számítani lehetett
a „szakma” és a társadalom ellenállására, és ők nem akartak rossz fiúk lenni. A
kormány intézkedései nyomán pozitív lett a tb-kassza egyenlege, javult a kórházi
ellátás, és rendelet szólt arról, hogy a befizetett díjak hány százalékát kell a kórházi
dolgozók bérének emelésére fordítani.
Nos, ezt a Fidesz által kierőszakolt 2008. tavaszi népszavazás meghiúsította. Most
ott tartunk, hogy a kórházak pénzszűkében vannak, hosszú a várakozási idő, stb.
„A magyar, ...ha sokáig vár a sorára…, akkor a hálapénz eszközéhez nyúl, mert
tudja, hogy az állami járulék nem elég.”, „Ausztráliában… kiírják a rendelőben,
hogy a beavatkozásokért a biztosítótól kapott összegre hány százalékot kérnek még.
Van orvos, aki megelégszik az állami juttatással, van, aki nem…. Mindenki dönthet,
vár, vagy leperkálja azt a húsz-harminc százalékot...” – írja Csányi.
Nos, abban nem vagyok biztos, hogy a magyar dolgozó tudja, hogy az állami járulék
nem elég, ezért ad hálapénzt. Kialakult szokás, a gondosabb ellátás reményében.
Van, ahol elvárják, van ahol nem, de ha adják, elfogadják. Olyan orvos is akad, aki a
beteg tudtára adja, ő mennyit szokott „kapni” ilyen műtétért.

A gazdagabb országban sem elég az  állami  járulék,  ezért  kérnek még rá  a
betegtől. Ki is írják, mennyit! Nos, ez a különbség a két rendszer között. Mert ha ki
van írva, mennyit kérnek pluszban, akkor nyilvánvaló, hogy azután adót is fizetnek.
Felmérések  szerint  évente  50–70  milliárdot  fizetünk  ki  hálapénzként,  ami
adózatlanul  kerül  orvosaink  zsebébe.  Csányi  javaslata  az  ausztrál  modell:
„Kidolgozott,  jól  működő,  emberbarát  rendszer,  csak  át  kéne  venni!”
Támogatom Csányi Vilmos javaslatát, vegyük át akár holnap! De vajon mit szól
hozzá a „szakma”?

Kiegészítés:
A témában való kutakodás során találtam egy figyelemre méltó példát.



Mint jeleztem a Gyurcsány – kormány intézkedései egész rövid időszak alatt
komoly eredményeket hoztak az egészségügy területén. Egyensúlyba került a Tb.
kassza  –  azaz  lényegesen  csökkentek  ez  által  az  állam  kiadásai,  magasabb
színvonalra került a betegellátás, élelmezés stb.
A Fidesz által követelt és propagált ingyenesség, mint arra számtalan példa mutat,
pazarlást  és  egyéb  társadalmi  problémákat  is  eredményezhet,  ami  végül  az
adófizetők zsebére megy. Ebből a szempontból igen tanulságos egy bizonyos NAURU
példája.
Nauru egy apró sziget a Csendes-óceánban mindössze 21 négyzetkilométer, 12 - 13 ezer lakossal.
Több sajtóorgánum is tudósított  róla,  hogy miután 1968 –  ban függetlenné váltak,  a hatalmas
foszfátkészletek kitermelésével, eladásával igencsak gazdaggá lettek. Vezetőik úgy gondolták itt az
ideje, hogy jóléti államként működjenek. A nauruiak ingyen vagy jelképes összegért – kapták a
lakást, az energiát, a vizet, a telefont, az orvosi ellátást. Ingyenes volt az oktatás, az utazás. Az
átlagos család 2 gépkocsival rendelkezett, e-mellett a legkorszerűbb műszaki cikkeket vásárolták.
Lassanként az eredeti táplálékaikat importált ételekkel váltották fel.
Mindezek „eredménye” pedig, túltápláltság – 130 kilós emberek – a lakosság 94 % - a elhízott – az un.
jóléti betegségek elterjedése, magas vérnyomás, szív és érrendszeri betegségek, cukorbaj. Ennek
okán a nauruiak átlagéletkora mindössze 55 év.
Ezek a körülmények odavezettek, hogy egy idő után a kormány bevételei már nem fedezték a pazarló
kiadásokat, - a foszfátkészletek is kezdtek kimerülni – nagy adósságok halmozódtak fel, az ország a
szakadék szélére sodródott.
Érdemes odafigyelni, hogy minderre hogyan reagált az ottani átlagpolgár. A Parlamentben ellenzéki
képviselők figyelmeztettek,  ha ez így megy tovább, koldusbotra jut népük. Ám az ott  jelenlévő
hallgatóság abszolút nem vette komolyan a figyelmeztetést, számukra a vita jó szórakozást jelentett.
Ők fittyet hánytak a jövőre. Amikor már a gondok sokasodtak, a kormány az állami alkalmazottak
elbocsátásával, az állami vállalatok privatizálásával, a külföldi konzulátusok bezárásával próbálta
enyhíteni a válságot. A problémák közepette hiány lépett fel a mindennapi áru- cikkekből, 2004. -
ben, az ország telekommunikációs rendszere összeomlott. Az ország külföldi segítségre szorul.
Nauru példája két dologra mindenképpen figyelmeztet:

