Megírom
“Förtelmes világunkban semmi nem tart örökké.
Még a gondjaink sem.” (Ch. Chaplin)

Kedves Olvasó!
Ha kinyílik a pitypang, megírom.
Amint eljutok egy biopiacra, megírom.
Ha sárga lesz a pecsenyekacsa, azt is.
Bár lehet, hogy a kutyát sem fogja érdekelni.
Ezért arra gondoltam, lejegyzem inkább az elmúlt, majd négy év történéseit, furcsaságait,
olykor nevetséges, máskor dühítő, gyakran rémisztő kilátásokkal kecsegtető fordulatait. Mert
az emberi elme hamar felejt. Fontos önvédelmi mechanizmusa ez. De nekünk, írástudóknak,
az is feladatunk, hogy reagáljunk, kérdezzünk, elemezzünk és emlékezzünk is.
Bejegyzéseim jó részét nem én fogalmaztam meg. Vagy szó szerint idéztem azt, aki mondta,
vagy, a napi nyomtatott, illetve internetes sajtóból vágtam ki, és össze, mindazt, amit
érdekesnek, ellentmondónak, elgondolkodtatónak véltem. De idézek rádió-, illetve Tvriportokból is. Így aztán szerzőtársaim száma nem kevés, fel sem tudom sorolni őket. De akit
részletesebben is érdekel valamelyik esemény, hamar rákereshet egy számítógép segítségével.
Tudom, a naplóm stílusa nem egységes. Az első harmad, rövid bejegyzései után,
hosszabbodtak, terjengősebbé válnak az egyes cikkek, ahogy a témájuk is egyre fajsúlyosabb
és egymással egyre több összefüggést mutat, illetve változik, ahogy én is belejöttem a
dologba.
Tudom azt is, nem lesz könnyű olvasmány. Förtelmes nekem is újra olvasni, mert olyan
tömény. Ennek ellenére Kedves Olvasó, kérem, szánjon rá időt, olvassa el, gondolkodjon el
rajta!
Bízom benne, hogy mindez elmúlik egyszer.
„Ezért most „szíveskedjen terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva,
a két lába közt hátratekinteni! Köszönöm.
Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról!
Íme, a világ fejtetőre állt.” (Örkény)

1. Kubatov-lista.

„És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.”
2. Pintér Sándor belügyminiszteri kinevezése.
3. Kósa és Szíjjártó nyilatkozatai az ország csődközeli helyzetéről, minek következtében
tovább romlott a forint.
4. A 2010-es választás fülkeforradalomnak nevezése.
5. “Ellenzék nélkül is működik az ország”.
6. A csontvázbizottság.
7. Orbán 29 pontja.
8. Schmitt Pál kinevezése házelnökké.
9. Schmitt Pál kinevezése köztársasági elnökké.
10. A Nemzeti Együttműködés Rendszere.

11. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata.
12. Kövér Lászlót kinevezik házelnökké.
13. Stumpf István kinevezése alkotmánybíróvá.

14. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megalakítása.
15. Szalai Annamária kinevezése az NMHH élére.
16. A médiatörvény szigorítása.
17. A Terrorelhárítási Központ létrehozása.

18. Az állami cégvezetők keresetére vonatkozó bérplafon eltörlése.
19. A 2010-es választás kétharmados forradalomnak nevezése.
20. A gazdasági szabadságharc meghirdetése.

És aki szerint Mészáros Lőrinc, meg Simicska Lajos oligarcha, az labanc!
21. A Duna TV, az MTV, a közrádió és az MTI felügyeletének összevonása.
22. Az Országos Érdekegyeztető Tanács felszámolása.
23. Orbán kijelentése: “világszabadalom lesz az új magyar adórendszer”.

24. Orbán kijelentése: “Matolcsy a jobb keze, és nincs az a pénz, amiért a jobb kezéről
lemondana”.
25. Az öttagú Médiatanács öt fideszes tagja.
26. A válságadók: bankadó, chipsadó, telekomadó, energetikai adó, kereskedelmi adó,
sárgacsekk-adó, ingatlanadó.
27. Selmeczi Gabriella kinevezése nyugdíjvédelmi megbízottá.

28. A BKK megalakítása, és a 25 éves Vitézy Dávid kinevezése a BKK élére.
29. Orbán kijelentése: “Aki kételkedik, az a múltat védi”.
30. Az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása.
31. Tízmilliárd forint a DVSC-stadionra.
32. Gazsó L. Ferenc kinevezése a Kossuth rádió főszerkesztőjévé.
33. A Költségvetési Tanács jogkörének korlátozása.
34. Az egyéni választókerületek körzethatárainak átrajzolása (gerrymandering).
35. A MANYUP-tagok megtévesztése és megzsarolása.
36. Parlamenti jóváhagyás a 3000 milliárdnyi magánnyugdíj-pénz államosítására.
37. A Pál Utcai Fiúk szám “Felhők jönnek Magyarországra” sorának kicenzúrázása.
38. A “Felszállott a páva” című népdal betiltása Pécsett.
39. Az alkotmány átírásáról szóló kérdőíves “nemzeti konzultáció”.
40. Az államadósság-kommandó.
41. A 2011-es bérkommandó.
42. A Széll Kálmán-terv.
43. Az alkotmány átírása és átnevezése alaptörvényre.
44. Az alkotmány asztala.
45. Az alaptörvény preambulumának tartalma.
46. A gyerekek után járó plusz szavazati jog felvetése.
47. A szabad sajtóról és a tehetetlen országgyűlésről szóló rész kivágása Petőfi verséből.
48. 500 fizetett statiszta 2011. március 15-én.
49. Hegedűs Zsuzsa 10 milliós megbízása.
50. A Makovecz-akadémia.
51. A határon túli magyarok választójoga. Miközben adót nem itt vizetnek.
52. Orbán nyilatkozata: “Ne azt figyeljék, amit mondok!”.

53. A bírák nyugdíjkorhatárának a leszállítása.
54. Személyes adatok gyűjtése a konzultációs kérdőívekkel 2011 tavaszán.
55. A Demokratikus Koalíció tagnyilvántartásának leközlése a Magyar Nemzetben.
56. Ügyészségi vizsgálat, mert egy komentelő megsértette Schmitt Pált.
57. Orbán kijelentése a kokikról és a sallerekről.
58. A győri Audi-beruházás ellen tiltakozó természetvédő bebörtönzése.
59. Ingatlanadó-kivetési jog az önkormányzatoknál.

*
60. Az iskolák felügyeleti jogának visszavétele az önkormányzatoktól.
61. Kertész Ákos meghurcolása.
62. Kétmilliárdos keret a Marslakók sorozatra.
63. Ügyészségi vizsgálat a Twitteres ál-Semjén és követői ellen.
64. Dörner kamu pályázata az Új Színház igazgatói posztjára.
65. Orbán Viktor pénteki beszédei a közrádió 180 perc műsorában.
66. Orbán: “A magyar gazdaság egy gyorsnaszád”.
67. Illusztrációk húszmillióért az alaptörvényhez.
68. A Puskás-hagyaték Felcsútra csempészése.
69. Orbán levele a nyugdíjasoknak 2011 őszén.
70. Rogánné, Handó Tünde kinevezése az OBH elnöki tisztségébe .
71. Lomnici Zoltán kiretusálása a köztévé híranyagából.
72. A Klub rádió frekvenciavesztése, illetve a Médiatanács kontra Fővárosi Ítélőtábla.
73. Németh Lászlóné diplomanélküli, kinevezése fejlesztési miniszterré.
74. A Békemenet 2012 januárjában, a “Nem leszünk gyarmat” jelszó.
75. Az egykulcsos adó bevezetése mellett az adójóváírás kivezetése.
76. Az Éhségmenet résztvevőinek megalázása Mezőkövesden.
77. Schmitt Pál plágiumbotrányának mentegetése.

78. A Századvég tanácsadói pénzkeretének megduplázása hárommilliárd forintra.
79. A Munka Törvénykönyvének átírása.
80. Lázár János kijelentése: „akinek semmije nincs, az annyit is ér”.

81. A Malév-csőd.
82. A vonatok járatszámának a csökkentése.
83. A helyi és helyközi buszjáratok számának csökkentése.
84. Lengyel importtüntetők a 2012. március 15-i állami ünnepségen.
85. A „nemzeti érzelmű” és „demokrata” kifejezések kisajátítása a jobboldal számára.
86. Székhelyi József kitiltása Egerből.
87. A szélsőjobboldali eszmék terjedésének támogatása.
88. Ángyán József rágalmazása az MTI híreiben.
89. Rágalomhadjárat Gyurcsány ellen a közmédiában és a Hír TV-ben.
90. Balog Zoltán lelkész kinevezése az EMMI élére.
91. Lázár János kinevezése államtitkárrá.
92. Ámokfutás Erdélyben Nyírő József hamvaival.
93. Fideszes parlamenti képviselők nyilatkozatai arról, hogy meg lehet élni havi 47.000
forintból.

94. Kövér László kijelentése a „nyikhaj, senkiházi, utolsó tollforgató terroristákról”.
95. Kövér László kijelentése arról, hogy az ellenzéknek nincs helye a parlamentben.
96. A termőföld-botrány.
97. Az oligarcha-botrány.

98. A pártok állami támogatásának a felfüggesztésére vonatkozó tervek.
99. A TEK hatáskörének a kiterjesztése.
100. A csekkadó és a telefonadó.
101. Habony Árpád, George E. Birnbaum és Arthur Finkelstein.
102. Orbán Viktor kijelentése a pávatáncról és az IMF megtévesztéséről.

*
103. Schmidt Mária kijelentése az olcsó és kisigényű magyar munkásokról.
104. Kövér László erdélyi kampánykörútja az RMDSZ ellen.
105. A közmunkások és rabok alkalmazása fideszközeli vállalkozók birtokain.
106. Áder János kinevezése köztársasági elnökké.
107. Orbán kijelentése a „romkocsmákban merengő állástalan diplomásokról”.

108. Matolcsy György tündérmesés nyilatkozata a Quest-interjúban.

109. Az erősödő Horthy-kultusz.
110. Kumin Ferenc levele Hugh Grantnek.
111. Kumin Ferenc levele a Financial Times-nak.
112. A felsőoktatási ”reform”.
113. A kormány sorozatos beavatkozása a román belpolitikába.
114. Orbán kijelentése a félázsiai származékokról.
115. Dinnyekartell by Budai Gyula.
116. Orbán Facebook-üzenete a gazdasági szabadságharc megnyeréséről.
117. Kövér László kijelentése a pancserpuccsról.
118. A választási regisztráció terve.
119. A kormány hazugságai a választási regisztráció francia és USA-beli rendszeréről.

120. Giró-Szász hazugságai az unortodox magyar módszerek átvételéről.
121. Visszamenőleges hatályú törvénykezés.
122. Korengedményes és korkedvezményes nyugdíjak megszüntetése visszamenőleg.
123. Rokkantak meggyalázása a felülvizsgálatokon.
124. Rabszolgamunka és nem XXI. századi munkaeszközök és technológiák alkalmazása a
közmunkában.
125. A demokrácia lecserélésének gondolati felmerülése a miniszterelnök fejében és
nyilvános nyilatkozatában.
126. Mutyi alapú közbeszerzések “közgépesítése”.
127. Az egyházi jogállás “kegy gyakorlás”-ként való megitélése a a 2/3 többségével és nem
jogállamban szokásos módon.

128. A politikai párbeszéd helyett egyeduralmi módszerekkel történő kormányzás.
129. A devizahitelesek kifosztása, látszat-, illetve kirakat-intézkedések bevezetése.
130. A kokárda kisajátítása.
131. Családi pótlék 20 éves korig való csökkentése.
132. OKJ szakképzés díjmentességének 22, majd 21 éves korig csökkentése.
133. Munkanélküliek szociális. segélyének 22.800 forintra csökkentése.
134. Minimálbér alatti közmunka program.
135. Álláskereső támogatás 3 hónapra csökkentése.
136. „Senkit sem hagyunk az út szélén ” kijelentés.
137. A “filozófusbotrány”.
138. Baka András legfőbb bíró kinyírása, konzultációt bíráló adatvédelmi ombudsman
kinyírása, helyükre talpnyalók kinevezése.
139. Varga István képviselő nyilatkozata a családon belüli erőszakkal kapcsolatos
törvénytervezet vitájával kapcsolatban arról, hogy a Büntető törvénykönyv nem mindenható,
a rossz házasságokon belüli bűncselekményeket külön tényállással nem akadályozhatjuk meg.
„Talán az anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellé”, elsősorban
azzal kellene foglalkozni, hogy „ebben a társadalomban ne egy, vagy két gyermek szülessen,
hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor lenne értelme annak, hogy jobban
megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak”.
140. Anomáliák a földbérlettel kapcsolatosan, személyre szabott pályázatok (pl. Orbán
lányának udvarlója és a juttatott földek).
141. Az eszetlen foci-támogatások: 2013-ban a tavalyi összeg kétszeresét tervezik elkölteni e
sportra.
142. Kokettálás a szélső jobbal! Az új magyar gárda térhódítása.
143. A Horthy időkön való nosztalgiázás, a Kossuth tér átalakítása, Károlyi szobrának
Siófokra száműzése.
144. A Közgép birodalom térhódítása és Simicska ügyei.
145. A legnagyobb gengszter belügyminiszterré kinevezése, bukott rendőr százados
tábornokká előléptetése és mert szép simára nyalta, ezért csináltunk neki egy TEK-et.
146. És akkor az Ezüsthajót, Hapy And-et káelcsabástul még nem is említettem.
147. Hoffmanrózsit se felejtsük el. Önmagában is megér egy ellenszavazatot.

148. A „zelmútnyócév”: Egy talán világviszonylatban is számottevő, kiemelkedően
destruktív, szemérmetlenül gátlástalan és hazug, az ország érdekeit semmibe vevő ellenzék
folyamatos ostroma volt.

149. Ahol az ország legnagyobb tömegközlekedés-szervező centrumát egy kormánypárti
funkcionárius, alig 25 éves fiára bízzák.
150. „A múltat végkép eltörölni” Ez az eszme vezérli ma a Fideszt.

151. A mostanában meghirdetett polgári védelmi (kötelező) regisztráció olyan katasztrófahelyzetek esetére, amelyeket
- a parlament deklarál
- nem csak természeti, hanem
- ún. civil-katasztrófák (pl. polgári engedetlenségi mozgalom, sztrájk, stb.) esetén is
mozgósíthatja a regisztráltakat a közigazgatás.
152. A miniszterelnök személyesen felülbírálhatja az illetékes szakminisztériumok döntési
javaslatait. (Pl. a Külügy és az Igazságügy Minisztériumét is.)
153. „Örüljetek, mert megtaláltuk elveszett juhainkat!”

154. Az „egy a tábor, egy a zászló” stratégiája tíz év alatt hozta meg eredményét: a Fidesz
módszeresen fölmorzsolt minden polgári középpártot, a kádárizmus tehetséges
tanítványaként.

155. Az ópusztaszeri prédikáció: „Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az
erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden
magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből"
Orbán Viktor

156. Budai Gyula és a családon kívüli földbérlők esete.

157. Budai Gyula sikertelen rágalmazási kísérletei.
158. Orbán hazudik a sárvári frakcióülésen az IMF-nek tulajdonított követelésekről, aztán 200
millióért kampányt indítanak, hogy elmagyarázzák, hogy nem Orbán hazudott, hanem már
megint az egész világ van ellenünk.
159, A decemberben elfogadott választási törvényben átrajzolták Magyarország választási
térképét - a választókerületek nagy többsége nekik kedvez. A korrekció is az ő, csak az ő

kezükben van. Méltányosságról, az ellenzéki szavazók képviselethez való jogának a
tiszteletben tartásáról szó sincs.
160, A rendszert eltolták a többségi modell felé - elég a legtöbb szavazatot megszerezni, és a
győztes mindent visz, sőt még kompenzációt is kap.
161, Eltörölték a kétfordulós rendszert, nehogy a csenevész, egymással szóba is alig álló
demokratikus ellenzéki erők a második fordulóra összerántsák magukat.
162, De még ez sem volt elég, még így sem érezték magukat biztonságban. Annyira, de
annyira gyávák, hogy a következők szerint nyújtották be a választási eljárási törvényt: Az
eddig választásról választásra kicserélődő, pártsemleges Országos Választási Bizottság helyett
kilenc évre, kétharmaddal választja meg a Parlament a Nemzeti Választási Bizottságot.
Nemcsak a 2014-es, de még a 2018-as választást is a saját ellenőrzésük alatt akarják tudni.
163, A választások teljes lebonyolítását, a választók adatait a Nemzeti Választási Központ
elnökének kezébe adják. Ezt a hivatalnokot a miniszterelnök jelöli, és kilenc évre nevezi ki az
államfő. A teljes választási eljárás hivatali, lebonyolítói, hatósági rendszere felett ők
gyakorolnak ellenőrzést. Szabad kezet adnak maguknak a csaláshoz.
164, A maguk módján "megkönnyítik" a jelöltállítást - 200 regisztrált szavazó ajánlása már
elegendő lesz az induláshoz. Ez arra jó, hogy a saját pojácáikat indítsák el "ellenzéki", netán
"baloldali" jelöltként. Minél több a bérjelölt - ezeknek a hírek szerint 2-3 millió forintot fog
fizetni az állam -, annál nagyobb az esély, hogy a Kubatov-listák győzelemhez segítsék a
fülkeforradalmárokat.
165, Az előzetes regisztráció alkotmányellenes lenne - ezért az alaptörvénybe illesztenek be
egy alkotmányellenes mondatot, amellyel felhatalmazzák magukat, hogy sarkalatos
törvényben regisztrációhoz kössék a választójogot. Ez ugyan nem teszi a regisztrációt
alkotmányossá - de majd pont az általuk felhígított AB fogja kimondani az
alkotmányellenességét.
166, A regisztrációt meg is nehezítik - szeptember és április között, de csak a hét két napján,
munkaidőben járulhatnak a jegyző elé mindazok, akiknek nincs hozzáférésük az
ügyfélkapuhoz. Azt, aki nem regisztrál, négy évre zárják ki demokratikus alapjogából. Az így
létrejövő névjegyzéket az állami adatbázisokkal fogják összevetni - ami arra bizonyíték, hogy
a regisztrációra valójában semmi szükség, elvégre az állam most is rendelkezik a tisztességes
választás lebonyolításához szükséges adatokkal.
167, Megnehezítik az ellenzék kampányát - aki a regisztrációkor nem rendelkezik adatainak
felhasználhatóságáról a kampányban, azt senki, egy párt sem keresheti meg, sem levélben,
sem telefonon. Ez Orbán kiváltsága marad, aki tavasszal külön törvényben hatalmazta fel
magát, hogy a népesség-nyilvántartón keresztül leveleivel zaklathasson. És még nincs vége. A
kampányfinanszírozási törvény még várat magára.

168. A kormány minden intézkedése megmagyarázható a lopás, az öncélú szemétkedés és a
dilettantizmus megfelelő kombinációjával. Nincs kivétel. Ha elsőre nem nyilvánvaló egy
kormányintézkedés indítéka, akkor lopni akarnak.
169. A Fidesz mindent disznóságát előre bejelenti, csak tudni kell olvasni a jelekből. Ha
szeretnéd tudni, mi fog történni, gondolj a lehető legnagyobb szemétségre, amit ki tudsz nézni
belőlük, szorozd meg kettővel, és még így is csodálkozni fogsz.
170. A Fidesz nyelvén az „emberek", a „polgárok" és a „magyarok” gyűjtőfogalmak mindig
Orbán Viktort jelentik. A patetikus politikai szólamok csak a reorbanizálás után nyerik el a
valódi értelmüket.
171. Nem ez a legalja. Mindig van lejjebb. Hiszen a törvénykezési láz nem csillapodik.
172. A kormányzás három pillére a bolsevik hatalomgyakorlás, a maffiaszerű üzletvitel és a
dilettáns államirányítás. Ha bekerültél a bandába, soha többet nem szállhatsz ki. Ha
megpróbálod, kinyírnak. Még akkor sem úszod meg, ha hülyének tetteted magad.
173. Ha azt mondják, hogy valamit meg akarnak védeni, az azt jelenti, hogy védelmi pénzt
fognak érte kérni. Ha nem értesz a szóból, akkor szétverik, amit meg akarnak védeni.
174. A magyar kormánytagok felelőtlen, kivagyi, hazug nyilatkozatai, a 200 millió forintból
megvalósított IMF-ellenes sajtókampány, a kormányt "megmentő" békemenet jelszavai.
175. „Én a nyolcvanas években nem a diktatúra ellen harcoltam, hanem azok ellen, akik
csinálták a diktatúrát.”
Orbán
176. A Fidesz abból él – 2002 óta biztosan, de ez korábban sem volt idegen tőle –, hogy az
ellenfeleire, és nemcsak a politikai ellenfeleire, hanem azokra a magyar értelmiségiekre is,
akik nem álltak be elvtelenül a pártot szolgálni, vagy ennek hatalmát valamely módon
veszélyezteti, rágalmakat szór. Minősíthetetlen minősítő jelzők tömegével látja el őket,
durván kétségbe vonja a tisztességüket, a szuverenitásukat, a személyi integritásukat, és
végképp a saját meggyőződésükhöz és véleményükhöz való jogot, kiforgatja a szavaikat és a
tetteiket, sőt olykor bizony feljelentést is tesz ellenük.

177. Puszta hatalmi érdekből a magyar közbeszéd lepusztításában az elmúlt évtizedben
minden más pártnál többet tettek, a lejáratás eszköze és az aljas minősítések mindennaposak
lettek a parlamentben.
178. A diplomácia táncrendje miatt az elutasítást úgy kell előadni, mintha egyébként
barátkozni szeretnénk. Ezek azok a politika művészetéhez tartozó mozdulatok, hogy majd a
hét javaslatból kettőre-háromra (úgyis megcsináltuk már, csak ők nem vették részre)
rábólintunk, a maradék kettőt pedig, amit nem akarunk, úgy utasítjuk el, hogy a többségét
tulajdonképpen elfogadjuk. Ez a bonyolult játék, afféle pávatánc.”
179, Egyesületek nem állíthatnak majd jelölteket a parlamenti választáson.
180, Az új szabályozás szerint politikai hirdetést a népszerű kereskedelmi csatornák nem,
csak a leggyérebben nézett köztévé sugározhat. Simicska, aki a kormányváltás után
meghétszerezte(!) hirdetőcégeinek nyereségét, pont belekerül a tutiba. Államilag odaterelik
neki a teljes politikai hirdetési piacot és kinek-kinek olyan árat mond, amilyet akar.

181. Előjött Matolcsyból az elfojtott cejzelbandi, és géntudományokban jártasságát is
csillogtatni kívánta. Mert neki a japán tudósok személyesen mesélték, hogy a magyar
gyerekek harminc százaléka születése után fenekén hordja a japán zászlót. Ja, a fenék alapon
piros pöttyöt. Genetikailag rokonok vagyunk, csak így eldugva titkoljuk, és nem verjük
nagydobra.

182. A regisztrációs és a kampánytörvény csupán a végpontjai annak a folyamatnak,
amelynek egyik legbizarrabb és leglátványosabb jelensége az alkotmányosság
megsemmisítése. Itt nem csak arról van szó, hogy a Fidesz bármiféle egyeztetés nélkül
egypárti alkotmányt írt, sokkal inkább arról, amivé az alkotmányt tette. Az alkotmány ugyanis
immár nem a legfontosabb alapjogok biztosítéka, egyfajta szilárd hivatkozási alap. Ehelyett a
kormány kezében elkezdett éppen ellenkező módon, afféle jogi szemétlerakóként
funkcionálni. Ha a kormánypárt attól tart, hogy egy lépése alkotmányellenes lehet, és
fennakadhat az alkotmánybíróságon, akkor nem a szabályozást igyekszik módosítani, hanem

egyszerűen beleírja azt az alaptörvénybe. Így abszurd módon éppen azért kerül be valami az
alkotmányba, mert alkotmányellenes.

183. Tovább folytatódik a Tiszta Kezek mozgalom vesszőfutása a Kunigunda utcában. Orbán Viktor kedvenc
III/III-as besúgó védence, Böröcz István ismét úgy döntött elköltözteti a hírfotosoppolás ellen egy éve
tiltakozókat a számukra kijelölt demonstrációs zónából. Természetesen a nerben meghonosodott módon,
erőszakkal, mert hogy máskép
184. Az esetek kezdenek rendszerré összeállni. A kormánykritikus Heti hetesnek egy pár százalékos
kábelcsatornára szorításától a véleménycenzúra legfrissebb megnyilvánulásáig, Papcsáknak az internetes
„kommentbűnözők” elleni, rendőrségi segédlettel végrehajtott legújabb támadásáig számos példa jelzi, hogy a
hatalom annyira híve a médiabeli véleménypluralizmusnak, mint anno Kádáré, bár annál azért még többet kell
tűrnie. De azért ha egy sajtóorgánum nem a kormány mellett határozza meg az irányvonalát, pillanatok alatt
törvényen, frekvencián, anyaholdingon, a hirdetők érdeklődési körén kívül találja magát.

185. Kifogásolom az önkényes, uniformizált közoktatás létrehozását, valamint azt a fajta
törvényalkotást, mely nélkülözi a szakszervezetekkel való egyeztetést. Ennek hiányából
fakadó intézkedéssorozat eredményeként az alábbi, központilag meghatározott szabályozások
léptek hatályba:

- a 16 évre leszállított tankötelezettség
- a 90%-ban szabályozott tananyag
- a központilag meghatározott kánon létrehozása
- a központosításból és uniformizálásból származó hátrányok
- az esélyteremtő, alternatív iskolák ellehetetlenítése
- a pedagógusok terheinek növelése (és egyúttal burkolt bércsökkentés)
- a kötelező erkölcstan vagy hittan óra (választhatóan eddig is szerepelt)
- a kötelező mindennapos testnevelés (tornatermek nélkül)
- a 3 éves kortól kötelező óvoda (óvodai férőhelyek nélkül)
- a hatástanulmányok és a szakma megkérdezése nélküli sietős átalakítás
- a diákok hatósági zaklatásának és megfélemlítésének lehetővé tétele (rendőri igazoltatás,
iskolaőr)
- a szakiskolai oktatáson belül a közismereti tárgyak radikális csökkentése (a
szakiskolai oktatáson belül 33 % - a testnevelés órát nem számítva ez heti nyolc órát jelent)
- a szakiskolai tanulók 9. osztálytól tanulószerződéssel való dolgoztathatóságának lehetővé
tétele.
HAT
186. Orbán Viktor a rádióban és aztán a Parlamentben is lényegében kimondta a teljesen
logikátlant. Az Alkotmánybíróság emberekből áll, az emberek gyarlók, így az
Alkotmánybíróság is; tehát ki kell javítani az általuk vétett hibákat. A logikátlan azért
logikátlan, mert egy másik gyarló Orbán Viktor hivatott Orbán Viktor szerint arra, hogy
befejezze a nagy művet, leszámoljon a gyarlósággal és megalkossa a tökéleteset.

187. Orbán Viktor miniszterelnök válaszul az Alkotmánybíróság határozatára, amely
megsemmisítette a hajléktalanokat a közterületekről kitiltó törvényt, közölte, ha kell,
módosítják az alaptörvényt, és ezzel a kérdés kikerül az AB joghatósága alól.

188. Az érvényben lévő jogszabályok szerint 70 éves kor felett nem lehet nagykövetet
kinevezni: ám a kormány jelöltje a washingtoni nagyköveti posztra a sok érdemet szerzett
Szapáry György, egykori MNB-alelnök akkortájt történetesen 72 éves volt. Nosza,
változtassuk meg a szóban forgó jogszabályt, amely immáron felemeli a korhatárt.
189. Nem lehet pénzintézeti vezető, akinek nincs szakirányú felsőfokú végzettsége. Az MFB
kiszemelt vezérigazgató-helyettesének, az azóta miniszterré avanzsált Németh Lászlónénak
történetesen nem volt. Gond egy szál se, eltöröljük a rendelkezés idevonatkozó passzusát.
190. Törvényt hozunk, amely 98 százalékos adóval sújtja a végkielégítéseket az állami
szférában, ám hirtelen rájövünk arra, hogy ez valamelyik hívünket is érinti, sebaj, egy
képviselői indítvánnyal olyan időbeli korlátot iktatunk a törvénybe, amely épp csókos
barátunkat, a PSZÁF régi-új elnökét, Szász Károlyt mentesíti a különadó megfizetése alól.
191. Vagy, hogy ezeknél fajsúlyosabb példát mondjunk: nem akarjuk, hogy az
Alkotmánybíróság foglalkozzon adózási ügyekkel, hajrá, megváltoztatjuk az alkotmányt
(alaptörvényt, ha így jobban tetszik), úgy, hogy az elveszi ezt a lehetőséget az
Alkotmánybíróságtól. Meg akarunk szabadulni pár száz bírótól, mert nem szeretjük őket,
elküldjük őket nyugdíjba, s mert tudjuk, hogy ez normál törvényi úton védhetetlen lesz,
hoppá, beteszünk egy ilyen értelmű rendelkezést az alkotmányba (ezúttal az átmeneti
rendelkezések közé). Külön pech, hogy a törvény így is védhetetlen maradt.
192. „A helyzet úgy áll, ha tandíj lett volna, akkor én ma nem állnék itt. Ha tandíj lett volna
akkortájt, Önök közül nagyon sokan nem ülnének ma itt. Beszéljünk ismét egyenesen: a tandíj
a magunkfajtákat kirekeszti az egyetemekről. Ha képezzük és élesítjük az eszünket, akkor a
világ bármelyik fontos versenyében elsők lehetünk, és fordítva is igaz, ha ezt elhanyagoljuk,
ha nem tesszük, akkor minden versenyben alul fogunk maradni. Ezért azt javaslom, tegyük
félre a tandíjról szóló, időnként egyébként megokolható elméleti és erkölcsi vitákat, és amíg
nem leszünk Európa legokosabb és legképzettebb nemzete, addig ezt a vitát ne is vegyük elő
újra.”
Orbán

193.

194. Orbán videoüzenettel válaszol a mindennapos diáktüntetésekre.
Csak a Fidelitaszos diákokkal ül le egy nerkocsmába merengeni (ál)tárgyalni, megpróbálja
átverni a közvéleményt és még csak meg sem hallgatja a tiltakozókat.

195. Vidnyánszki Attilát nevezik ki a Nemzeti Színház élére úgy, hogy az erről döntő szakmai
bizottság zömét az ő saját emberei, illetve hozzá hasonlóan hűséges káderek tették ki.
Nyilvánvaló, a Fidesz megkísérli visszaállítani a rendszerváltozás előtti hatalmi struktúrát.
Alföldi szerint, ami itt folyik az „káros az ember hazaszeretetére”.

196. "Tulajdonképpen én kétszer töröltem el a tandíjat Magyarországon. Nem szoktam ezt hogy mondjam - nagydobra verni, mert nem szép dolog, hogyha az ember a saját lovát
dicséri. De hát én egyszer eltöröltem a Bokros Lajos által bevezetett tandíjat, mint
miniszterelnök, és utána, mikor bevezették a szocik megint a tandíjat, akkor pedig szerveztünk
egy népszavazást, amivel eltöröltük a tandíjat."
Orbán
- Szerénység NERtársak, szerénység! Ha én magamban szeretek valamit, az a szerénység, mondta Bástya elvtárs még ’69-ben. A múlt elkezdődött…

197.Vajon melyik a félelmetesebb?
Ha valóban úgy gondolja, hogy ők nem nyomtak le semmit a szervezetek, cégcsoportok,
társadalmi csoportok, az emberek torkán, vagy ha ilyen pofátlanul hazudik?
Nem tudok olyan törvényt, "reformot", eseményt mondani, amit ne erőből nyomtak volna le.
Egy terület van, ahol zajlanak az egyeztetések, ez a párt és kampányfinanszírozás, itt viszont
már 2,5 éve gyömöszölik egymást, eredmény nélkül...
Mondjuk, mit várhatunk Orbántól, aki már kétszer törölte el a tandíjat?
198. Pintér Sándor, belügyminiszterünk azt mondta, hogy korrektnek érzi, hogy a miniszteri
fizetése mellett felveszi az amúgy korengedményes nyugdíjának az összegét is.
Ha már a párton belülről érkezett egy törvény, hogy a közszférában ne lehessen egyszerre
kapni fizetést és nyugdíjat, akkor illene azt betartani.

199. „Az erő nem minden.” Rogán és Szájer még blazírt magabiztossággal álltak a
nyilvánosság elé az Alkotmánybíróság formai okokra hivatkozó, átmeneti rendelkezéseket
megsemmisítő végzése után. Bejelentették, hogy a formai kifogás nem probléma, ettek ők már
Alkotmánybíróságot, az összes megsemmisített passzust regisztrációstul egyszerűen
belegravírozzák majd az Alaptörvény főszövegébe, oszt jónapot! De az „ész szava”
közbeszólt: néhány nap múlva mindezt már tagadták.
200. „A tények pedig ezek: a cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem
alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként
viselkedik.” Írta Bayer Zsolt az 5-ös számú párttagkönyv és a békemenet-kitüntetett a Magyar
Hírlapban. Megírhatta, megjelenhetett, azóta sem tiltakozott ellene és el sem határolódott tőle
senki pártunk és kormányunk tagjai közül. Mert ugye, ahhoz kétség sem férhet, hogy a
Magyar Hírlapban megjelent rövidke cigányállat-határozó a következő másfél esztendőben
minden nap emlékeztet majd bennünket arra: kik a nácik és kik a demokraták ebben az
országban.
201. „Az a probléma, hogy a hallgatók nem hiszik el a kormánynak azt, amit mond”,
jelentette ki nagy nyilvánosság előtt Pokorni Zoltán. És ezen most meglepődünk?
Nem Orbán Viktor mondta azt, hogy "Ne arra figyeljenek oda, amit mondok, egyetlen
dologra figyeljenek, amit csinálok!"?

202. És valljuk be őszintén, a kormány eddigi felsőoktatással kapcsolatos megnyilvánulásai
nem sok bizalmat ébresztettek a fiatalokban.
"Ha emberszámba vesszük azokat, akikkel a változások történtek, és elmondjuk, hogy nincs
más választásuk, megértik. Az állampolgárnak bíznia kell abban, hogy az állam jót akar,
akkor is, amikor átalakítja az ember életét." (Balog Zoltán a Kossuth rádió Vasárnapi újság
című műsorában)
203. Hoffmann Rózsa szerint: “Ha nem akarjuk, hogy tovább romoljon egészségi állapotuk,
és hájasok, lúdtalpasok legyenek, rá kell bírni őket a mozgásra. Ezen túl nem maradhat el
egyetlen testnevelés óra sem.” Hát nem tudom, kire gondolhatott…

204. "Úgy gondoljuk, hogy amikor dolgozik egy kormány, akkor nem illik zavarni"

(Békemenet, Gyula)
Úgy gondoljuk, hogy a kormánynak dolgoznia illik.
Úgy gondoljuk, hogy a társadalom bármely csoportja véleményének
nyilvánosság előtti megjelenése nem illem kérdése, és nem is a kormány
munkájának zavarása.
Úgy gondoljuk, hogy azok, akik egy csoportnyi ember véleményének
megjelenését a kormány munkája zavarásának vélik, nem tudják, mit
beszélnek.
Úgy gondoljuk, hogy egy a kormány által százmilliós összeggel
támogatott civil szervezetnek a kormány melletti kiállnia nem illik.
Úgy gondoljuk, hogy egy kormánynak az emberek véleményét figyelembe
venni - illik!
Úgy gondoljuk, hogy a kormány munkájáról véleményt mondani - illik.
Úgy gondoljuk, hogy a kormány munkájáról véleményt mondó emberekről
másoknak véleményt mondani nem illik.
Úgy gondoljuk, hogy a kormány munkájának része, hogy az emberek
véleményét meghallgassa.

Úgy gondoljuk, hogy a kormány minden ember kormánya, azoké is, akik
munkájáról véleményt mondanak.
205. Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök által tető alá hozott megállapodásban
méretes pénzügyi csomag körvonalazódott.

206. Orbán és az ő nélkülözhetetlen jobb keze Matolcsy minden hurráoptimizmusa ellenére hogy a Moody's
továbbra is bóvliban tart minket és a középtávú gazdasági növekedési kilátásainkat gyengébbnek tartja
minden környező országénál.

207. Elborzadok attól, hogy mi pénz folyik el az egyetemektől, közép és általános iskoláktól,
mi csurog bele egyenesen futballstadionokba, Kövér-gárdába, Fekete-féle művészeti
akadémiába.
„Az államtól és a mindenkori kormánytól azt várjuk, hogy pártatlan, feddhetetlen és
tisztelhető legyen.”
Orbán Viktor, 2008. február

208. „A kommunizmus nem csak a múlt, mindaddig újra és újra szembe kell néznünk vele,
amíg a köztünk élő kommunisták ezt nem teszik meg, és nem ismerik el saját felelősségüket
abban, hogy tönkretették az országot.”
Fidesz frakció 2013. február 25.
23 évvel a rendszerváltás után Pozsgay elvtárs és Szűrös elvtárs még mindig a Fidesz páholy
lakója és az alaptörvény írója, a besúgó Böröcz elvtárs vezeti a Központi Hírhamisító
Intézetet. Az ügynöklisták nem lettek és nem is lesznek nyilvánosak, ahogy a kommunista
nyugdíjakkal sem csináltak a világon semmit. 2012 vívmánya, hogy a Fidesz az egyetlen párt,
és besúgók - kétharmaddal felhatalmazott - védője maradt.
209. Fontos dolgok ezek egy országban, ahol a vezéri kegy határozza meg a lét és létet, a
kegykeresés pedig a tudatot. Az ilyen napok teszik a nert azzá ami: a kegykereső vazallusok
vetélkedéseinek akadálypályájává.

210.

211. Orbán Viktor bejelentette: Matolcsy György mostani nemzetgazdasági miniszter lesz a

Magyar Nemzeti Bank elnöke. Lássuk, elindul(unk)-e a könyvillusztrációvá válás rögös, de
nagyon elkúrás esetén legalább rövid útján?

212. Talán még ki kell vonni pár tízmilliárdot a felsőoktatásból, talán még ki kell nevezni néhány teljesen
alkalmatlan, buta embert a megfelelő pozícióba, de alapvetően be van fejezve a nagy mű, a gép forog, az
alkotó akár le is pihenhetne.
213. „Erkölcsi értelemben nem vagyunk szabadok, mert sodródunk - ez azt jelenti, hogy
folyamatosan elfogadunk elfogadhatatlan dolgokat, nem szólunk, amikor pedig csak a
szabadság elvesztése lehet a hallgatás ára.”
fidesz.hu 2008. április 5.

214. Hogyan őrizheti egy börtönviselt alvilági kivégzőember az „angyali értékrendet”
képviselő kormánypárt székházát?
Ugyanis az alvilági gyilkosságért 10 évet börtönben töltött Szabó „Szőke” Ferenc is tagja volt
annak az osztagnak, amelyet a párt bölcsészelhárításként a székház védelmére állított ki). A
pártvezetésben tudniuk kellett, hogy az illető kicsoda. Mégpedig azért, mert az „elsőre
nehezen definiálható” figurát, akit szabadulása után a Fradi Security szerződtetett szurkolói
koordinátorként, Kubatov Gábor FTC-elnök, Fidesz pártigazgató, úgy tűnik, régről jól ismeri.
Az illető sűrűn rovott múltjának tényét a HVG rendőrségi forrása is megerősítette. Olvasói
rejtvény: észreveszi-e a képen a 10 apró különbséget a fiatal demokraták és a Fidesz barátai
között?

215. Ez egy olyan ország, ahol nem elég tehetségtelen senkinek lenni, hanem aljasnak is kell
lenni hozzá. A polgárháború hideg, a sör meleg. Itt nem az alkotmányhoz szabják a
kerényiket, hanem fordítva. Nem a kultúrához a feketéket, hanem ellenkezőleg. A színházakat
felszentelik, és a budi is szakrális, sőt főleg a budi az. Itt Nyirő József nagy író volt. És nem
volt nyilas. Aki Bayer ellen van, az a gyilkosok pártján áll. Aki Sz. Ferencet hívja rá a
negyvenhárom kilós bölcsészlányokra, az a párttal a néppel együtt megy - hej, pedig milyen
jól jönne most, de késő bánat eb gondolat – a baltás gyilkos. Helyette csak sósavazó
nyugdíjasok kérnek felvételt a Gárdába. A Magda Marinkó nem szabadul még?.. Bekussolsz,
mondtam már?!
Itt a gránitot is négyszer szilárdítják.
216. „A Fidesz a törvényesség és a rend pártja. A Fidesz - politikai szervezetként - eddig sem
kommentált és a jövőben sem kíván kommentálni bírósági ítéleteket.”
Fidesz sajtóosztály közlemény 2009. július 2.
„Botrányos ítéletet hozott a bíróság rezsicsökkentés ügyében.”
Orbán Viktor 2013. március 11.
218. „Erről az embernek első felindulásában az a véleménye, hogy ezeknek nem is bőr van az
arcukon, hanem teflon, különben leégne.”
Kövér László, 2004. május 19.