- 1/ Hazánkban nagyobb gondot kell fordítani az egészséges életmód kialakítására!
Ha a magasabb jövedelem nem párosul a társadalom tudatának változásával, az
egészségesebb  táplálkozással,  és  életmóddal,  az  nagyon  sokba  kerül  az
adófizetőknek. Annál is inkább, mert kis hazánkban is bőven vannak gondok. A
statisztikák szerint a felnőtt lakosság 62 % - a túlsúlyos, 10 – 15 % - a elhízott és a
helyzet  egyre  romlik.  A  nők  harmada,  a  férfiak  38  % -  a  tartozik  az  elhízott
kategóriába.  KIMUTATÁSOK  SZERINT  A  LAKOSSÁG  FELE  BETEG,
gyógyszerfogyasztó./Egyes orvosok szerint a másik fele csak azért nem beteg, mert
nincs kellően kivizsgálva!/

- 2 / A naurui példa másik tanulsága: Az ottani ellenzék felelősségét érezte felhívni
a figyelmet arra, hogy az ingyenesség pazarlást eredményezhet és tiltakozott az
ellen.
Ugyanakkor  nálunk  a  Fidesz  az  ingyenesség  visszaállítását  követelte.  Álságos
módon – számítva arra, hogy a lakosság nem számol a következményekkel, biztosan
megszavazza a 300 forintos vizitdíj  és kórházi  napidíj  eltörlését –  népszavazást
kezdeményeztek. A cél nyilvánvaló, politikai előnyök szerzése., a ballib kormány és
pártja lejáratása.



13/ Mit csináltak rosszul a szocialisták 8 év alatt? /Vasárnapi
Hírek 2010. március 21./

A Die Presse c.  osztrák lap kérdezte az MSZP miniszterelnök jelöltjét,  „mit
csináltak rosszul a szocialisták a nyolc év alatt?
„ 2002… után hagytuk elszabadulni a kiadásokat, a közalkalmazotti béremelésre és
a 13. havi nyugdíjra nem volt fedezet, ..továbbá, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus
alatt  hozzáláttak  a  reformok  megvalósításához,amire  nem  készítették  fel  az
embereket.”  Mondta  többek  között  Mesterházy  Attila/MTI  2010.  március  6./NOL/

Egy interjúban nem lehet minden részletre kitérni,  viszont a körülmények jobb
megértése miatt nem árt néhány tényre rávilágítani.
Az 50 % os béremelésre, a 13. havi nyugdíjra a megemelt családi pótlékra nem volt
fedezet, mert az Orbán - kabinet, félve a választások elvesztésétől, 2001 – 2002 -
ben nagyvonalú „osztogatásba” kezdett. Lásd: „Szekércsárda ügyek”, vagyis fedezet
nélküli hitelek nyújtása stb. és még nyugdíjat is emeltek. „Elfelejtették” fizetni a
kismama pótlékot, a rendvédelmiek ruhapénzét, mely kiadások így a Medgyessy –
kormány büdzséjét terhelték. Ezeken kívül az EU - s követelményeknek megfelelően,
az államháztartási hiányba, a Medgyessy – kabinetnek már be kellett számítani az
autópálya építés költségeit,a több százmilliárdos állami garanciavállalást, amit az
Orbán – kormány kötött és ugyan úgy, mint az autópálya kiadásokat/trükkösen/ a
költségvetésen kívül kezelt. Mindez mintegy 250 – 300 milliárdos plusz terhet rótt
az államháztartásra.
A londoni F. Times írta 2009 februárjában:  ”Orbán Viktor kormányát független
közgazdászok  bírálták,  amiért  pénzszórással  fejezte  be  megbízatását.  Ez
előkészítette a talajt  a következő szocialista kormányok számára a mértéktelen
hitelfelvételekhez,  amelyek  hozzájárultak  Magyarország  jelenlegi  pénzügyi
válságához.”
Medgyessyék  azzal  számoltak,  hogy  az  akkori  európai  konjunktúra  hozzásegíti
gazdaságunkat  a  magasabb  jövedelemtermeléshez,  ami  fedezetet  nyújthat  a
magasabb  életszínvonal  fenntartásához.  Gazdasági  elemzők  szerint  azonban:”
Magyarország nem tudott profitálni az európai fellendülés hasznából, mert a Járai
vezette  Jegybank  a  maga  szemellenzős  politikájával  rabul  ejtette  a  magyar
gazdaságot.”  /Ti.  Indokolatlanul  magasan  tartotta  az  alapkamatot/
Az  MSZP  miniszterelnök  jelöltje  „vállalta  a  felelősséget”,  holott  a  Fidesz  is
megszavazta, kvázi felhatalmazta a kormányt - a Fidesz retorika szerinti un.„Ország
tönkretevő”  intézkedések  megtételére,  a  bérek,  nyugdíjak  családi  pótlék  stb.
emelésére.
Mesterházy nyilatkozata szerint „..  lehetségesnek kell lennie, hogy a mértékadó
politikai erők közös nevezőre jussanak az alapvető nemzeti kérdésekben”. Valóban:
normálisan  működő  demokráciában,  normálisan  működő  ellenzék
„ellenőrző”szerepet tölt be és nem az „Ott tartunk be a kormánynak, ahol tudunk
”politikáját  folytatja,  és  nem  akadályozza  meg  azokat  a  reformokat,  amelyek
bevezetését már ő is tervezte. Az egyik „mértékadó politikai erő”ugyanis ezt tette.
 