218. Kiengedték a rendőrségről azt a 16 tüntető középiskolás diákot, akiket a Parlamentnél
állítottak elő hétfőn délelőtt. Az alkotmány nem játék Facebook-oldala szerint a diákok egy
kivétellel 50 ezer forintos szabálysértési bírságot kaptak. A legfiatalabb tüntető, egy 15 éves
fiú figyelmeztetést kapott. Tévedés ne essék, meg kell tanulniuk ezeknek a gyerekeknek, hogy
büntetlenül becsokiztatni a néniket bácsikat nem lehet, annak bizony ára van. Azt is meg kell
tanulniuk nekik, és az őket interneten, tévében, közösségi oldalakon figyelő társaiknak, hogy
az ország igazságügy miniszterének az is akadálynak számít, ha el kell olvasnia pár táblát
parkolótól a bejáratig. Meg kell tanulniuk, hogy ebben a jogállamban a sósavas bácsi és a
habonyárpi a népi mesehős, ők meg az anarchistaterroristák. Meg kell tanulniuk, hogy Viktor
bácsi még ingyen bontott kordont, de nekik már fizetni kell a táblatartásért. Inflálódik a
szabadság és másik mérlegen mérik az óta, az ilyen cselekmények "társadalomra
veszélyességének fokát". Hiába, no, győzött a fülkeforradalom ez meg a vívmánya.
219. Szünet nélkül zuhant a forint az elmúlt hetekben a vezető devizákkal szemben, miközben
a nemzetközi piacok szárnyaltak.
Világgazdaság online, 2013. 03. 18.
„A forint gyengítése ellenkezik az emberek akaratával, és a kormány ezzel azt üzeni nekik,
hogy ugyanannyi munkával ezen túl kevesebb pénzt fognak keresni. A gyenge forint gyenge
országot eredményez, gyenge országot pedig csak gyenge emberek akarnak.”
Orbán Viktor, 2004. november 7.
220. Kövér László szónokként mindig pontosan eltalálja szarva közt a tőgyit, vagy fordítva.
Most megtudhattuk tőle: „A tüntető fiatalok apukái valószínűleg olyan kommunista vezetők
voltak, akik ellen a rendszerváltás idején ők tüntettek.” Milyen igaz. Ezek a mai izgága
fiatalok – köztük gimnazisták – úgy 1992–1995 táján jöttek világra. Az akkor nagyjából
harmincnyolc- negyven-egynéhány éves pufajkás apukáik az akkori szokás szerint
munkásőrként vagy ávós verőlegényként vezérkedtek, s a Fiatal Demokratákat hajkurászták.
Pelenkás gyerekeiket pedig az eljövendő osztályharcra dresszírozták.
221. Valóban példaként emleget minket a külföld. Magam sem hittem, de a magyar kormány
sikeres! A németek egyenesen a gyerekeknek példálóznak Magyarországgal. Viktor álma,
miszerint példát mutatunk a külföldnek, így hát teljesült. Kijelenthetjük, hogy révbe értünk
NERtársak!
A történet lényege, hogy a német közszolgálati televízió gyermekcsatornája a KIKA, készített
egy kis filmecskét „Piros lap Magyarországnak” címmel, melyben aranyosan elmagyarázzák a
kis lurkóknak, hogy Magyarország túl sokszor szegte meg az EU szabályait.
222. "Óriási siker, hogy a nyugdíjvédelmi program keretében a magán-nyugdíjpénztári tagok
96,8 százaléka választotta az állami nyugdíjrendszert" - vélte Selmeczi Gabriella
nyugdíjvédelmi megbízott. Mit ad isten, nem lesz rajta az „egyéni nyugdíjszámlán" az
államosított magánnyugdíj-pénztári egyenleg. Orbán Viktor és tettestársai végighazudozták az
elmúlt két és fél évet erről az ügyről. Amíg rá nem tették a kezüket a háromezer milliárd
forintnyi magánvagyonra, ígértek fűt-fát, azóta hallgatnak róla.
223. Rendőrök agyonvertek egy embert, majd a halottat, aki már nem csak fizikailag, de minő meglepetés - ügyvéd által sem tud védekezni, jól feljelentették. Úgy kell neki. A
rendőrkapitány a helyén marad, Pintér miniszter sem lát okot a közbelépésre.
224. Orbán betilt egy motoros tüntetést, amely gázt adna a zsinagóga környékén. A
motorosok közlik, hogy leszarják Orbánt, a szabályok szerint jogilag igazuk is van. Ha perre
mennek, nyerni fognak. Orbán tehát végső soron nekik segített. A TASZ még ott tart, ahol

korábban Sólyom László vagy Fodor Gábor, hogy a náciknak is legyenek véleménynyilvánító
jogaik. Most is, amikor a ház falán már rég feltűnt a jel.
225. Repülőjárat indul Azerbajdzsánba, balták és gyilkosok biznisze szárba szökken. A
Malévot viszont az Orbán-kormány csődbe vitte.
226. Megalakult a Fidesz értelmiségi hadserege, amelynek tagjai bármit megtennének a
Vezérért. 1952-ben ülhettek így a Szabad Nép szerkesztőségében, hogy aztán később bűnbánó
memoárokat és verseket írjanak önnön megtévesztettségükről.
227. Navracsics miniszter nekimegy a néppárti unós biztosnak, hogy aztán kapjon egy taslit
Barrosótól, hogy ne próbálkozzon a megosztó szöveggel, ő bizony Reding asszonnyal ért
egyet. Majd jön a hír, hogy kizárhatják Orbánt és pártját az Európai Néppártból. Ez is nyilván
valamiféle kidagadt erezetű balzöldlibsi izé lehet, személyesen Gyurcsány és Bajnai kavarta.
Orbán erre máris kilátásba helyezi a gránitszilárdságú alaptörvénye ötödik módosítását.
228. A rezsicsökkentést támogató aláírók elfelejtenek visszakérdezni: igazságos-e, hogy
Orbán több százezres rezsije is tíz százalékkal csökken.
229. Lemondott Király Júlia a jegybank alelnöke, aki már tudja, ami sokaknak később fog
leesni, nem csak a 3000 milliárdos magánnyugdíjat lopták el a fiúk: felkészül a valutatartalék.
230. A kormány milliárdokat oszt szét csajozásra és pasizásra.
231. Lázár miniszter beperel egy kommentelőt, Gyurcsányt korábban ötpercenként akarták a
Dunába lövetni, a fideszes trollok pedig ellepik a teljes sajtót és gyaláznak mindenkit, aki nem
ért egyet Orbánnal. Mit gyaláznak?? Lövetnének, akasztanának szakmányban.
232. A német statisztikai hivatal adatai szerint 2012 első félévében Magyarországról 25 415
bevándorlót regisztráltak, ami 46 százalékos növekedés éves szinten. Az áttelepülők jelentős
része diplomás.
233. Az ombudsman honlapja szerint két olyan ember is van, aki szó szerint éhen halt
Magyarországon.
234. Magukat katolikusnak nevező újságírók körében bomlásterméknek nevezték a
cigányokat, mit sem törődve azzal, hogy ha van isteni igazságszolgáltatás, akkor ezért
súlyosan bűnhődni fog a túlvilágon. Mert az ittenin aligha.
235. „Kétféle fiatal létezik ma Magyarországon, az egyik csoport – amelyben jóval
kevesebben vannak – az, amelynek tagjai állandóan balhéznak, „törvénytelenkednek”,
kiabálnak és a kamerák kereszttűzére vágynak mindenféle figyelemfelhívó és erőszakos
akcióval, a másik csoport pedig az, amelynek képviselőivel ma találkoztam.”
Kocsis Máté, 2013. április 13

236. „A Magyarország által követett politika Európában egy év alatt szalonképtelenből
mainstreammé vált.”
Orbán Viktor 2011. augusztus 29.
Bizony, annyira, hogy már lassan csak az azeriek állnak szóba velünk. Csak legyen elég
csere-baltásunk hozzá!
237. „Magyarország tökéletes európai demokrácia.”
Orbán Viktor, 2011. január 17.
238. „Európa még csodálkozni fog, mire képes Magyarország.”
Orbán Viktor 2011. január 18.
239. A kormányfő legutóbbi beszédeinek egyikében érdekes logikai feladvánnyal lepte meg

hallgatóságát. A negyedik alkotmánymódosítás európai bizottsági vizsgálatára reagálva
kijelentette: „Megvárom, amíg elolvassák (...) aztán majd beszélgetünk a konkrétumokról. Mi
demokraták vagyunk, ezért hiszünk a tények és az érvek erejében”.
A próféta szólt belőle…
240. „Ahol demokrácia van, meg jólét, ott egy párt is bőven elegendő, a pártosodás – miként
1989-ben is – a bomlás biztos jele.”
Ugró Miklós 2013. április 23.
241. „A trafik törvény egyik célja, hogy az 500 milliárd forintos dohány-kiskereskedelem
haszna magyar családokhoz kerüljön.”

Lázár János, 2012. szeptember 11.
Ahhoz a néhányhoz…
Egy csütörtökön benyújtott törvénymódosító javaslattal több ponton átírná a trafiktörvényt
Lázár János. A törvénymódosítás egyik legmarkánsabb pontja az, hogy jelentősen, 250
százalékkal megnövelné a dohánytermékek értékesítésének haszonkulcsát. A változtatást
Lázár ezzel indokolja: „egy megfelelő – tíz százalékos mértékű – kereskedelmi árrés
biztosításával azok a dohánytermék-kiskereskedők is biztosíthassák a dohánybolt szerény
jövedelmezőségét, akik elsősorban (vagy kizárólag) a dohánytermékek forgalmazásából
kívánják bevételeiket biztosítani”. A törvénymódosítás szándéka azért is figyelemre méltó,
mert mindössze két napja hirdettek eredményt a még a mostani szabályok szerint kiírt
trafiktenderen, amelyen több fideszes politikushoz köthető személy, stróman, szürkülő celeb,
illetve CBA-val kapcsolatba hozható pályázó nyert dohánykereskedelmi jogot. Vagyis a
módosításból kirajzolódhat egy olyan kép, hogy miután eldőlt, hogy kik lesznek a hazai
dohánykereskedelem új erős emberei – és köztük kellően magas a „baráti” és „családi”
pályázók aránya –, Lázár megkönnyítené az életüket a két és félszeresére emelt árréssel.
Ügyes, ugye?

És akkor még nincs is vége:
„Százas nagyságrendben vannak baloldaliak a trafiknyertesek között. Ha mi politikai
szempontokat mérlegeltünk volna, egy baloldali sem nyert volna. Az pedig miért lenne baj,
hogy a saját szavazóink is nyertek, ha megfeleltek feltételeknek. Alaposan előkészítettük a
trafiktörvényt, meg kell kötni a szerződéseket.”
Orbán Viktor 2013. május 17.
„A trafikosoknak elkötelezett jobboldalinak kell lenniük…ne a szocik nyerjenek!”
Horváth István polgármester, Szekszárd
242. Az országgyűlés keddi ülésnapján 206 igen, 31 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény módosítását. A szavazásnál két fideszes honatya, Ángyán József és Bencsik
János tartózkodott. A törvényjavaslat kivételes és sürgős eljárás keretében került a parlament
elé, két nappal annak benyújtása után. A Cser-Palkovics András és Vas Imre képviselők által
benyújtott törvénymódosítás szerint csak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) és az
Állami Számvevőszék (ÁSZ) kaphat teljes körű betekintést a közpénzek felhasználásába, míg

a szélesebb nyilvánosság csak korlátozottan juthat hozzá az adatokhoz, pl. a trafik-pályázatok
elbírálásának mikéntjéhez.

243. „Ma azt mondják a magyar fiataloknak: vesztesek vagytok, fizessetek, vagy menjetek és
boldoguljatok máshol. A vállalkozóknak azt mondják: vesztettetek, fizessetek még több adót,
vagy húzzátok le a rolót. A gazdáknak azt mondják: ne akarjatok ti versenyre kelni a német,
francia, de még a szlovák vagy a lengyel gazdákkal sem. Nem kell nektek föld, nem jár nektek
semmi, költözzetek munkanélkülinek a városba. A falvak népének azt mondják: ti rossz helyre
születtetek, vesztettetek, nem kell nektek iskola, posta, orvosi rendelő, közlekedés. A
dolgozóknak azt mondják: nem kell nektek európai fizetés, jó nektek az éhbér is, jobb, ha
meghúzzátok magatokat, mert aztán még az sem lesz.”
Orbán Viktor, 2007. március 15.
244. „Európa és Magyarország csak akkor tud megújulni, ha az imádság és a munka
hagyományát sikerül visszahelyeznie életfelfogása középpontjába” – mondta Orbán Viktor.
Európát inkább hagyjuk. Lehet, hogy rossz a látásom és a hallásom, de a Lajtától nyugatra
nincs olyan államférfi vagy közösség, aki munkából vagy imádságból O. V.-tól kívánna leckét
venni. De ami bennünket illet, csak helyeselni tudok. Közel a nap, amikor a miniszterelnök
fáradságos munkája egyetlen kiáltásba torkollik majd: „Térdre, imához!” Oszt jónapot.
245. „Amikor ma a publicista a kétharmados kormányt védi, akkor a hazáját és a nemzeti
kultúráját védelmezi.”
Bíró Zoltán, 2013. április 22.
És amikor a kétharmados kormányt kritizálja, akkor a hazáját és a nemzeti kultúráját támadja?
246. „Az a lényeg, elkötelezett jobboldalinak kell lenni.”
Horváth István polgármester (Fidesz stb.) a trafiktenderben
247. „Nem kell több megszorítás!”

Varga Mihály 2013. április 16.

248. Az utóbbi hetek, hónapok botrányai nem érintették a hazai építőipar legnagyobb
kitartottját. Neki vak komondor sem kell a magyarázathoz, miért tud ilyen kitűnően teljesíteni
a zsugorodó gazdaságban. Őt nem érinti az alaptörvény egyik módosítása sem, tőle lehet
zsidózni a parlamentben, cigányállatozni a médiában. Neki nem számít az sem ha műkörmös
nyer a földpályázaton, mint ahogy az sem érdekli kinek mennyit ér a pelenkatartó táskája a
frakció málé szájú vezetőjének, vagy kinek a számítógépén írnak pályázatot a cigibizniszről.
Attól sem esik hanyatt, ha a nagybajuszú házmester virágos jókedvében nem engedi
megszólalni a pártját bíráló képviselőt, akinek pedig ez alapjoga, vagy éppen pénzben
megbünteti a véleményt nyilvánító táblahordozó ellenzékieket a parlamentben.
Egy a lényeg: A Közgép jobban teljesít!
249. A Felcsúti Akadémia labdarúgócsapata feljutott az első osztályba, épül az új stadion:

fedett lelátók, ezernyolcszáz lakosú faluban háromezer-hatszáz néző befogadására alkalmas,
kiszolgálóépületek, és ami még ilyenkor szokás. A bátrabbak már BL-mérkőzés
megrendezését sem tartják kizártnak.
Mindenki hozzon magával még egy embert! Hamarosan vasúton is. Hiszen, a Nemzeti
Közlekedési Hatóságtól a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány október 31-én kapta
meg a felcsúti vasút létesítési engedélyét. Hiába támadta meg a vasúti pálya rekonstrukcióját a
terv tényéről a sajtóból értesülő néhány helyben lakó, akinek a házától karnyújtásnyira fut
majd a bicskei állomáshoz tartozó HM-vágányról induló, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémiát az alcsútdobozi arborétummal összekötő pálya, mivel nem tudják megfizetni a
fellebbezéshez szükséges közel kétmillió forintos eljárási díjat a hatóságnak
Ha ezt Minarik Ede megélhette volna!
250. Semmin se csodálkozz! Amikor Vásárhelyi Miklós 1960-ban kijött a börtönből, egy régi

– akkor magas posztot betöltő – elvtársa azt üzente: „Mondjátok meg a Mikinek, hogy ne csak
hirdesse, hogy ez rendőrállam, hanem vegye is tudomásul.” De miről is jut ez a régi anekdota
az eszembe? Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja a közrádióban, hogy rákényszerült a
trafikpályázatok áttekintésére, s megállapította, hogy a nyertesek között „százas
nagyságrendben vannak baloldaliak”. (Honnan tudja? De nem csodálkozom, biztos a Kubatov
Gabesz súgott neki.) Majd közli, hogy ő szelíd emberként nem fenyegetőzésképpen mondja,
de „ha mi egyszer politikai szempontokat akarnánk egy ilyen pályázati rendszerben
érvényesíteni, ott egy, azaz egyetlen baloldali sem nyerne”. (Ezen sem csodálkozom.)
251. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a 2010 óta megünnepelt
nemzeti összetartozás napja egy fájdalmas történelmi pillanatra, a trianoni döntésre
emlékezik, mégis pozitív üzenetet kíván hordozni. A június 4-i dátumra ezért egy „játékos,
fülbemászó dallamvilággal rendelkező dallal” készül a tárca, melynek meggyőződése szerint
„az összefogás igénye mindenkiben él”. Választásuk Bársony Bálint és Gergely Éva Barackfa
című zeneszámára esett, amelyet a szerzők Antal Timivel, Baricz Gergővel, Bencsik
Tamarával, Csizmadia Annával, Kállay Saunders Andrással, valamint az Magyar Rádió
Énekkarával együtt vettek fel.
Orbán Viktor mélyen elítéli politikai pedofíliát, ennek hangot is adott, amikor a német
közszolgálati televízió gyermekcsatornája rajzfilmben bírálta a magyar kormányt: "A
gyermekek nem arra valók, hogy mindenfajta politikai agymosásnak vessük őket alá”.

Ha viszont a magyar kormány csinálja, a gyerekkórussal súlyosbított kormánypropaganda úgy
látszik, belefér. Sőt, Balatoni Mónika a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára
még rá is tesz egy lapáttal. A gyerekekről szólva azt mondja: színházi rendezői múltjából
tudja, „ezek azok a pillanatok, ezek azok a tekintetek, ezek azok a szemcsillanások és ezek
azok a mosolyok, amelyeket nem lehet instruálni”.
252. „Ez az év az első aratás éve.”

Orbán Viktor 2013. május 15.

Ez a sok szegény ember pedig nem kaszáért, hanem a napi betevőért áll sorba:

253, „Én arról álmodoztam pár éve, hogy itt megnyerik a választást, aztán egy alkirály
odakerül, és kézbe veszi a színészoktatást.
…Vidnyánszky úr meg fogja tenni, amit megkövetel tőle a haza. Elég erő van hozzá, jó korban
van, megvan hozzá a műveltsége, a felkészültsége, a kultúrája, és meg fogja csinálni a
Nemzeti Színházat, ami ugyanúgy sikeres lesz, mint az Alföldié, csak nem a buzikról fog
szólni, hanem a szerelemről, meg a barátságról, meg a hűségről." Kerényi 2013. május 23.

254, „Elfogadhatatlan, hogy a közjavakkal törvénytelenül és erkölcstelenül sáfárkodók az
államot, mint magánvállalkozást kezeljék.”
Fidesz Nemzeti ügyek politikája 2010.
Trafiknyertes lett a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. vezérigazgatójának a sógornője is, aki
három boltot nyithat. Sajtóértesülések szerint a nyertes rokon nem dolgozott a
trafikszakmában. Gyulay Zsolt vezérigazgatónak nemcsak a sógora, hanem a sógornője is
nyert trafikot a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. pályázatán. Józsa-Gyurics
Tünde, aki a dohányfőnök felesége révén áll sógori viszonyban Gyulayval, összesen három
koncesszióhoz jutott, két dohányboltot nyithat Győrött, egyet pedig Mosonmagyaróváron.
255. A Kedves Vezető ötvenedik születésnapján elmondhatja, hogy ő az első Magyarországon
aki egyszerre rabolt ki hárommillió embert és megalkotta a simicska állandót. Saját
alkotmánya, béklyóba vert alkotmánybírósága, saját köztársasági elnöke, parlamenti
házmestere, kézivezérelt szavazógépsora, személyre szabott választási és közbeszerzési
törvénye, hűbéri viszonyra épített dohánybolt és földműveshálózata, tenyeréből evő
médiabirodalma, hírgyára, kertvégi stadionja van. Csak egy valamije nincs: Embersége. Mert
ez utóbbi mulandó.
256. „A jogállami keretek között elfogadhatatlan, hogy parlamenti többsége birtokában a
kormány alkotmánysértő törvények sorával bizonytalanítsa el állampolgárait, sodorja
veszélybe a jogbiztonság alapelvét.”
Fidesz Nemzeti ügyek politikája, 2010.
1. államosítás - az iskolák fenntartásának állami átvétele a tanév menetében, január 1-i
határidővel, és minden, ami ezzel járt - tankerek felállása, gazdálkodás rendszerének
átalakítása, stb.
2. 62 évesek kötelező nyugdíjazása és minden szakmai megbízásának megtiltása.
3. NAT
4. kerettanterv - minőségtől függetlenül is: késve, össze-vissza
5. tankönyvellátás
6. új tantárgyak random módra induló évfolyamokban
7. erkölcs- hittan
8. hetenként változó utasítások, törvénymódosítások
9. nemzetközi érettségi és hazai összeugrasztása
10. lebegtetés: állások, iskolák léte, életpályamodell, relaxáció
11. szegregáció
12. szélsőjobboldali szerzők, eszmék a tanteremben
13. igazgatók kinevezése tantestületek ellenében
14. salátatörvényekbe bújtatott lényegi kérdések
15. (de inkább előrébb) Szakiskolai képzés három évre csökkentése, a közismeret
órakeretének heti 7 órára csökkentése
16. Szakképző iskolák folyamatos átszervezése, ill. ennek beígérése (kormányhivatal, KLIK,
megyei központ, NGM); 5000-10000 fős szakképző intézmények terve
17. informatikaoktatás óraszámának drasztikus csökkentése, szakiskolában megszüntetése
258. Dátum: 2013. június 10. 15:45
Tárgy: Liftek működésének korlátozása
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Főépületben és a Sóház épületben található liftek
ideiglenesen leállításra kerültek, tekintettel arra, hogy az egyetem fizetési nehézségei miatt a
liftek előírt üzemeltetési feltételei jelenleg nem biztosíthatók maradéktalanul.

A helyzet mielőbbi rendeződésében bízva és szíves megértésüket kérve,
Tisztelettel:
Rózsás Péter András
gazdasági főigazgató
Corvinus Egyetem
A lépcsők egyelőre még működnek.
259. „A humántudományok, a kultúra nagyon fontos, de nem értéket teremtenek, hanem az
embereket gyönyörködtetik, boldogságot adnak.”
Klinghammer István, 2013. június 9.
260. „Nem Tormay Cécile támogatta a numerus clausust, hanem az általa vezetett nőegylet.”
Tarlós István, 2013. június 15
261. „Újra van öntudat és van elszánás az országban.”
Orbán Viktor, 2013. június 17.
262. Az Európai Parlament képviselőinek többsége szerdán megszavazta a Magyarországot
elmarasztaló Tavares-jelentést. A magyar alkotmányozást vizsgáló jelentés szerint
Magyarországnak tartania kell magát az EU alapértékeihez, ezért a magyar kormánynak
mihamarabb ki kell javítania az EU alapjogait sértő jogszabályait.
Erre reagálva Orbán Viktor (50) bejelentette, hogy csütörtökön (másnap) a parlament el fog
fogadni egy határozatot, ami elítéli majd az EU-t, mert súlyosan korlátozza Magyarország
függetlenségét.
263. „Ez lesz a legsikeresebb ciklusa a rendszerváltoztatás óta eltelt időszaknak. Nem maradt
tulajdonképpen egyetlen olyan szeglete sem az életünknek, amelyet ne alakítottak volna át.
Uram bocsá', imitt-amott nem forgattunk volna fel fenekestül...”
Kövér László, 2013. június 28.
264. „Semmiféleképp nem szeretnénk egy olyan Európai Uniót, ami a demokrácia uniója,
vagyis egyfajta diktatórikus unió.”
Pálffy István 2013. július 4.

265. „A magyar egy futballokos nemzet.”
- mondta Orbán Viktor 2010. szeptember 3-án.

Majd köpött egyet…
Ezzel szemben tény az, hogy a magyar vízilabda-válogatott 1973 és 2003 után harmadszor
lett világbajnok. Magyarország ezzel a világbajnokságok örök ranglistájának élére ugrott.
266. „A magamfajta emberek szeretnek valami jelentőset véghezvinni, valami rendkívülit. Tíz
évig maradnak a válságadók” - mondta Kedves Vezetőnk, mire a Nemzeti Oligarcha
Válogatott tag Csányi Sándor besétált az OTP-be és kisöpörte a padlást.
Csányi húzása nem váratlan a héten kiszivárgott új devizahiteles mentőakció és az évtizedre
megmaradó válságadók tükrében. De azért üzenete van többféle is:
1: Bankrészvényesnek szar ma lenni Magyarországon.
2: Lófaszt fogod az én zsebem terhére a devizahiteleseket menteni, Viktor öcsém!

267. „Az utcai demonstrációk, a belpolitikai események látványosan igazolják, hogy
Törökország működő demokrácia. A magyar kabinet sok sikert kíván Törökország
kormányának ahhoz, hogy stabilizálja a helyzetet, és folytathassa a megindított munkát”
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján arra az újságírói
kérdésre: egyetért-e Németh Zsolt külügyi államtitkárral abban, hogy a török demokrácia jól
működik.

268. „Nem tudjuk elfogadni, hogy azt az alapszerződést, amely alapján beléptünk az Európai
Unióba, most valaki egyoldalúan felül akarja írni” – mondta Orbán.
Teccet volna ezt akkor mondani, amikor Szájped József egyoldalúan felülírta azt az
alkotmányt, amelyre néhány hónapja felesküdött.
269. „Aki még nem vette volna észre, azt biztosítom, hogy Magyarország kikerült a válságból.
A siker receptje pedig nem volt más, mint hogy nálunk nem volt megszorítás.” – mondta
Matolcsy, elfeledve, a harminc hónap alatt bevezetett harminc újfajta adónemet.
A siker receptje pedig a tömeghipnózis, legalább is szerinte.
270. „A kommunizmus a saját országaiban intézményesítette a korrupciót, az erkölcsi
relativizmust, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot, a hamis adatokat szolgáltató
kormányokat, a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat, s ez a
bővítés óta immár az EU problémájává is vált.”
(Erre hivatkozva sürgette Orbán Viktor az uniós segítségnyújtás megtagadását a "hazug és
csaló" kormányoknak.)
Orbán Viktor 2006. október 24.
271. Kálmán Olga mutatott be egy levelet az Egyenes Beszédben, amit Orbán Viktor írt,
minden választópolgárnak, aki aláírta a rezsicsökkentést. Csakhogy a címzetje 9 éve meghalt.
Mondhatnánk azt is, rossz helyre ment a levél, csakhogy a címezett tényleg abban a városban,
abban az utcában, azon az emeleten és abban a lakásban lakott ahova a levél érkezett, csupán
9 éve, halála előtt. Vajon, hogy írta alá a rezsicsökkentést, és honnan volt meg a címe? (Lásd
még Holt lelkek című drámát, Nyikolaj Vasziljevics Gogol főművét, még 1841-ből!)

„Nekünk egyetlen barátunk van a mai világban, a valóság és a tények.”
Orbán Viktor 2012. március 22.
272. „Az elmúlt három évben szerettük volna bebizonyítani, hogy a közszféra legalább olyan
izgalmas, mint a versenyszféra és erkölcsi szempontból legalább annyira értékes vagy
bizonyos szempontból értékesebb a közszféra, hiszen saját karrierszempontjait veti alá a
közszolga a közösség érdekeinek.”
Navracsics Tibor 2013. július 15.
Bizony, nézzük csak Baloglelkész, Rózsaasszony és Mareknékúnóaranka pályaívét, illetve
fizetését! A többi százhúszezer pedagógus meg nem számít…
273. Egy úgynevezett Azeri Park létesítéséről folynak hosszabb ideje tárgyalások a magyar
kormányzat és Azerbajdzsán magyarországi képviselete között. A teljes titokban zajló
egyeztetéseken az is felmerült, hogy a keleti nyitás legfőbb hídfőállása számára a
Városligetben jelölnének ki területet. Végül is hová máshová? Elvégre Aliyev kománk
reménybeli befektető és kumisztej féltestvér.

274. A Guardian Abszurdisztánnak nevezi Magyarországot. Úgy vélik a szabadságharcos
szerepében tetszelgő Orbán éppen az ország két fő befektetője, Németország és az EU ellen
ágáll. Ez diplomáciai elmebajnak tűnik.

275. A jó tanuló felel:
„A kommunista politika kézikönyvében az van írva, hogy ha olyat tettél, ami védhetetlen,
akkor vádold meg vele az ellenfeledet.”
Orbán Viktor 2012. június 26.
276. "...míg egységnyi nemzeti jövedelemhez mintegy három egység új nemzeti vagyonra van
szükség, ez nem elég, hanem még mintegy tíz egység új tudásra is szükség van. (...) De még ez
sem elegendő a gazdasági erőhöz; a nemzeti jövedelem, nemzeti vagyon és a nemzeti
tudástőke mögött áll a társadalmi tőke. Nem ismerjük azt az arányt, hogy egységnyi nemzeti
jövedelemhez hány egységnyi új társadalmi tőke szükséges..."
Matolcsy
Az ember szeme szinte összekuszálódik ettől a sok okosságtól…
277. Mivel hiteleinket (IMF) újabb hitelek felvételéből törlesztjük, így az államadósságnak
erre a részére ezentúl 2-3%-os kamatfelárat fizetünk. Magyarország jobban teljesít és a
szabadságharcot és mi nyertük, ugye?
278. „Különösen az izgatja az újságírók libidóját, hogy melyik magyar tőkéscsoport melyik
politikai párthoz köthető inkább vagy kevésbé, ami egy izgalmas kérdés és nem lényegtelen” –
fogalmazott Orbán Viktor a tusnádfürdői szabadegyetemen elmondott beszédében.

Érdekes, a libidó szó nekem egészen más összefüggésben szokott eszembe jutni.
De hát ő tuggya…

279. Mit jelent tehát akkor az, hogy a pedagógus a munkaidejének 80 százalékát köteles az
iskolában, a pedagógiai programban rögzített tevékenységgel tölteni?

Gloviczki:
Ez a dolog szintén kicsit félreértelmezve került be a köztudatba. Hiszen nem helyi, földrajzi
követelményről van szó. Annyit jelent, hogy a pedagógusnak a heti 40 órás munkaidejéből 32
óráról számot kell adnia. Egy zenetanár például értelemszerűen nem azzal tesz ennek eleget,
hogy bent ül a zeneiskolában és malmozik a tanári szobában, hanem például azzal, hogy
gyakorol. A gyakorlással töltött idő beleszámít a munkaidejébe, hiszen szüksége van rá ahhoz,
hogy meg tudja tartani az óráit. Vagyis a 32 óra, azaz a 80 százalék nem azt jelenti, hogy
fizikailag az iskola épületén belül kell tartózkodniuk a tanároknak, hanem, hogy az iskola
tevékenységével kapcsolatos munkával foglalkozzanak.

Eeegen. Valóban:
Kovács-tankérem pl. magasat ugrik, Szabi bácsi dekázgat, Enikő néni mákgubót rajzolgat,
Etelka és Zsuzsa néni Viktorbá’val deriválgat, Rita néni elektromos ellenállásokat
számolgat, Timi néni titrálgat egy keveset, míg Éva néni verset elemezget és fogalmazást ír.
Gyöngy néni táplálkozási láncokon mereng. Andrea néni szódolgozatokat állít össze
magának, megoldja, majd ülő helyében ki is javítja azt. Zoli bácsi beint magának és dalra
fakad. A logopédus pöszeterápiázik magával, a pszichopedagógus önön deviáns
veszélyeztetettségét méregeti, illetve hanyatló részképességeit feltérképező teszteket töltöget
ki, újra és újra. Egyre elkeseredettebben...
280.

281. „Aki úgy véli, hogy önmagát a törvények fölé helyezheti, olyan útra téved, amin egyetlen
lépést sem volna szabad megtennie.”
Áder János 2013. június 28.

„Ha valami nettó hülyeség, rendszerint vállat vonva megyünk el mellette, ám ha az életünk
részévé emelik, kulturális jelenséggé válik, annak a kultúrának lesz a része, amelyben
énünknek élni adatott.”
Majtényi László

282. „Orbán gyűlöli az antiszemitizmust”
Christopher H. Smith kongresszusi képviselő, 2013. július 11.
Csak az antiszemitákat szereti…

283. A CBA-s konkurenciát lenyomva Rogán Antal szomszédjáé, Csetényi Csabáé lesz az
egyetlen trafik Lipótváros északi részén. Csetényi önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben
nyitja meg ezt a nemzeti dohányboltot is, de úgy, hogy az önkormányzat egyik bérlőjétől
tovább bérlik a Szent István körút 15. szám alatti 32 négyzetméteres boltot.
Most lesz jó igazán dohányzó képviselőnek lenni: a képviselői irodaházhoz legközelebb eső
trafikban végre átjárhatja őket a nemzeti, a családhoz tartozás, és a legalább igazán a
mieinkhez kerül érzés. Mert ki másé is lehetne az észak-lipóti trafikmonopólium, mint a
kerületben így is trafikerős Rogán szomszédok egyikéé? Az önkormányzati bérlemény
csodálatra méltó ügyintézési gyorsasága is dicséretes - július 23-án előterjesztik, 25-én már
pecsétes a papír - nem kell itt lacafacázni kérem semmivel.
284. Klinghammer István felsőoktatási államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjújában
fejtette ki a felsőoktatás átalakításával kapcsolatos ötleteit. Az államtitkár szerint az lenne a
legideálisabb megoldás, ha a szerinte „nem túl okos, de szorgalmas” diákok nem
próbálkoznának az egyetemmel, „nagyon jó védőnő, falugazdász vagy óvónő lehet belőlük."
285. A kormány a magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő sikereként ünnepelte az európai
romastratégia kidolgozását. Talán ezért is kapott feltűnően nagy teret a világsajtóban a Fidesz

által is helyeselt ózdi vízkorlátozás ügye, amiért a város teljesen megérdemelten felkerülhet a
védett világökörségek listájára.
286. MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozat kitüntetést kapott: a
rendszerváltozás utáni demokratikus és a minőségi magyar sajtó helyreállítása érdekében
végzett tevékenysége, példaértékű újságírói, oktatói, szerkesztői munkája elismeréseként dr.
Borókai Gábor Tamás újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője.
287. Szokatlan volt a Sólyom hétfői bejelentése, ami szerint prémium gyűjtőmárkává kívánják
tenni a céget, amihez először az „elismert dinamikus üzletemberekből álló” Sales One Kft.ben vettek tulajdonrészt. Az egyik tulajdonos dinamizmusa korlátozott lehet csak, hiszen nagy
értékű adócsalás gyanúja miatt előzetesben ül, de az ügyvezetőnek is csak most csitultak el a
legutóbbi kétesebb ügyei. De ha már nagy holdingként akar indulni a Sólyom, akkor nem
világos, hogy miért ragaszkodnak a Sólyom márkanévhez. A márkaneveket ugyanis nem lehet
korlátlanul utaztatni iparágak közt, még akkor sem, ha adott területen tényleg jól
beágyazottak. Kevesen vennének szívesen mondjuk Algoflex parfétortát, vagy David
Beckham számítógépet, de az sem magától értetődő, hogy egy Lufthansa étolajra megnőne-e
a kereslet az elismert cég márkanevétől.
287. A magyar-cseh válogatott focimeccs a 14. percben gól nélküli döntetlenre áll:
Egyszer volt, hol nem volt, történt eccő, hogy I. Fülkefor főuraktúl dúsan övedzve a házi
lelátóján szotyolázott.
Ennél is érdekesebb azonban, hogy a lelátón Orbán Viktor mellett Csányi Sándor, az ország
első számú uzsorása ül. Aki - mint Lázár János hétfői közléséből tudhatjuk - a
devizahitelesektől szerzett milliárdokkal páváskodik. Na már most: többen tudni vélték, hogy
Lázár nem saját szakállára - illetve borostájára - szállt bele Csányiba, hanem "kilövési
engedéllyel" a tarsolyában. Az MTVA közvetítését elnézve - lassú svenk az éppen egymásra
nevető miniszterelnökről és az OTP-vezérről - feltehetjük a kérdést: van oka aggódni az
államtitkárnak?

288. Azt állítja Szijjártó Péter külgazdasági államtitkár (száz cáfolat ellenére százegyedszer,
ezúttal a Procter and Gamble új beruházásának bejelentése alkalmából), hogy „…tavaly
rekordmértéket ért el a közvetlen külföldi tőkebeáramlás Magyarországra.”
Ezzel szemben a tény az, hogy ennek a nagy része csak pénzügytechnikai mozgás volt. A 10,4
milliárd eurónyi külföldi tőkéből egyrészt 4 milliárd azonnal el is hagyta az országot. További
3,6 milliárd euró úgynevezett részvénytípusú befektetés volt, és ideszámolták azt is, hogy a
külföldi tulajdonban lévő bankok a veszteségeik miatt kénytelenek voltak tőkét emelni a
magyar leányvállalatoknál. A pénzügyi közvetítésekkel foglalkozó, nálunk bejegyzett külföldi
cégeknél pedig több milliárd eurós tőkebeáramlást regisztráltak, ami nyilvánvalóan nagy

külföldi vállalatbirodalmak átszervezésének csupán a könyvelésben látszó következménye.
Hogy a tényleges befektetések mennyire nem nőttek, arra bizonyíték, hogy 2011-ben 151
zöldmezős beruházás indult Magyarországon, 2012-ben viszont csak 97. Csak azért, hogy a
Procter and Gamble pelenkával tisztába tegyük a gyereket.

289. „A kultúrára, a sportra és a tudományra fordított kiadások nagyobbak, mint az elmúlt
húsz évben bármikor” – nyilatkozza Orbán Viktor a The Wall Street Journal című lapban.

Hogyan is fogjunk hozzá ennek a szemenszedett igazságnak a kommentálásához?
A nyilatkozó nyilván úgy gondolja, ahogy a többit. A negatív növekedést, az ellopva
megőrzött nyugdíjbefizetést, a nőttön-fogyó születésszámot, a rezsicsökkentéssel elért
életszínvonal-süllyedést, a létminimum alatt élő négy és fél millió honpolgár örömére
hirdetett „Magyarország jobban teljesít”-maszlagot.
Ami a kultúrát illeti, a maximalizált ráfordítást bezárt vagy lesoványodott színházak és mozik,
vegetáló vagy megszűnt fesztiválok, kivéreztetett zenekarok, el nem készült filmek,
honoráriumfizetésre képtelen, haldokló folyóiratok, elnéptelenedett művházak, elsorvasztott
alternatív művészeti csoportok fémjelzik.
A tudomány húsz éve nem látott összegű állami apanázsát bedőlt kutatások, összevonással
ellehetetlenített intézetek, elsorvadó vidéki múzeumok, költöztetéses száműzésre ítélt
gyűjtemények, a drasztikus támogatásmegvonástól szénszünetre kényszerített egyetemek szép
új világa hirdeti.
290. Egyszer volt, hol nem volt, még nyár vót, ha a gyürkéje es, ezér igenyest a strandrú gyött
öszve a kerál parlamentje, barnán, borostásan, de elszántan, hogy a pedagógus életpályamodell érdekibe megváltoztassa a köznevelési törvént, mi csak papír eggy életpályamunkáshó
képest. Keresztül es vitték tűzön-vízen át, hogy a 60 százalékát kölljön adni annak az
emelésnek, mirű a törvén vót hozval két évnek előtte. De ám coki cokiórum az agarakval, ez a

kevesebbvel több es több, mint amibű olyik magyar ember él, mondotta kedvcsinálónak
Hoffmann Rózsa az egri bazilikában, a szép tanévnyitó-névnapon.

291. Tizenhárom kiválasztott, közgazdász- és bölcsészhallgató gyakornok segíti a
Miniszterelnökség munkáját július elseje óta, vonatkozó törvények értelmében azonban
ügyintézői vagy ügyviteli munkát valójában nem végezhetnek. Ennek ellenére a gyakornokok
havi bruttó 214 ezer forintot kapnak a program ideje alatt, amiért a Miniszterelnökség
mindössze azt várja el, hogy „alázattal, a köz érdekében tevékenykedjenek a gyakorlati idő
lezárultáig”, vagyis december 31-ig.
292.

293. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását, amely alapján a pedagóguséletpályamodell és a béremelés szeptembertől kiterjed majd a köznevelési intézményekben
pedagógus munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, ugyanakkor az
eredetileg tervezett béremelésnek csak a hatvan százalékát kapják meg az érintettek.

A szavazás után a büfében sikerült elcsípni ezt a néhány mondatot:
Pelikán: Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak
becsaptuk az embereket.
Virág elvtárs: Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat?
Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se
narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm,
azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a
jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe,
Pelikán.
Pokorni: Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak
becsaptuk a pedagógusokat.
Hofman R: Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A tanárokat? Azok
örülnek, hogy kréta van a kezükben. A széles tömegeket? Azok úgyse fognak már tanulni, de
boldogok, hogy velünk szotyolázhatnak az új stadionokban. A HAT, meg a PDSZ? Ühüm,
azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a
jelszót: legyen életpályamodell! És lett magyar életpályamodell. Mi nem ígérgetünk a
levegőbe, Zolikám.

294. Azt állítja Hoppál Péter,
a Fidesz egyik szóvivője, hogy Bajnai Gordonnak nem tetszik a hamarosan életbelépő
pedagógusbér-emelés: „ő elégedett lenne tizenöt százalékkal a mostani hatvan százalék
helyett.”

Ezzel szemben a tény az,
hogy idén ősztől nem hatvan százalékkal emelkednek a pedagógusbérek, hanem a törvényben
előirányzott emelésnek a hatvan százalékával. Az pedig átlagosan harmincnégy százalékot
jelent – legalábbis Balog Zoltán néhány héttel ezelőtti bejelentése szerint. De ha Hoppál már
hatvan százalékról tud, akkor ezek szerint Balogot leszázalékolták.
295.

Miközben Magyarországon hivatalosan, a kormány szerint nincsen korrupció, két egyáltalán
nem elhanyagolható közösség szerint viszont nagyon is van: egyrészt a magyar emberek
szerint, másrészt a külföldi emberek szerint. A magyar emberek például egy friss felmérés
kérdéseire válaszolva (GKI) elég jelentős arányban azt mondták, hogy erősödött (39
százalék), vagy nagyon erősödött (23 százalék), mióta hivatalosan megszűnt. Másrészt a
külföldi, különösen a brüsszeli emberek szerint olyannyira erősödött, mióta nincs, hogy le is
állították egy halom uniós program kifizetéseit. (Arról már nem is beszélve, hogy egyes
agrárprogramoknál már vissza is kell fizetnünk pénzt.)

296. „Minden baloldalról érkező köpködés után elmondhatjuk, hogy a magyar alaptörvény
állja a sarat. Többszörös módosítások után ugyan, de garantálja az ország demokratikus
működését.”
Polgárportál 2013. augusztus 23.

Tessék mondani! Arról a f’ércnél is keményebb alkotmányról van szó, amelyet
sziklaszilárdnak neveznek egyesek? Amit időnként újra és újra reszelgetnek és amit Sz’Ipad
Józsi berhelt össze a vonaton?
297. „...úgy képzelte, kiegyenlíti a forrásokat, elvesz a gazdagabb önkormányzatoktól és
odaadja a szegényebbeknek. „Ez egy rokonszenves, Robin Hood-os mozdulat így messziről,
de szerintem végrehajthatatlan” (Pokorni)
Még sincs extrapénz a Pető Intézetnek:
Azt hitték, rendkívüli mentőcsomagot kapnak, pedig
a minisztérium csak összeadta az évre támogatást.
Félmilliárd a felcsúti fociszakközépnek:
Kiderült, mire költött el 105 milliárdot az EMMI.
A focisták jól jártak, ahogy Lezsák Sándor is.
298. „A jó gyerekek, ha ütik őket, jól teljesítenek, de e legtehetségesebb gyerek is, ha nem
fogják a kezét, akkor elkallódik, elvész.” - Mondta a Hajdúság Comeniusa, Kósa Lajos 2013.
szeptember 1-én.
299. Mádl Ferenc köztársasági elnökhöz intézett levelében még panaszkodott, hogy ilyen
körülmények közt nem tud komoly újságírói munkát végezni, Schmitt Pálnak kérdezés helyett
csak a mikrofont tartotta. Bíróság mondta ki, hogy valótlan és jogsértő állításai miatt
rekordösszegű kártérítést kell fizetnie, a szakmai etikai bizottság pedig azt, hogy a
függetlenségnek még a látszatát sem próbálja kelteni. Mindennek ellenére mostantól
Obersovszky veszi át az m1 Az Este című műsorának vezetését.

300. A mozgássérültek holisztikus képzését évtizedek óta sikeresen folytató Pető Intézetre
nincs pénz, a bajnokságban nyolcadik helyen álló, öt meccséből egyet megnyerő
Szombathelyi Haladás stadionjára van. Méghozzá kilencmilliárd, ami csak egymilliárddal
kevesebb, mint a Nemzeti Kulturális Alapnak a magyar művészet, a könyv- és folyóiratkiadás, a múzeumok etc. támogatására szánt teljes összege.
Taigetosz, foci vagy halál.
Tertium non datur!
301. „A miniszterelnök lányának lakodalmát a násznép az ország egyik legkátyúsabb útján
fogja megközelíteni, az érintett tanyához vezető úton semmiféle kátyúzás, állagjavítás nem
történt.”
Havasi Bertalan sajtófőnök 2013. szeptember 5.
Vagy mégis???
302. Deutsch Tamás felfortyant azon, hogy a „magukat demokratának és/vagy liberálisnak
gondoló sajtómunkások" kiszimatolták, hogy az állam megcsináltatta az Orbán Ráhel

esküvőjének helyszínére vezető kátyús földutat: "El a gusztustalan kezeket Orbán Ráhel
esküvőjéről!"

Orbán Ráhel közszereplő. Akinek a papája tízmilliárdokat lopott össze az adófizetőktől
strómanok mögé bújva. Aki az apja politikai hátszelével jut prominens álláshoz és nyer
turisztikai pályázatot, az ne lamentáljon, amikor kamerázzák szendvicstánc közben. Nem a
balliberális média csinált médiaeseményt a királylány és a vastagnyakú földbirtokos fiú
lakodalmából, hanem maga Orbán Viktor.
303. A Nemzeti Együttműködésben megszoktuk már, hogy a kormányfő spontán
dicsőítésének nincs fölső határa, illetve határ a csillagos ég. Olyan nehézsúlyú versenyzők
indulnak nap, mint nap a megmérettetésben, mint Borókai Gábor, Szentesi Zöldi László vagy
éppen Obersovszky Péter. Íme a "Havasi Bertalan Nyalonc-érdemrend" aranyfokozatának
toronymagas esélyese:
„Orbán Viktor miniszterelnök környezetéhez nem is mérhető államférfi, de a futball
közegében visszavedlik csillogó szemű rajongóvá”.
Magyar Nemzet, sportrovat [!!!] vezércikk 2013. szeptember 6.

304. „A parlamentnek nagyobb mozgásteret kellene adnia a mindenkori kormánynak” mondta Kövér László házelnök az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az közvetlenül,
rendeletekkel irányítson. Ez elképzelése szerint egyfajta rendeleti kormányzás lenne, a
rendeleti kormányzás rossz íze nélkül. Kövér szerint a mostani, törvényekhez kötött
kormányzásra már nincs szükség, ezt a rendszert a diktatúráktól való félelem miatt alkották
meg a rendszerváltás után, és talán 1998-ig indokolt volt.

A sínféket már behúzták, az ellensúlyokat kidobták, már csak le kell ugrani a demokrácia
vonatáról.
305. Illés Zoltán a parlament keddi ülésnapján Szél Bernadettnek – egy a verespataki
bányanyitással összefüggő kérdésére – azt válaszolta: "Attól hogy ön szép, még nem
következik, hogy okos. „Butaságnak, baromságnak" minősítette az ellenzéki képviselő
szavait, és azt tanácsolta az ellenzéki politikusnak, hogy a "miniszterelnök úr nevét ne vegye a
szájára!”
Érdekes figyelni, hogy a fideszkeresztényeknek, mi sérti a nagy büdös méltóságát és mit
lehet egy elegáns legyintéssel lesöpörni a napirendről. Már úgy értem ingyen, büntetés
nélkül.

Mert ugye molinóval véleményt nyilvánítani azt csak pénzért lehet, riválisnak beinteni meg
sok pénzért. A pulpitusra kapaszkodva tiltakozásért komplett havi járandóságmegvonás és
személyzet kitiltás jár. A szexista megjegyzésért meg semmi. Az ezek szerint nincs olyan
súlyú, hogy sértse a ház méltóságát. Igaz, hogy a vargapistás vakkormondorosok pártja
elégszer bemutatta már pontosan mit tartanak megengedhetőnek a nőkkel szemben.
306. „Egyszer volt, hol nem volt, akkó vót, mikó a Stratégija FC. megen jobban teljesített,
mint mindég. Az észtorománokat 5:4-re verte, de ám öt nap leforgása alatt! Az asszonyok
sírtak, a férfiak, megannyi tanyasi jaguár, pálinkáztak terv szerént. Ekkó mán I. Fülkefor nevit
fődi halandóné a rúzsos szájára rea nem vehette. Még mit nem?! Mi jut akkó Illés államtitkár
uramnak az elfogúlatlan nyalatérozáshó. Kapott rendeletbe engedélyt illesmire a képviselő
asszon? Nem kapott. De ám a pólóviselésre se a környezetvédelem égisze alatt, mivel a
később visszavont baromságát palástóta, ha nem es eléggé. Ekkó mán ollan combos vót a
demokrácija, hogy Kövér uram megmonta, jobb vóna, ha az ű Parlamentje végre hagyná a

rendelkezést a kerálra. Attú még össze lehet gyönni tavaszval meg őszvel, eldanolni a két
himnuszt, meg ízlölgetni a rendeleti kormánzás jó kis ízét a keráli tanács szájában.”
307. Tréfálkozik a köztársasági elnök: arra kéri a pártokat, hogy csak a kampányidőszakban
kampányoljanak, mert az idő előtti kampány nemcsak haszontalan és meddő, de könnyen
elveheti az időt az érdemi munkától. Igen, de mit csináljanak azok a minisztériumok,
kormányhivatalok, közpénzből fenntartott intézmények, sajtó- és propagandaosztályok, civilés pártirodák, továbbá a köztévé, a közMTI és a közrádió, Obersovszky nyelvtárssal az élen,
amelyeknek egyetlen érdemi munkája: a szünet nélküli kampányolás.
308. „Aki feladja az alapvető szabadságát az átmeneti biztonságért, az nem érdemel sem
biztonságot, sem szabadságot.” – írta Benjamin Franklin az 1700-as években.
És ma?
309. „A futball rokonszenves és ártalmatlan sport, és semmi köze a szélsőséges
mozgalmakhoz, de lehetetlen nem észrevenni, hogy ezt a tömeget az utóbbi évek politikai
nevelése csak esztelen rajongásra, csodavárásra, vagy erőszakra és bosszúra állította be.
Ennek a tömegnek a sekélyes indulatait viharosra tudja korbácsolni egy elvesztett bajnokság.
»Harc! Győzelem! Jövünk!« – harsogják a fülébe, nem csoda tehát, ha nemcsak a
futballpályán, de a nemzet életére-halálára menő fontosabb hadszíntereken sem bírja el a
fiaskót. Veszélyes a valóságérzék helyébe káros, alaptalan illuzionizmust, kétes értékű jelek
túlbecsülésére való hajlandóságot iktatni.” Zsolt Béla Az Ujság 1938. június 23-i számában
310. Mészáros Lőrinc is jobban teljesít: Hárommilliárd forintos megrendeléshez jutott a
Mészáros és Mészáros Kft. (MM), az Orbán Viktor miniszterelnök bizalmi embereként
emlegetett Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesternek, az Orbán-féle fociakadémiát működtető
alapítvány főkurátorának a családi cége a fővárosi csatornázási munkákból. A válság által
különösen meggyötört építőiparban figyelemre méltó az MM utóbbi két, fényesre sikerült éve.
A felcsúti cég árbevétele 2010-ben még a 900 millió forintot sem érte el, azután viszont 2,2
milliárdot, tavaly pedig már 4,6 milliárdot könyvelhetett el. Az év végi statisztika alapján 175
főt foglalkoztató társaság az idén újabb rekordot dönthet, hiszen már áprilisban 5,5 milliárd
forintnyi, az előző évről áthúzódó megrendelést tudhatott magáénak, köztük a 3000 fősre
tervezett felcsúti centerpályáét.

311. „Magyarország jobban teljesít, mint korábban, és mostanra eljutottunk oda, hogy
beléphetünk a bérek és fizetések ésszerű, gazdaságilag megalapozott emelésének korszakába,
miközben Európa más országaiban ennek éppen az ellenkezője zajlik.”
Orbán Viktor, Törökbálint - 2013. szeptember 2.

312. Fityiszt neked Pető Intézet!!!
Kell a pénz a tömegsportra. (értsd futbalstadionra!)
Hiszen a 2x11 fő már szinte tömeg pl. a sakkhoz képest.
Még szerencse, hogy a Kedves Vezető nem arra cuppant rá...
Harrach Péter (KDNP) arra a kérdésre miért nem jutott a költségvetés vésztartalékából pénz a
csőd szélére került Pető intézetnek, ha egyébként stadionépítésre jut ebből a keretből, azt
válaszolta:
„A stadion is egészségügyi intézmény"
A taigetosz is épül már?
313. Kedves nertársak, nertársnők, drága Lajosom!

313. „Nem árt, ha a közpénzekkel bánó felelős tisztségviselők, politikusok szeme előtt ott lebeg
Zuschlag János példája.”
Torkos Matild mno.hu 2013. szeptember 19.
Hallod, Simicska, hallod Mészáros Lőrinc, hallod Papcsák, Lázár, Kósa?

314. Tarlós 8 milliót ad a főpolgármesteri keretéből a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért
Alapítványnak – ennyi a hír. Vezető politikusok nyilván úgy gondolják, hogy amit ők lopnak,
az törvényes, amit más megszerez magának, az nem. Feltehetően nem számít a budapestiek
zsebéből kilopott pénznek ez a pénz. Hogy a főpolgármesterséghez nem kellett földrajzból
érettségiznie, azt sejtjük. De hogy vastag bőrért és hosszú nyelvért sem kellett kétszer sorba
állnia, abban biztosak lehetünk. Persze megértem Tarlóst. Ha nem perkál, akkor az ő
utánpótlásáról gondoskodik Felcsút.

315. „Az attitűdöt, a mentalitást érdemes ellesni. Azt, hogy amikor egy intézkedést bevezetek,
mindig legyen egy kis idő feltenni azt a kérdést, mit is akarok az adott lépéssel elérni” –
mondta Pokorni, hozzátéve: a jelenlegi magyar rendszer durván centralizált, ami „nem tud
úgy maradni, ahogy most van”.

316. Ne szólj szám…

317. Az Index cikke szerint 2,2 milliárd forintot nyert az NFÜ-től a Balogh Gábor
miniszterelnöki tanácsadó vezette Magyar Diáksport Szövetség egy új testnevelési stratégia
megalkotására. A T. E. S. I. elnevezésű megaprojekt célja, hogy a „gyerekeket bevezessük a
sport, a mindennapos testmozgás világába”. És lássuk be, az ilyesmi nem olcsó. A
startégiaírószervezet már fölállt, országszerte hatvan szakember gyúrja a stratégiát, hét
bérautó biztosítja megfelelően gyors és hatékony mozgatásukat, 3,1 milióért vásárolt 35 darab

digitális irodai telefonkészüléken cserélhetnek információt verbálisan, és már a grafikai
munkákra is megkötötték a szerződést, 31 millióért.
És mi jut a gyerekeknek, meg az őket tanítóknak? „Az egész napos oskola. Oskola vót, egész
vót, hezzá napos, kivált tornaórán, hun lefedettségi nehézségek mutatkosztak a teremkapacitás
tekintetibe.”
318. Orbán úgy épít magának emlékművet, mint régen a kommunisták. Csak egy a bökkenő:
A felcsúti stadion nem fog beférni a szoborparkba.
319.

Nemzeti Darwinunk saját tapasztalatain alapuló tanításai nem merültek ki ennyivel,
részletesen ismertette azt is, hogy bár a komcsik a pufajkát öltönyre cserélték, azért a
mentalitás ugyanaz. Ezt a tapasztalást gondolom az MTVA élére kinevezett egykori besúgó
jelenben gyakorolt viselkedésmintájának köszönheti, örvendezzünk, hogy Böröcz elvtárs
kinevezésének legalább ennyi gyakorlati haszna akadt.
320. A Kecskeméti Törvényszék törölte a múlt vasárnapi időközi önkormányzati választás
eredményét, az ötből egy (a 32.) szavazókörben meg kell ismételni a választást. A szombati
dátumú végzés szerint a bíróság a rendelkezésére bocsátott videó-felvétel alapján
megalapozottnak találta a kifogást, hogy az érintett helyen a választói akaratot befolyásolva
szervezetten, autóval szállították az embereket szavazni: ez kampánycsend-sértésnek minősül.
Ezek után Zsigó, Rogán, Kósa arcpirulás, bocsánatkérés, párton belüli vizsgálat elrendelése
helyett szemrebbenés nélkül, biztosak a megismételt szavazás újbóli sikerében! Ennyire
tudtak morálisan reagálni a helyzetre! Hajrá Magyarország!
Rogán ehhez annyit tett még hozzá, hogy a januártól megszűnik a kampánycsend intézménye,
így az ilyesmi már nem minősül szabálytalanságnak. Akkor ezek szerint csak gyakoroltak?

321.

„Mert ma aláment, és áldozott ökrökkel és kövér barmokkal bőségesen, és vendégekké hívta a
királynak minden fiait és a seregnek hadnagyait és Abjátár papot: és ímé ők esznek és isznak
ő előtte, és immár azt kiáltották: Éljen Adónia király.”
322. Több mint 130 milliárdot fordít a kormány saját forrásból 2014-ben nagyberuházásokra.
Az összeg 40 százaléka stadionfejlesztésre megy el, további sportkiadások 23 százalékot
tesznek ki, a Kossuth tér fejlesztése pedig több mint 10 százalékot elvisz.
323. Hoppál Péter kormányszóvivő szerint „a leghatékonyabb tulajdonos az állam”.
Kár, hogy ilyen fiatal, így a hetvenes években még nem tudott rá felfigyelni Kádár, Lázár és
Grósz elvtárs.
324. A kormányzó újratemetésének 20. évfordulóján Lezsák kijelentette: Itt az ideje egy
Horthy Miklós Intézet létrehozásának. Felkészül: Bárdossy, Sztójay, Szálasi!
325. Némi meglepetést keltett a parlamentben, hogy amikor az egyik frakciótársa
megkérdezte a maga elé meredő Selmeczi Gabriellától, hogy hány óra, mire ő azt felelte:
gyurcsánybajnai.
326. A KSH adatai szerint a háztartások háromnegyedének nincs fedezete a váratlan
kiadásokra, az emberek harmadának nem telik arra, hogy kétnaponta húst egyen, hatodának,
hogy megfelelően fűtse a lakást, és az emberek kétharmada csak álmodik egy hetes
nyaralásról. Ezzel szemben a kormányzati kommunikáció szerint: a háztatartások
háromnegyede alig várja a következő kamatvágást, a zemberek harmada imádja a zanzásított
Himnuszt, kétnaponta aláírna egy újabb rezsicsökkentést, a hatoda, kelet felé nyitna és a
kétharmad egy újabb kétharmadról álmodik. Tehát: kevesebbet kell foglalkozni a
statisztikával és többet kell olvasni a Magyar Nemzetet! Vajon meddig tűri még A Kedves
Vezető a nemzetietlen, hazaáruló KSH tevékenységét és mikor szüntetteti meg végre egy
egyéni képviselői javaslat megszavazásával?
326. Soha sem mondtuk, hogy nem fogunk csalni. Jövőre majd törvénybe is foglaljuk a
választások előtt.

327. Tisztelt Pedagógusok!
Nem kell már mellébeszélnünk.
Három és fél évvel ezelőtt láttunk hozzá ahhoz a munkához, hogy a régi oktatási rendszert
lebontsuk. Az eddigiek során sikerült megszüntetni a tanárok szakmai autonómiáját és
korlátozni személyes döntéseiket. Megszüntettük az iskolák függetlenségét, kialakítottuk a
központi irányítást. Kialakítottuk a tanárok és igazgatók központi függésének rendszerét, így
már kontrollt tudunk gyakorolni minden tanár és igazgató felett, aki a rendszert gyengítheti.
Nincs szükség önálló gondolatra, kezdeményezésre, most már az Állam irányítását kell
szolgálni. A rendszert a pedagógusok félelme fogja fenntartani, hogy munkájukat elveszítik,
ha önállóságot tanúsítanak, vagy demonstráción vesznek részt. Megszüntetjük a tantervek és
tankönyvek sokféleségét. Korlátozzuk a szülők kompetenciáját, így az Állammal, mint
kompetens hatalommal szemben erősödik majd a gyermekekben a tisztelet.
A szabadság az, amikor minden kritikát és ellenvéleményt semmibe tudunk venni és szabadon
azt tesszük, amit a Párt diktál. Így teremt a szabadság rendet.
A mai nap még nem lehet teljes a munkánk, előttünk a jövő évi választás. Azt megvárjuk. S
miután megnyertük, beteljesítjük a régi rendszer lebontását: a pedagógus és igazgatói kar
kigyomlálását.
Csak jövő májusig kérünk még türelmet, hogy felszabadítsunk minden lojális pedagógust,
igazgatót és iskolát az önállóság és felelősség kötelékéből.
Üdv, HR
328. „Nem kétséges, hogy a Szolidaritás mozgalom a múlt vasárnapi szobordöntéssel
indulatokat, alantas ösztönöket próbált kelteni, illetve kihasználni”– mondta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke vasárnap az m1 A lényeg című műsorában. Megjegyezte még: „Ha ezek
fogják jellemezni a következő kampányt, akkor „a 2002-es kampány farsangi teadélután lesz
ahhoz képest”. Hiába, a kétharmadiától nem szégyen tanulni.
329. Változó idő, forgandó köpönyeg:
"Náci viseletbe öltözött hívekről" beszélt a parlamentben Orbán Viktor, és felszólította a
kormányt, hogy "pártjai, miniszteriális szervei szakítsanak meg minden kapcsolatot a
szélsőjobbos csoportokkal, és a lehető legkeményebben lépjenek fel a polgárok nyugalmát
fenyegető csoportokkal szemben” – igaz, mindez már nagyon régen, 1992 októberében
történt, miután a 23-i megemlékezésen árpádsávos zászlóval felszerelt bőrfejűek egy csoportja
kifütyülte, és gyalázta Göncz Árpád köztársasági elnököt, aki így nem tudta megtartani
beszédét.
330. „A választások során nem lesz „buzizás, zsidózás, szinglizés; Ferenc pápa is
megmondta, hogy keresztény ember nem lehet antiszemita”, mondta Pokorni Zoltán a Fidesz
kongresszusán, odaadó tapsot kiváltva a küldöttekből. Igaz is, amikor a 2010-es választások
előtt Pokorni arról beszélt, hogy ha kormányra kerülnek, „nincs több lopás; annak, aki először
belenyúl a kasszába, le lesz vágva a keze”, legalább ekkora tapsot kapott. Aztán láthattuk, mi
lett a vége: mindenki ép végtagokkal és teli zsebbel jelent meg a kongresszuson, legelőbb is
az újraválasztott pártelnököt és az őt körülvevő kompániát ideértve.
Egyébiránt a fidesz.hu portálon a Pokorni felszólalását részletesen taglaló tudósításból már
eltűnt a buzizásra, zsidózásra és szinglizésre vonatkozó rész. Ferenc pápa viszont egyelőre
még maradt…

331. Azt állítja Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár (a nemzeti tanévnyitón),
hogy „a mostani az 1018. magyarországi tanév”.
Ezzel szemben a tény az, hogy a közoktatás, általános tankötelezettség csak Mária Terézia
óta, egész pontosan 236 éve létezik Magyarországon. 1018 évvel ezelőtt nem kezdődött tehát
semmilyen tanév, hanem Géza fejedelem hívására csehországi bencés szerzetesek
letelepedtek Pannonhalmán, ahol létrehoztak egy monostori iskolát. Ez nagyon fontos és
emlékezetes esemény. De 1018 magyar tanévet ebből megálmodni mégiscsak túlzás.

332. „Értem a verseny okozta sikert és csalódottságot.”
Orbán Viktor a trafikmutyiról, 2013. szeptember 10.
334. „Győzelemre állunk", egy utolsó csatát kell még megvívnunk Baján." – nyilatkozta dicső
hadvezérünk.
És mondá néktek: „A magyar demokrácia sorozatos győzelmei alapvető fordulatot
eredményeztek. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy tőlünk nyugatra nincsen egyetlen állam,
amely saját erejéből ilyen teljesítményt tudott volna felmutatni. A mai nehéz ellátási
viszonyokkal küzdő Európában a magyar viszonyok miatt nem kell restelkedni. A magyar
demokrácia joggal lehet büszke azokra az eredményekre, melyeket az elmúlt három esztendő
folyamán a gazdasági életben elért. A demokrácia mennyiségi győzelmei összeadva
minőségibe csaptak át.” – Rákosi Mátyás, 1948. január 10-én, az MDP funkcionáriusainak
értekezletén.
335. „Ha visszatérne az ellenzék, lerombolnák mindazt, amit az elmúlt időszakban sikerült
elérni.”
Kövér László 2013. szeptember 26.
Igen, meg kell értenünk őket, hiszen a nagy diktátorok mind ettől rettegtek.
Mert milyen is volna az, ha újra lenne aktív diplomáciai kapcsolat a környező, és fejlett
országokkal, lenne feltöltött magánnyugdíj-számlánk, szabad lehetne a média, azé lenne a
föld aki megműveli és nem Mészáros uramé, lenne a trafikban rágó, ólomkatona, nyalóka,
papírzsepi, melódiacsoki is, nem csak a hátszeles tulaj, elég lenne Baján egyszer is választani,
Kövérdoktornak nem lenne karhatalma a Parlamentben, ott újítnák meg a kisvasutat, ahonnan
dolgozni járnak az emberek és nem ahol a királyi stadion épül, a buzizás, zsidózás megint ciki

lehetne, szabad lenne az oktató, az oktatott, a tanterv, a tankönyv-piac, egyáltalán, az
iskolaigazgató ismét főnöke lenne minden dolgozójának, portástól a helyettesig, honorálhatna
jó munkát jutalommal, nem lenne kötelezően választható Pedagógus Kar-i tagság, a
Műcsarnok ismét a művészeké, műélvezőké lehetne és nem a Alaptörvényesített Fekete
Akadémiáé, más is nyerhetne olykor a Közgépen kívül, stb-stb…
336. "Magyarország ma egy igazi laboratóriumként működik" - vélekedett Fénylő Csillagunk
Londonban.
Viktor laborjával azonban más baj is van a folyamatos szabotázson kívül. Először is aszongya
nekünk - és elvileg neki is - az alaptörvény III. cikkének második pontja:
"Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy
tudományos kísérletet végezni."
No, most akkor tegye föl a kezét az, akit tájékoztattak és akitől önkéntes hozzájárulást kértek
az ország laboratóriummá alakításához. Mert nekem ez mintha kimaradt volna, de könnyen
meglehet, hogy valamelyik szerelmetes orbánlevél alján mégis ott lapult az apró betűs rész
valahol. Szóval, Feleim, ha valakinek van tudomása ilyenről az homályosítson fel!
337. Vitya nertárs szerint az országnak vannak rejtett tartalékai. Többek között ilyen
tartalékunk minekünk a monopóliumok felszámolása is. Igen, ezt nyilván a fideszlogika
szerint tessék érteni, miszerint mi úgy aknázzuk ki ezt a rejtett tartalékot, hogy nem
felszámoljuk, hanem kiszélesítjük, ahogy éppen a sameszoknak tetszik "a nemzetstratégiai
érdek" megkívánja.

Pártunk és kormányunk első ránézésre úgy van a monopóliumokkal is, mint a komcsikkal: a
mi komcsink jó komcsi, a mi besúgónk jó besúgó, a mi monopóliumunk jó monopólium.
338. „A kommunizmus örökösei házasságot kötöttek a szélsőliberálisokkal. Ez Európában egy
létező családfa.”
„A kontinensen néhol már úgy gondolják, nem szabad a gyerekeket fiúkként vagy lányokként
felnevelni, hanem hagyni kell, hogy erről maguk döntsenek később. Néhány helyen külön
öltöző van azoknak, akik még nem választottak nemet!”
A fenti két idézet a mai legszélső jobboldal retorikájának két alappillére: az első a zsidózás
(üsse kő, legyen csak komcsizás – ma gyakorlatilag tök ugyanaz), a második pedig a fröcsögő
buzizás. Tehát, ki mondta ezeket? Valami félhülye neonyilas? Netán Vona Gábor, vagy
valamelyik kifutófiúja? Novák Előd? Toroczkai László gyepüvezető testvér?
Ne találgassanak! Ezek Magyarország miniszterelnökének mondatai; a Telegraph című brit
lapnak nyilatkozta. Ehhez tartsa magát mindenki!
339. Orbán Londonban, a Chatham House-i előadásában arra intette hallgatóságát, hogy az
intézményi központú európai politizálás helyett a személyi központúnak kell elsőbbséget,
illetve dominanciát kapnia. Azaz ahelyett, hogy menedzselne egy államot a hatalmat

megszerző politikus, eljött az ideje, hogy vezesse azt. Ennél világosabban a miniszterelnök
soha nem fejtette ki, hogy tervei között prioritást kapott egy autokratikus rendszer kiépítése.
340. „A futball kifejezi nemzetünk legnagyszerűbb tulajdonságait, mint például a sajátos
észjárás, bátorság, cselvetés” – hangzott nem olyan rég, megtoldva azzal, hogy „a futball az
a sportág, amit a magyaroknak találtak ki. Akinek van szeme, látja, hogy a magyar futball
nagy jövő előtt áll.”
Orbán Viktor, 2013. október 1.
A jövő elkezdődött: Nem jelentette be, hogy leállnak a munkagépek a stadionoknál, vagy azt,
hogy Fekete György átveszi a futballakadémiákat, de a miniszterelnök nincs túl jó passzban.
Az Index kereste meg, hogy reagáljon az 1-8-gate-re. Orbán azt válaszolta: „Az eredmény
számomra felér egy agyrázkódással. Még nem hevertem ki.”
341. „Az európai demokrácia a kereszténységen alapul.”- mondta Orbán Londonban.
Rosszul tette, mert ha van ország Európában, ahol az emberek túlnyomó többsége nem hisz
ebben a mítoszban – igen, mítoszban –, az éppen Anglia. A mítosz, amit Orbán fölemlegetett,
visszakézből cáfolható. A demokráciát (korlátokkal) az ókori görögök valósították meg, jóval
a kereszténység születése előtt. De ha ez nem volna elég: talál valaki egyetlen szót is Jézus
vagy Pál apostol tanításaiban a demokrácia mellett? Holott tudtak róla, hogy volt ilyen, csak
épp az eszményeik egészen más irányba vitték őket.
342. Arccal a vasút felé!
A kormány úgy határozott, hogy kiemelt projekt lesz a Felcsútra vivő kisvasút felújítása, 600
millió Ft keretösszeggel.
Úttörőknek kisvasútja medve módra szusszan,
Fák alatt ma messze indul, völgyből hegyre néz.
Mennyi gyermek újrakelhet énekelve hosszan,
Kis vasúton messze menni édes mint a méz.
Menj előre kisvasutunk, szép jövendő tájra!
Fürge mozdony törj előre, szállj akár a szél!
Felnövünk mint száznyi erdő minden zsenge fája,
Jobb lesz mint ma, mert az ember boldogabban él.
Köszönjük néked Rákosi elvtárs,
Kiért a hálánk tiszta lángja ég...
343. Orbán megígérte Londonban, hogy pár év múlva nálunk is annyiba fog kerülni az
üzemanyag, mint az USA-ba. Nekünk az is elég lenne, ha azokat a fizetéseket adná meg.
344. „Évek óta olyan vagyok, mint egy plüssmackó. Bársonyos, puha és barátságos” –
mondta Kövérdoktor.

345. „[...] A kultúra, a gazdasági élet és a politika összes területein nemes versengés támadt.
A sportban elért teljesítményeink is szép sikert hoztak. [...] A jólét emelkedőben van és a
legjobb úton járunk, hogy Magyarország békés munkájával és óvatos külpolitikájával a maga
számára nemcsak biztos, hanem egyúttal meg is becsült helyzetet teremthessen a
világban.”Olvasható Orbán…, izé Horthy Miklós emlékiratai között.
346. Kérsz egy törvény? Simán!

347. Lehet-e egy miniszterelnök egy időben és egy helyen egyszerre két rendezvényen?

348. A stadionépítésre szánt összeget a lakosságnak csupán öt százaléka hagyná a sport
területén, a többség az egészségügy fejlesztésére vagy munkahelyteremtés ösztönzésére
fordítaná – derül ki a Republikon Intézet felméréséből.
Igaz, ami igaz, ameddig I. Fülkefor a meglittyent Ejrópát vissza nem vezeti a hagyományos
magyar értékekhő, addig fönnáll a veszély, hogy fordétva sűl el az amszterdami gyöp. Mer
ahon nem a vallásbúl, a heterócsaládbúl, a közmunkábúl, meg a területalapú fődbérlésbűl
van a nemzeti csatársor, ott minden gamatság megtörténhet. Hejába a gógyi, az Árpád
vérinek a sajátos eszejárása, hejába a fineszpárti cselvetés, hejába legelébb es végvár, erős
bástya a stadiony, mi Ejrópa ótalmára szógál a Kárpátok ölin, mikép ezer éve. Arrú nem

beszélve, hogy eggyfelől egésségügyi műalkotás, másfelől nemzeti fényforrás, melly
bévilágétja az alagút végit es.
349. Száz köbméter akácost vágtak ki a Natura 2000-oltalom alatt álló területen. A
Népszabadság munkatársa Csabdi-Tükörpusztán fényképes riportot is készített erről. A
felvételeken rajta van a jogosulatlan fakitermeléshez használt Massey Ferguson traktor, és jól
látszik a rendszáma (MEL 639). Ez a gép látható az Orbán Viktor miniszterelnök lánya,
Orbán Ráhel és Tiborcz István esküvőjéről közzétett fényképek egyikén. A traktor a férj
többségi tulajdonában lévő gazdasági vállalkozás, az ES Hungary Kft. birtokában van. A
helyszínen több héten át tartó fairtást végző munkások a lap tudósítóinak azt mondták:
Tiborczék megbízásából dolgoznak.

Fene tudja mennyire jó ómen a Dinasztiába beházasodva mindjárt egy ilyen ügybe keveredni.
Ha a tükröspusztai favágást elnézi az ember, azonnal adja magát a kérdés, hogy a legifjabb
oligarcha generációt látjuk éppen felnőni, vagy csak egy orbitális paraszt pofátlanságát
szenvedik a helyiek? Ha nem világos segítek, szerintem nem az a paraszt, aki gumicsizmában
villamosozik.
Aztán utólag, Orbán favágóinget húzott, a buggyos-farmert betűrte a magasszárú bakancsába
és a turistaház-avatáskor, meg is ideologizálta mindezt: „A világ helyes rendje az, hogy „az
erdőkre úgy tekintünk, hogy azért jöttek létre, hogy az emberek használják [őket,] és örömüket
leljék bennük”.
350. „Magyarország elég erős ahhoz, hogy véghezvigye fejlesztéseit, ezért tartalmától
függetlenül biztosan nem támogatják majd az Együtt-PM stadionstopra vonatkozó
javaslatát.”
Kocsis Máté, 2013. október 5.

351. A Hősök tere teljes területe, terepakadályok nélkül körülbelül 28 000 négyzetméter.
Körülbelül tízszer ekkora területen férne el (nagyon nagy sűrűségben) egymillió ember.

Az ellenzéki tüntetés, a Műegyetem rakparton körülbelül 6-7000 négyzetmétert foglalhatott el, a
szellős tömeg jó esetben lehetett tízezer fő.
A hivatalos becslés szerint a békemeneten félmillióan, az ellenzéki tüntetésen harminc ezren
vettek részt. Szerintünk mindkét szám messze van valóságtól. Százötvenezer és nyolcezer a reális.
352. Békemenet bónuszokkal!

Így lettek ők az agresszív fél, aki nem fél, és mellesleg nem tud magyarul. De hát a helyesírás
is ócska bolsevista trükk.
„Nem megsértődni kell, hanem elmenni a jó büdös francba, és örülni, hogy nem lógnak egy
lámpavason…”
Bayer Zsolt, 2001. november 9.
„Ezek a rohadt gyilkos gazemberek, ezek a mocsadék utolsó állatok most megpróbálják
átretusálni 56-ot egy ilyen szocialista forradalommá…”
Bayer Zsolt, 2001. november 9.
„Üzenem az uraknak, hogy ha a legkisebb bántódás éri őket, elvágom a torkukat!”
Simicska Lajos, 2006. március 4.

„Elkezdődött a tüntetés. Tudósítónk beszámolója szerint mintegy 300-400-an vannak a
helyszínen. A színpadon felolvassák a Mit akar a nép? című petíciót aláírók neveit. Az
eseményen megjelent Tomcat is, akinek pólóján elől "Menjél el a te országodba", hátulján
pedig a "Bérgyilkos - Miniszterelnököt is vállalok" felirat olvasható.”
fidesz.hu 2006. július 5.

353.

354.
- Volt már hogy megkérdőjelezte, amit Orbán Viktor mondott? – kérdezte a riporter.
- Nem!
- Nem volt olyan?
- Nem, elfogadom a miniszterelnök úr véleményét, mert rendkívüli képességű embernek
tartom, aki Magyarország javát akarja.
- Válaszolta Hoffman Rózsa.

355. Magyarország kormánya hetek óta tudatja velem, rágja a számba, nyomja a fülembe,
hogy Magyarország jobban teljesít. Magyarország először rendezhet majd vizesvébét,
Magyarország gátolta meg, hogy a Duna elárassza a jobban teljesítő országot, Magyarország
szenvedett egy-nyolcas vereséget a nálunk sokkal rosszabbul teljesítő Hollandiától.
Magyarország világelső lett trafikleosztásban, ugyancsak első helyen áll földelosztásban, a
világ összes országánál jobban teljesít rezsicsökkentésben (más számlájával verve a csalánt),
és szintén a dobogó tetejére állhatott a közszolgálati média bekebelezésében.
Magyarország mindenkit megelőz kettős beszédben, és élen jár a kettős mérce alkalmazása
elleni csatában is. Magyarország jobban teljesít abban is, hogy nyitott szemmel járjon, és élre
lavírozta magát abban is, hogy (ha az érdeke úgy kívánja) szemet hunyjon bizonyos dolgok
fölött. Ugyanis Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol be kellett tiltani egy
rendcsinálásra alapított gárdát ahelyett, hogy már eleve elutasították volna a létrejöttét.
Abban is jobban teljesít Magyarország, hogy szemet huny, amikor a betiltott gárda eskütételre
sorakozik föl, és a fölött is, amikor a betiltott, tehát kvázi nem létező gárda
bakancscsattogtatással masírozik a macskaköves vagy egyéb pormentes úton.

356. Azt állítja Selmeczi Gabriella,
a Fidesz egyik szóvivője, hogy „Magyarország a szegénység elleni küzdelemben is jobban
teljesít”.

Ezzel szemben a tény az,
hogy éppen ellenkezőleg: rosszabbul teljesít. A KSH Statisztikai Tükör című friss kiadványa
szerint 2012-ben a lakosság 14 százaléka volt úgynevezett relatív jövedelmi szegény, azaz 1
millió 379 ezer ember élt olyan háztartásban, ahol a jövedelem nem érte el a medián
jövedelem 60 százalékát. Ha ez netán kissé bonyolultnak tűnik, akkor elégedjünk meg
annyival, hogy 2010-ben még csak 12,3 százalék élt az így meghatározott szegénységi küszöb
alatt, most pedig 14 százalék. Három éve tehát Magyarország jobban teljesített, egyébként
más szegénységi mutatók alapján is. Selmeczi viszont most teljesít egyre jobban.

357. Azt állítja Orbán Viktor
(a brit külügyi intézetben, a Chatham House-ban tartott előadásában), hogy „tavaly
megháromszorozódott a direkt külföldi tőkebefektetés Magyarországon”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Orbánt a tények sosem zavarják, hogy formálisan ugyan így
történt, és 10 és fél milliárd eurónyi tőke érkezett Magyarországra, ám ennek nagy része
azonnal távozott is. A pénzt lényegében átfolyatták Magyarországon, és nem ruházták be. A
tényleges külföldi tőkebefektetés évek óta ennek a harmada. De hadd irigykedjenek ránk
szegény válságban lévő angolok.
358. „Szerveződjetek, jelentkezzetek és csatlakozzatok (...) nincs ok a kapkodásra, de lassan és
biztosan be kell indítani a gépezetet, hadrendbe kell állítani a csapatokat.”
Mondta Orbán Viktor, 2013. október 23. a békemeneten. Mert meg kell nyernünk az összes
csatát is, amelyben mi hirdetjük ki az eredményt. És ahol mindig a magyarok győznek a
bankárok, a multik, a kommunisták, az energiaszolgáltatók, a liberálisok, a hajléktalanok és
Európa ellen.
359. A jó fejedelem nemcsak tisztjeit, altisztjeit és talpasait, hanem pojácáit sem hagyja
anyagi kétségek között. A minap Orbán 336,9 millióval kínálta meg kedvenc Kerényijét, aki
sziporkával hálálta meg a gondoskodást. Egy riporter kérdésére, hogy mégis mire megy el e
temérdek pénz, azt találta mondani: „Derítse ki az újságíró!”
Pusztulunk a röhögéstől. Ezzel együtt rögzítsük: Kerényi közpénzről beszél. Hiszen,
közbeszerzést intézni legjobb titokban. Naná, akkor nem zavarognak mindenféle
visszaélésszerű adatigénylők a hülye kérdéseikkel, nem kell bénábbnál bénább
magyarázkodások fölött idegesen tikkelni, hogy nem kacsingatok, csak arra válaszolnék mire
vertük el a közpénzt.

360. Orbán Viktor Indiából üzente meg, hogy 4-5 éven belül nálunk lesz a legolcsóbb az áram
ára. E mondatban a hangsúly a „lesz” szón van. Gyermek nem szereti jobban a kedvenc
játékát, mint Orbánék a „lesz”-t. Illetve. A Szovjetunió Kommunista Pártja még náluknál is
jobban szerette. A legfejlettebb kapitalista országok beérésétől a kommunizmus felépítéséig –
általában egy emberöltőn belül – minden ígéret elhangzott, amit az orosz akasztófahumor
azzal nyugtázott, hogy „még semmink sincs, de mindenünk lesz”
361. A miniszterelnök úr és engedelmes, hívő szolgái figyelmébe ajánlom a közgazdaság
alaptézisét: „nincs ingyen ebéd”. A nap végén mindenért fizetni kell. A Fideszkommunikációból nemcsak az atomerőmű-áramár összefüggés marad ki, hanem az is, hogy a
rezsicsökkentés az ipari fogyasztókat nem tehermentesíti, sőt épp ellenkezőleg. Azt a terhet,

amelyet az egyéni fogyasztó válláról levesznek, csöndben, suttyomban, nem föltétlenül direkt
módon, hanem ravasz adókkal az ő vállukra helyezik át – ők meg ugyanazzal a mozdulattal
beépítik a pluszköltséget a termékeik – a kenyértől a sajton át a húskonzervig és a
villanykörtéig etc. árába. A jámbor „rezsicsökkentett” meg simán kifizeti a vámon azt, amit a
réven megnyert, ha nem többet, és legfeljebb morog egyet meg elküldi az anyjába a péket.

362. „Egy brosúrával lemaradtak a szocik. Ők a mostani államhatárok közé szorított
Magyarországon vannak még mindig. Pedig Magyarország megnőtt, mint tüdő a fazékból,
hopp, kidagadt!”
Orbán Viktor 2012. augusztus 26.
363. Az egy főre jutó éves nemzeti vásárlóerőt tekintve Magyarország lemarad
Horvátországhoz és Szlovákiához képest, és 42 állam közül a 31. helyen végzett. A magyarok
az európai átlag kevesebb, mint 40 százalékával rendelkeznek. Magyarország lakosainak
átlagosan elkölthető jövedelme 5009 euró, Liechtensteinben 58 844 euró.

364. Európában, vagy legalább is annak hanyatló, nyugati részén elég ritkán fordul elő, hogy
a kormány civilek minden különösebb ok nélkül felvonulásokat szervezzenek a hatalom
mellett. Ez inkább olyan helyeken van szokásban, mint Észak-Korea, Kuba, Kína. De már mi
is bekerülhettünk ebbe a klubba!
Megmutattuk, hogy Magyarországon százezernél is több olyan ember van, aki egy
munkaszüneti napon szabad akaratából vonul, skandál és tapsikol büszkén órákig, hogy a
hatalmasok lássák, hogy van, aki szereti őket.
Kár hogy a békemenet végén fegyverbe szólította népét Fénylő Csillagunk, a Kedves
Vezető...
Nincs itt valami ellentmondás?
365. „Nem arról van szó, hogy az előző kormányok alatt csökkent az államadósság és nekünk
ezt már csak folytatni kellett, hanem egy drasztikusan emelkedő trendet sikerült megállítani,

majd megfordítani. Ma már csökken az adósság, pedig nincs konjunktúra Európában, ami
rásegítene a folyamatra.”
Varga Mihály, 2013. október 17.
366. Magyarország az idén augusztusban teljes egészében visszafizette a 2008 és 2009 során
felvett IMF-hitelt. A lehívott hitelek összesen kb. 7,64 milliárd SDR-t, azaz közel 11,6
milliárd dollárt tettek ki. Jelenleg a Franklin Templeton befektetési alapkezelő, Magyarország
legnagyobb hitelezője a különböző alapjaiban összesen 11,7 milliárd dollárnyi magyar
állampapírt tart. Az IMF-nek (és az EU-nak) voltak bizonyos feltételei a hitel folyósításához,
és ezek a feltételek nyilvánosak voltak. Michael Hasenstab, a Templeton kötvényalapjainak
kezelője egyszerűen csak jó befektetésnek tartja a magyar államkötvényt. Nekem meg tollas a
hátam. Mindegy, az a lényeg, hogy Magyarország jobban teljesít.

367. Eddig úgy ismertük Ákost, mint Kossuth-díjas művészt. Ma már – miután az atlatszo.hu
kiperelte a vonatkozó adatokat- nyilvánvaló, a jelentős művész nem csupán Kossuth-, de
Petőfi-, sőt Bartók-díjasnak is mondhatja magát, hisz 12 millió forint díjazásért látta el
szignálokkal a közrádiót. A megbízást – hogy mik vannak – pályáztatás nélkül nyerte el:
lejátszották ákosba!

368. Hoppál Péter arról tájékoztatott, hogy egy csütörtökön megjelent hetilap arról ír,
„irdatlan pénzekkel tömi Soros György üzletember Gyurcsány Ferenc cégeit”. Emlékeztetett
rá, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető alapítványokat, egyesületeket, blogokat szintén Soros
pénzügyi körei segítik. Levonhatjuk következtetésként, hogy a szobordöntögetés és a
hamisítási botrány mögött is talán ebből a forrásból származó pénzek szerepelnek – fűzte
hozzá a Fidesz szóvivője. Mint mondta, úgy tűnik, hogy Soros pénzügyi körei a baloldal
különböző erőit támogatják, „noha a baloldal különböző erőit ugyanazok az emberek vezetik,
akik 2010 előtt tönkretették az országot”.
Hogy is volt az az oxfordi kirándulás?

369. Milyen ország az, ahol a Harmadik Birodalommal kollaboráló kormányzónak
akármilyen emlékműve lehet? Milyen Fidesz-vezető polgármester az, aki ezt a saját
kerületében hagyja, 500 méterre a Parlamenttől? Az a gyorsaság, mellyel a magyar hatóságok
kitaszították a zsidókat a társadalomból, kifosztották, gettósították, majd deportálták őket,
még a holokauszt történetében is páratlan volt. Az első tömeges zsidó deportálások 1944.
május 15-én kezdődtek el. Május 15-e és július 8-a között 435 ezer személyt szállítottak ki az
országból.

370. Orbán Viktor azt mondta, „Magyarországon kétfajta pártelnök van: az egyik olyan
pártot vezet, amelybe rendszeresen törvénytelenül áramlanak pénzek, amit időnként be is vall,
és vannak, akik olyan pártokat irányítanak, amelyek betartják a törvényeket. A mostani
kormányzópártok mindig betartották az idevonatkozó törvényeket, ezért Magyarországon a
ma kormányzó pártokat semmilyen pénzügyi visszaéléssel nem lehet hírbe hozni"
A fenti idézet kis pontosításra szorul. Magyarországon kétfajta pártelnök van: az egyik olyan
pártot vezet, amelybe rendszeresen törvénytelenül áramlanak pénzek, amit időnként be is vall,
és vannak, akik olyan pártokat irányítanak, amelyekbe az egész ország szeme láttára több
nagyságrenddel több pénz áramlik törvénytelenül, és a pártelnök patológiásan hazudik róla.
Mert:
-

-

-

-

A Fidesz pártfinanszírozásának története a törvénytelen pártfinanszírozási trükkök
története.
Amikor 2010-ben a CBA óriásplakátokon hirdette meg az Ítéletnapot a választás napjára,
az törvénytelen pártfinanszírozás volt.
Amikor környezetvédelmi közpénzekből megalakították a Heti Választ, mint
környezettudatos szabadelvű konzervatív lapot, hogy aztán a Fideszt elvtelenül kiszolgáló,
hírhamisító, rágalmazó, bűnpártoló revolverlapot csináljanak belőle, az törvénytelen
pártfinanszírozás volt.
Amikor a Közgéppel nyeretik meg az összes közbeszerzési eljárást, az törvénytelen
pártfinanszírozás.
Amikor a közpénzekből finanszírozott „Magyarország jobban teljesít"-kampány forma- és
színvilága tökéletesen megegyezik a Fidesz által évek óta alkalmazott imázselemekkel, az
törvénytelen pártfinanszírozás.
Amikor az állam szervei milliókra bírságoltak közműcégeket, mert azok nem a Fidesznarancssárga Pantone-kódjának megfelelő narancssárga mezőben tüntetik fel a számlán a
rezsicsökkentés mértékét, az törvénytelen pártfinanszírozás volt.
Amikor a közhivatalokat törvényben kötelezték arra, hogy a bejáratnál, feltűnő helyen
kifüggesszék az állampárt propaganda-hazugságait, az törvénytelen pártfinanszírozás volt.

371. Hetven évben maximálnák az egyetemi oktatók korát. Ellenben az alkotmánybíráknál
eltörlik a 70 éves korhatárt. Visszamenőleges hatállyal. Indoklás megint nincs, noha kötelező
lenne.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján most is ez olvasható a "diszkrimináció"
alatt: Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik, ha egy személy vagy csoport
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül valamely védett tulajdonsága miatt, mint más,
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport. Az EBH ugyanis az egyenlő
bánásmódról szóló törvény védett tulajdonságok alapján a következő esetekben tiltja a
hátrányos megkülönböztetést:
"Nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv,
fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, családi állapot, szexuális
irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege
ill. határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet."
Szóval innen úgy látszik, hogy lesz még egy kis galiba a hetvennel sakkozás körül. Például
meg kell majd tudni magyarázni, hogy vajon mitől marad alkalmas alkotmánybírónak pl.
Pokol Béla, és mitől válik alkalmatlanná rákkutatónak Dr. Kulcsár Gyula abban a pillanatban,
ahogy majd évek múlva betölti a hetvenet. A magam részéről kíváncsian várom az indoklást,
az Ab pártkatonái mitől különbek és alkalmasabbak mindenki másnál az öregkori fontos
posztok betöltésére.
372. Balogh József fideszes független képviselőt, Fülöpháza polgármesterét hétfőn hallgatta
ki súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként a Központi
Nyomozó Főügyészség. Balogh először négy-öt alkalommal „a közepest meghaladó erővel″, ököllel a
sértett arcába ütött, majd a hajánál fogva megragadta, és egy alkalommal a terasz fából készült korlátjához
verte a fejét. „Az semmi esetre sem helyes, ha valaki megöli a nőjét. Verje meg, és kész.”

Legalábbis ez olvasható Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló című regényében.
Balogh Józsefnek, a beismerő vallomás után sem kell aggódnia, és tisztázta a vak komondort
is.

373. A nők elleni erőszak ellen tiltakozott a Demokratikus Koalíció (DK) több női politikusa
az Országgyűlés keddi plenáris ülésén. A napirend előtti felszólalások elhangzása után, a
határozathozatalok előtt Vadai Ágnes és Szűcs Erika független országgyűlési képviselő az
ülésteremben, öt másik DK-s társuk pedig az egyik üléstermi páholyban az egyik szemük
környékén monoklihoz hasonló lila szemfestéssel jelent meg. A páholyban lévők egy-egy
lapot tartottak fel „Fideszes fiúk! Az asszony verve jó?” felirattal.
Az ülést vezető Latorcai János (KDMP) országgyűlési alelnök azt mondta, Vadai Ágnes és
társai az ülés rendjét súlyosan veszélyeztető módon viselkedtek. Felkérte a teremszolgálatot
az egyes számú szakértői páholy kiürítésére, az ott helyet foglalókat kiutasította az
ülésteremből. Latorcai figyelmeztetésben részesítette az akcióban részt vett két képviselőt, és
jelezte, hogy velük szemben a házelnök várhatóan eljárást fog kezdeményezni.
Aki agresszív fél, az lehet vakkomondor? Vagy ezek szerint csak a hungarocell Orbán fejét
basztatni pfújrossz, egy hús vér asszony arcát szilánkosra törni a korláton még éppen belefér?

Bezzeg amikor:

374. „Az elmúlt három évet megúsztuk megszorítások nélkül, akkor miért ne úszhatnánk meg
a következőt is?”
Varga Mihály, 2013. október 17.
375. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a tudományos elitképzés szükségességéről
beszélt a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján.
Hernádi Zsoltnak van egy barátja, akivel a Felcsút SC – Bükkszentmihályi Bányászmérkőzéseken szokott napraforgómagot fogyasztani. Azt hiszem, nem ártana vele is beszélni
erről a szükségesség dologról. Mert Magyarországon Hernádi Zsolt barátja csökkentette
jelentősen a felsőoktatás költségvetését.
Lehet, hogy Hernádi egyetlen pillanatra elfelejtette a szotyolát, az épülő mezőbarcogói
stadionkomplexumot, a futballokosan kivívott 1:8-at, és kimondta azt, amire néha egyedül az
irodájában gondol. Egyetlen pillanatra elfelejtette a NER első szabályát, egyetlen pillanatra
egy másik Magyarország jelent meg előtte? Nem tudom, de szeretném hinni, hogy így volt.
376. Herman Ottó védett sírját barmolta el Dr. Kovács László Fidesz-KDNP-s képviselő
Miskolcon. Rá is vésette a saját nevét azzal, hogy ő „állíttatta a síremléket”. Csakhogy
közpénzen. Sokan sokféleképpen ügyeskedtek már emléktáblákkal, de ez a történetet
alulmúlhatatlan – több szempontból is. Dr. Kovács új terepen honosítja meg a politikai
reklámot. A kegyeleti kufárkodásnak azonnal egy különösen pofátlan módját választotta. Úgy
tett, mintha saját pénzen szorgoskodna Herman Ottó sírja körül, de azonnal kiderült:
képviselői keretéből, magyarul közpénzből költött el kis híján egymilliót.

A 99 éve elhunyt Herman Ottó természettudós volt. Sok-sok tudományággal foglalkozott,
kiemelten madártannal, ezért is tekintik a hazai természetvédelem egyik megalapozójának.
Pedig Herman Ottónak szép régi síremléke volt a Felsőhámori temetőben. A tudóshoz
méltóan egyszerű: egy természetes kő, rajta a név, évszám és egy madár. Varga Miklós
szobrász alkotása, védett műtárgy.
377. Orbán Viktor bizalmasa, a gázszerelőből lett felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc
felkerült a leggazdagabb magyarok listájára. 6,9 milliárd forintos vagyonával ő a 88-ik. A
kormányváltás után kezdett neki nagyon menni, mert a cége sorra nyerte a
közbeszerzéseket. Fejér megyében több mint ezer hektár állami földet nyert. Az egyik cégéből
nemrég 800 millió forint osztalékot vettek ki, ami ötször annyi, mint az összes
alkalmazottjának teljes fizetése. Hiába no, nem kell az a sok tanulás, mert „a magyar az egy
„futbalokos nemzet” ahogyan Fénylő Csillagunk mondotta.
378. „Mi ugyanis mindannyian szelíd, nyugodt, derűs, vagyis békés életet akarunk. (...) Ha
meg akarjuk védeni az alkotmányunkat, a munkahelyeinket, a nyugdíjunkat, a fizetésünket és a
rezsicsökkentést, vagyis ha meg akarjátok védeni a mindennapi életetek szabadságát,
személyesen kell részt vennetek a küzdelemben. Mindenkinek a maga helyén és a maga
területén el kell végezni a szükséges munkát. Szerveződjetek, jelentkezzetek és
csatlakozzatok!”, mondta Orbán Viktor október 23-án.
Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban, kérdeztem magamban?
„Most éppen azzal vagyok elfoglalva, hogy minden községben megszervezzük a hosszú, téli
estékre a békemegbeszéléseket. Összehívunk egy házba öt-hat szomszédot, és beszélgetünk az
időszerű külpolitikai eseményekről. Jól telik így az este, okosodnak, tanulnak az emberek, s
még közelebb kerülnek a békeharchoz. Így lesz hazánk a béke, a munka, a jólét országa!”,
írta Fodor Mária, a móri járás békebizottságának titkára 1953 októberében a Szabad Földnek.
379. „A magyar alkotmányt széttaposták. A hajdani nemesi konstituciót épp úgy, mint a 48ban megalkotott népképviseletit. Felállították a trafikot, az államé lett a dohány. Szűzdohányt
színi csak titokban szabad, termeszteni csak magas protekczió mellett, a kormány
engedélyével” – Jókai Mór A mi lengyelünk című regényében, 1903-ban.
380. „A foglalkozásszerű patrióták céhe alakult ki, amely tekintet nélkül a céhtagok olykor
igen fogyatékos intellektuális és erkölcsi tulajdonságaira, a nemzet hivatott vezérének és
minden népszerűség jogos haszonbérlőjének hirdette magát. Esztendőkön át részünk volt

abban a nyomorúságos látványban, hogy a magyarság egyik része a maga politikai pozícióját
a másik rész hazafiságának meggyanúsítására építette fel. A hazafi céhbe való tartozása nem
lekicsinylendő előnyökkel is járt. Államférfit és országos nevű embert csinált sok gyöngefejű
legényből.”
Herczeg Ferenc, 1912.

381. „Vagyunk nem is kevesen, a magyar kultúrának rajongói, sőt munkásai, akik nem
vagyunk éppen elragadtatva a mai kormányzat uralkodásaitól, különösen a jogtisztelet
szempontjából. Saját jogrendjén is csorbát ejt törvénytelen választási rendeletek kibocsátása,
a polgári szabadságjogok rendszeres lábbal tiprása, valóságos önkényuralom meghonosítása
által” – gróf Apponyi Albert mint ellenzéki képviselő, 1922. május 24-én, a Magyarság
hasábjain.
382. Azt írja az újság, hogy tanyafejlesztési pénzhez jut Rogánfalva, azaz az V. kerület.
Nem is kevéshez. Mikor azt látjuk, hogy a tanyafejlesztési programra az önkormányzat cégei
(Vagyonkezelő, Városüzemeltető, Városfejlesztő és maga az önkormányzat is pályázott)
közül szinte csak a Kerényi Imrével felálló városi tévé nem akart a tanyaprogramos pénzből
egy fillért se, akkor azért adja magát a kérdés: Hogy is van ez? A válasz persze sokkal
plasztikusabb, Rogánia a Vásárcsarnokot újítaná fel az elnyert több mint kétszáz millióból.
Hogy ezzel megint kevesebb jut a tényleg tanyán élők infrastruktúrájának tényleges
fejlesztésére néhány százmillióval? Lárifári! Természetesen jövőre is kívánják folytatni a
tanyafejlesztési programot, ahol például sikerrel pályázhat majd a II. kerületi önkormányzat
az összes cégével a Fény utcai piac felújításáért. A tanyafejlesztők meg a panelfelújításon
nyernek majd…
383. „Az volna a kívánatos, hogy legalábbis a közmédiumok olyan pedagógusképet
sugározzanak, amely meghatározó, amely többségi, amely azokat a pedagógusokat mutatja
be, akik értékeket közvetítenek, amelyek a jó célokat szolgálják és nem mindig az ellentmondó,
a kritizáló és éppen a fanyalgó arcát mutatják be annak a pár száz pedagógusnak, akik
mindig voltak, vannak és lesznek.”
2013. Hoffman Rózsa

,,Ám a pedagógusok szuverén, gondolkodó emberek, akiknek saját véleményük van a
dolgokról. S ez nem mindig egyezik az igazgatóéval. Ezért nem szeretik, és nem is tudják
elfogadni a diktatorikus [sic!] vezetést. Ha ilyennel találkoznak, egy ideig talán elviselik.
Kényelemszeretetből vagy az egzisztenciájuk féltése miatt. Ám rövidesen törvényszerűen
szembefordulnak vele. Ennek tünetei lesznek a passzivitás a passzív ellenállás, majd a nyílt
szembeszállás.”
Hoffmann Rózsa1994-ben
384. Azt állítja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese (a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének egri kerekasztal-beszélgetésén), hogy ma minden mutató
lényegesen jobb, mint 2006 és 2010 között volt.

Ezzel szemben a tény az,
hogy bár 2008–2009-ben az utóbbi nyolcvan év legsúlyosabb válsága sújtotta a világot és
benne Magyarországot, még a 2010-es mutatók is többnyire jobbak voltak a maiaknál. A
gazdaság például ma semmivel nem nő gyorsabban, mint akkor. A sokat emlegetett adósság
az Eurostat szerint 2010-ben 81,4 százalék volt a GDP-hez viszonyítva, most pedig 81,6
százalék, holott közben az Orbán-kormány adósságcsökkentésre fordította a magánnyugdíjpénztárak államosításával elkobzott 3000 milliárd forint mintegy felét. A 2010-es
választások idején az euró árfolyama 265 forint körül mozgott, most meg 300 körül
ingadozik. Az ország hitelkockázati felára kisebb volt, mint most, és a hitelminősítők egyike
sem sorolt be minket akkor a bóvlikategóriába. A nemzetközi versenyképességi rangsorokban
kivétel nélkül előrébb voltunk, mint jelenleg, és a hivatalos statisztikák alapján kevesebb volt
a szegény az országban. Lényegében csak két jobb mutató van: az egyik az inflációs
(elsősorban a kötelező rezsicsökkentés miatt), a másik a foglalkoztatási, ám ez csak
látszólagos, mert a gazdaság ma sem alkalmaz több embert, mint 2010-ben. Kizárólag a

közmunkások, illetve a külföldön munkát vállalók (mert őket is beszámítják a magyarországi
foglalkoztatásba) száma nőtt.
385.

Ugyanezen a Baldauf Lászlónak fényes réztáblát állítattak a Nagymező utcai CBA-ban.
Sokáig emlékeztet majd arra a korra, amelyben a Királytól a kiskirályok is megtanultak
mindent: pöffeszkedést, hencegést, beteges önimádatot.
„Ezek a polgárok nem állami és nem pártpolitikai megrendelésre jöttek el, hanem önálló
döntésből, civil felelősségtudatból.”
Fricz Tamás a Békemenetről 2013. október 28.
386. 130 ezerre bírságolná Kövérdoktor a DK-s Vadai Ágnest és a társát, a "parlament
méltóságának (mijének????) megsértése miatt", mert monoklival a szemük alatt tüntettek,
hogy Baloghot távolítsák el a parlamentből. A parlament megszavazta a házelnök javaslatát.
Akik a házelnökkel egyetértve felemelték a szavukat a tiltakozás ellen – tehát megszavazták a
tiltakozók megbüntetését –, azok vagy helyeslik Balogh József eljárását, vagy legalábbis
sokkal enyhébbnek ítélik meg, mint a demonstrálást ellene. Hogy Balogh József saját maga
megszavazta az ellene tiltakozók megbüntetését, logikus. Tiltakozik, hogy tiltakoznak ellene.

Ő csak következetes: minden vakkomondoros hazudozása után most sem szégyelli, hogy
eltángálta élettársát és szilánkosra törte az orrát.

387. 2010 óta csak 3 hónapig kap segélyt a munkanélküli, utána csak akkor részesül
ellátásban, ha elvállalja a közmunkát, de mindegy is, mert a rendszerből mindenképpen
kikerül. A külföldön dolgozó, majd' 500 ezer magyart meg munkavállalóként tartja számon a
KSH, naná, hogy így javult a foglalkoztatási statisztika.
388. Kövér szerint a Mohácsi vészről is a bankok tehettek, és a Fidesz tesz pontot az 500 éves
szabadságharc végére.

389. Novemberben gyermek hasi ultrahang időpont a VIII. Aurora Rendelőintézetben
leghamarabb: 2014. január (!). A gyerekekkel foglalkozó UH-s orvos "hosszabb szabadságra
ment". A Heim Pálban 3 héttel későbbre kaptam időpontot. Magyarország jobban teljesít.
390. „Ezeket össze kéne gyűjteni, oszt’ kirakni valahova a francba.”
(Kálomista Gábor a politikai ellenfeleiről a HírTv-ben)

391. A Sólyom is jobban teljesít:
„Lassan egy hónapja röppent fel a hír, hogy Sólyom Airlines néven új magyar légitársaság
kezdi meg működését. Komoly flottával, arab pénzügyi háttérrel, magyar tulajdonosokkal,
prémiumkategóriában, kidolgozott üzleti tervvel.
Már a hír másnapján beindult a szokásos cinizmus. Cinizmus, gúnyolódás, röhögés,
hitetlenkedés. Hirtelen tele lett a nyilvánosság névre hallgató közvécé repülésügyi
szakértőkkel, akik felírták a budi falára saját maguk okosságait.”
Bayer Zsolt 2013. július 27.
Csalás és közokirat-hamisítás miatt a Panamai Köztársaságban körözi az ügyészség Welsz
Tamást, a Sólyom Airways leendő, új tulajdonosának, a Charity March Kft.-nek az
ügyvezetőjét, aki egy hónappal ezelőtt még a cég tulajdonosa is volt, barátnőjével, Horthy
Andreával egyetemben.
392. „A török hódoltság idején éppúgy, mint most, a templom és az iskola a magyarság
megmaradásáért folytatott harc legfontosabb színtere a Kárpát-medencében” – szólt a
megjelentekhez a magyar miniszterelnök, de nem kell megijedni. Ezt természetesen csak a
határon túli magyarságra értette. Különben is, emlékszik valaki az elmúlt három évben olyan
megnyilvánulására Orbán Viktornak, amiben ne a kormányt, a Fideszt, netán önnönmagát
nevezte volna meg a magyarság megmaradásáért folytatott harc legfontosabb elemének?
Ugye hogy nem?
393. De ennél is van lejjebb. Egerben felavatták Törőcsik Mari emléktábláját. A táblán ott
virít Törőcsik Mari születési ideje egy kötőjel társaságában. Vagyis arra figyelmeztette az
ünnepség résztvevőit – beleértve az eseményen részt vevő művésznőt is –, hogy lesz itt még
dolga a kőfaragónak.
394. A mutyi-birodalom tényleg jobban teljesít: Felcsút polgármestere, és a trafikbirodalmat
kiépítő Sánta János is bekerült a leggazdagabb magyarok közé. Mészáros Lőrinc
gázszerelőmester egyben a Puskás Akadémia elnöke, nemrég adott megbízást saját cégének a
felcsúti stadion megépítésére. Más cégekkel 2010 óta 3,5 milliárdnyi munkát nyert el. Tavaly
nejével 800 milliós osztalékot vett ki, ez az összes dolgozójuk évi fizetésének ötszöröse. Ezer
hektárnál is többet nyert a földbérletpályázatokon, ez évente 80 milliós uniós támogatást
jelent, ha egy kapavágást sem tesz.
Sánta, Lázár János haverjaként, a trafiktörvény kidolgozója, tanácsadója, cégéhez a
Continentalhoz, 1500-1800 trafiknyertes köthető.
395. Az uniós országok közül Moldova a legszegényebb a 42 ország közül. Mi a31. helyen
állunk. Romániát és Bulgáriát még előzzük, közvetlen utánunk pedig Montenegró következik.
Viszont a magyar ember megél 47 ezerből is, míg az átlag európai mind felfordulna.
Orbánnak úgy hiányzik a nemzetközi statisztika, mint üveges tótnak magyarnak a hanyatt
esés. Vagyis az a lózung, hogy Magyarország jobban teljesít, felér 10 Öszöddel is.
„A színvonaltalanság uralmi törekvése, ez a felülről lefelé terjedő méreg, megfertőzte a
társadalmat. A színvonaltalanság szolidaritása teremt minden formai kapcsolatnál erősebb
egységet azok között, akik demagógiával gyújtogatnak az országban. Bármennyire igyekeznek
is a jobboldaliság hangsúlyozásával magasabb értékjelzést adni maguknak, a destrukcióval
azonosak” – gróf Dessewffy Gyula 1937 márciusában Az Ország Útja című folyóiratban.
396. „Egy törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy a kormány kijelöljön megbízható
szerencsejáték-szervezőket, akik pályázat nélkül nyithatnának kaszinót. „

Végül is tisztességesebb, mint amikor azok is vesződtek a pályázattal, akik nem voltak előre
kijelölve győztesnek. Szegény Mészáros Lőrinc! Most már ebbe is bele kell tanulnia…
397. Bakancsosok masíroznak a Gellért Szálló előtt. Radnóti könyveket égetnek az utcán.
Magyar nácik kórusban éltetik a focipályán Hitlert, szabályos karlendítéssel. Horthy szobrot
avatnak a református templomban. Csatáry csendőrt dicsőítik mai követői.

398. „A Századvég Gazdaságkutató Zrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy Virovácz
Péternek, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. tudományos munkatársának a Pénzügyi Szemle
legutóbbi számában megjelent tanulmánya (amelyben szerzőtársával egyebek közt azt mutatja
be, hogy az egykulcsos szja bevezetése során elengedett szja-százmilliárdok háromnegyedét a
legjobban kereső, gyermektelen adózók tehették zsebre, az átlagbér alatt keresők buktak) nem
a Századvég Gazdaságkutató Zrt. megbízásából született, és azt szerzője nem a Századvég
Gazdaságkutató Zrt. nevében közölte.”
A Századvég Zrt közleménye 2013. november 20.
399. „Szerintem nem jó, ha egy ember egyéni és személyes mániái érvényesülnek az
oktatásban…”
Pokorni Zoltán, a Van másik iskola rendezvényen
Ennél már csak az rosszabb, ha két mániás érvényesül:

400. Kövér László kitiltott vagy betiltott?
Az Index, az Origo és a Blikk fotósait
 Mit csinált velük: Kitiltotta őket
 Honnan tiltotta ki: A parlamentből
 Miért tiltotta ki: Mert fotóztak
Szanyi Tibor trafikmutyis interpellációját





Mit csinált vele: Betiltotta
Hol tiltotta be: A parlamentben
Miért tiltotta be: Nem tetszett neki

Szanyi Tibor trafikmutyis interpellációját
 Mit csinált vele: Másodszor is betiltotta
 Hol tiltotta be: A parlamentben
 Miért tiltotta be: Nem tetszett neki
Az Index összes újságíróját
 Mit csinált velük: Kitiltotta őket
 Honnan tiltotta ki őket: A parlamentből
 Miért tiltotta ki őket: A Riszpekt Ház megsértette a parlament tekintélyét
A sajtót, úgy általában
 Mit csinált vele: Kitiltotta
 Honnan tiltotta ki: A parlamenti sajtópáholyból
 Miért tiltotta ki: Mert ott volt és tudósított.
401. „Az embereknek joguk van tudni, hogy a városvezetők mire költik el a közpénzeket.
Joggal várják el, hogy a döntéshozók takarékosan, körültekintően, és főleg törvényesen
bánjanak a közpénzekkel.”
fidesz.hu, 2009. július 24.
Ez a mese is, hogy megváltozott!
A Fidesz nem támogatja Horváth András parlamenti meghallgatását. Ha a Fidesz képviselői
nem vesznek részt az albizottság ülésén, amelyen a NAV-botrányt kirobbantó egykori
adóellenőr meghallgatását tervezték, a testület nem fog tudni összeülni szerdán.
402. "Hasítunk „ – mondta Orbán Viktor kelet-európai miniszterelnök Japánban.
Miközben:
Hatszázmillió forintot zárolnak az ELTE-től. Megkerestem az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem költségvetését. A teljes kiadás 22 milliárd 823 millió forint. A Wikipedia
szerint 32000 diákjuk van, ebből 23000 fő nappali tagozatos. Legyünk nagyvonalúak és
számoljunk csak 23000 diákkal. Eszerint egy diákra egymillió forint jut a költségvetésükből.
Az kb. 2800 angol font.
A magyar GDP valamivel kevesebb mint 100 milliárd euró. Az egy főre jutó nominális
GDP tehát nagyjából 8400 angol font. A brit per capita GDP nagyjából 24000 font. Azaz
valamivel kevesebb, mint háromszor több mint a magyar. Az ELTE a legjobb magyar
egyetem.
Az oxfordi egyetem költségvetése kb. 1 milliárd font és van mondjuk 22000 diákjuk. Az
nagyjából 45000 font fejenként. Tehát, annak ellenére, hogy a két ország per capita GDP-je
közötti különbség kevesebb, mint háromszoros, a két ország elitegyetemén a per capita
költségvetési ráfordítás közötti különbség tizenhatszoros.
Magyarországot most éppen borzasztóan átverik.
402. Kidagadunk, mint rosszul palástolt kisgömböc pocak a japán császár előtt.

403. Óóóó, azok az ötvenes évek!
Úgy látom habonyárpi kiégett. Képes válogatás következik a dolgozó nép postaládájából:

A fenti csodákat a City újság és a Helyi Téma 1952 2013. novemberi számában találtuk.
404. "Felszólítom a négy nagy hitelminősítőt, kezdjék meg Magyarországgal a felminősítésről
szóló tárgyalásokat" - mondta Matolcsy György a Napi.hu konferenciáján, ahol Olli Rehnt
felszólította lemondásra, mert szerinte hibázott, az EU rossz gazdaságpolitikát folytatott.
Matolcsy magyar gazdasági szakértőknek is üzenet, felszólította Bod Péter Ákost, Chikán
Attilát és Mellár Tamást, hogy kövessék Járai Zsigmondot, ismerjék el a magyar
gazdaságpolitika helyességét és hogy tévedtek.
405. „Az ÁSZ nem olyan, mint a tűzoltóság, amely szirénázva kivonul tűz esetén.”
Domokos László az ezermilliárdos NAV botrányról 2013. november 27.
„Az adócsalóknak börtönben a helye.”

Orbán december 2-án

406. „A Fidesz a törvényesség és a rend pártja. A Fidesz - politikai szervezetként - eddig sem
kommentált és a jövőben sem kíván kommentálni bírósági ítéleteket.”
Rogán Antal fidesz sajtóosztály, 2009. július 2.

Vizsgálatot kér az első fokon ittas vezetésért elítélt szlovák nő házi őrizetének ügyében a
Fidesz frakcióvezetője. Rogán Antal egy a Facebook-oldalán kedden megjelent videóban
felháborítónak nevezte, hogy egy luxusingatlanban tölti a házi őrizetet a négy halálos
áldozattal járó közúti baleset okozója.
2013. december 03.
Egyszer volt, hol nem volt, kampányadvent idejibe vót, meg köllött hát küssé billengetni a
magyar bíróságokot, olly igen el vótak szállva a magik függetlenségitűl. Ítéltek összve s
vissza, de mint a paszújos balha, úgy. A nemzeti jogegység rendszeribe! Nem vót más
választás, maga Rogán uram köllött, hogy odaszójon a fészbúkján ebéd előtt, ne má, hogy
háziőrözet a luxusba, mer mire kávétok főhörpölitek, kispajtikák, kaptok eggy Lex Rezesovát a
fejetekre. Na, meg es változott délutánra az ítélet, epp arra, merre a videjó eléiránoszta.
407. Nincs szükség extra vizsgálatra a NAV-botrány miatt Orbán Viktor szerint. A
miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta: Magyarországon mindenki tud
arról, hogy komoly áfacsalások történnek. Az adócsalónak rács mögött a helye, a NAV-nak
pedig az a dolga, hogy az ilyen emberekkel szemben eljárjon. Extra vizsgálatra most még
sincs szükség. mondta Fénylő Csillagunk önszájával a hurráinterjújában a Kossuthon, de
azonnali meg rendkívüli vizsgálódásra semmi szükség nincsen. Végül is semmi nem
indokolja a kapkodást, az ezerhétszáz milliárdos adóbevétel kiesés semmiség a
néphagyománnyá vált áfacsalás kivizsgálásához képest.
408. „Kénytelen vagyok védői tisztemből megkérdezni a bírónőt: zsidó vallású-e, zsidó
származású-e, illetve a bírósággal a kapcsolata olyan-e, amely az ügy elfogulatlan elbírálását
lehetővé teszi?” – ezt a kérdést Grespik László ügyvéd, az első Orbán-kormány idején a
Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője, 2002-ben a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje
tette fel egy 2003. november 25-én tartott bírósági tárgyaláson. Majd egy héttel azután, hogy
Grespik László egy bírónő származását firtatta, Orbán Viktor is elítélte a volt MIÉP-es
ügyvéd megnyilatkozását. A Fidesz elnöke szerint pártja "mindig az emberi méltóság oldalán
áll".
„A bírónőnek zsidónak tetszik lenni?” – ezt a kérdést tette fel a jobbikos országgyűlési
képviselő, amúgy ügyvéd Gaudi-Nagy Tamás egy 2013. november 29-ei tárgyaláson.

409. „Minőségi és mennyiségi szempontból is kiállja a próbát az elmúlt három és fél év
törvényalkotása.”
Kövér László 2013. december 4.

410.
“Hosszú idő után, 2010-ben végre sikerült levernünk azt a lakatot Magyarország kapujáról,
amit a XX. század helyezett rá. Levertük a lakatot, és kitártuk az ajtót, hogy minden magát
magyarnak valló ember be tudjon lépni rajta” - mondta Orbán Viktor, az ötszázezredik
külhoni magyar állampolgársági eskütételén, az Országház Kupola termében.
Nem akarok ünneprontó lenni, de legalább megpróbálhatta volna előbb kulccsal kinyitni azt a
fránya lakatot.
411. Azt állítja Kövér László,
az Országgyűlés elnöke (a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének győri kerekasztalbeszélgetésén), hogy az Orbán-kormány minden téren jobban teljesít, mint a korábban
hatalmon lévők.
Ezzel szemben a tény az,
hogy abban a bizonyos „elmúltnyolcévben” a magyar gazdaság összességében annak ellenére
is nőtt, hogy 2008-2009-ben beütött a világgazdasági krach, míg 2010-hez képest az elmúlt
három évben lényegében nem volt növekedés. Ugyancsak emelkedett 2002 és 2010 között a
reálbér, a reáljövedelem, a családok fogyasztása, a második Orbán-kormány alatt viszont
stagnált. Több lett ugyanakkor a szegény, és nőtt a különbség a jómódúak és a leszakadtak
között. De ez csak a mérhető különbség az Orbán-kormány és elődei között. Ami nem
mérhető, de nyilvánvaló: a Fidesz a demokráciát önkénnyel helyettesítette (aki nem hiszi, nem
érzi, nem látja, járjon utána Brüsszelben, Strasbourgban vagy Washingtonban), és fagypontra
hűtötte Magyarország kapcsolatait szövetségeseinkkel és barátainkkal. Na, röviden ennyivel
teljesít jobban az Orbán-kormány elődeinél. Teljesíthetne persze még jobban is, mondjuk akár
kiléphetnénk az Európai Unióból és a még létező demokratikus keretekből. De nem kellene
megvárni.
412.

Tűzben ég néhány sajtótermék és Radnóti Miklós egyik kötete. „Subject: Könyvégetés
Miskolcon, elkövetője a Magyar Nemzeti Arcvonal.”
Robbant az újabb hír: a költő halálának helyszínéhez közel felállított szobor térdmagasságban
kettétört, felső része a szobrot övező tujába repült. A rendőrség egy magyar rendszámú fekete
Mercedest vizsgál, sérülései alapján megállapítható, hogy az Öttevényen talált autó dönthette
ki a szobrot.
Arra számítottam, hogy a Magyar Művészeti Akadémia válogatottja is megszólal a
könyvégetés és a szobordöntés kapcsán, nem jött be. Az is eszembe jutott, most majd szavát
hallatja Kerényi, Vidnyánszky, Dörner, Balázs, Eperjes, Nemcsák, Fekete, meg a többi
kinevezett rendező és színész, azok, akik ha többet nem, egy Radnóti-verset csak mondtak
már pódiumon, de nem jött be. Esetleg felkészül Balog Zoltán, Hoffman Rózsa? Á, dehogy!
Talán, mert úgy ítélték meg, ez esetben nem nemzeti ügyről van szó.
Mint közismert, Radnóti Miklóst a katolikus pap-költő Sík Sándor keresztelte meg. Tehát

anno a brigantik ott, Abda határában egy mélyen hívő katolikust pusztítottak el.
Mint tudjuk, magyar volt mindahány…
413. Azt állítja Körmendy Zsuzsanna (a Magyar Nemzet vezércikkében arról, hogy a
magyarok közül sokan miért nem szeretik az Európai Uniót), hogy „örökre a szívünkbe zártuk
Tavarest, aki lazán megbélyegezte Magyarországot... s Olli Rehnről se feledkezzünk meg,
akinek 2012 elején döntő szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottság 143,5 milliárd
forintnyi uniós pénz befagyasztásáról döntött, s ez a mi életszínvonalunkra akkor is drámai
hatással volt, ha később ezt feloldották”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem Tavares bélyegezte meg Magyarországot, hanem az ő
általa vezetett bizottság jelentése alapján az Európai Parlament, és mellesleg nem is
Magyarországot, hanem az Orbán-kormányt. Az uniós támogatások egy részének a
befagyasztása pedig az életszínvonalra nemhogy drámai, de semmilyen hatással nem volt és
nem is lehetett, hiszen nálunk nem voltak megszorítások, ha jól emlékszem.
414. Azt is állítja Körmendy Zsuzsanna, szintén a Magyar Nemzetben (azzal kapcsolatban,
hogy Lendvai Ildikót és Kovács Lászlót meghívták egy MSZP-s tanácsadó testületbe), hogy
„a hatalomra jutott baloldalra mindig is az idősek uralma volt jellemző”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem a baloldalra, hanem a diktatúrákra általában jellemző az
idősek uralma. A hatalomra jutott diktátorok ugyanis nem szeretik a szabad választásokat, és
nem szeretik átadni hatalmukat. Akkor sem, ha fiatalon szerzik meg a hatalmat, mint Fidel
Castro, akkor sem, ha középkorúként, mint Kádár, vagy már közel a nyugdíjhoz, mint
Leonyid Brezsnyev. De persze akkor sem, ha jobboldaliak vagy fasiszta beütésűek, mint
Franco tábornok Spanyolországban, Salazar Portugáliában, Pinochet tábornok Chilében,
Stroessner Paraguayban.
415. ”Beszéljünk például a gravitációról. Matematikailag leírjuk, de a fizikai modell nincs
meg. Azt sem értjük, hogy a Földre érkező idegen lények hogyan kapcsolják ki. A
magánvéleményem egyébként az, hogy kikapcsolható a gravitáció.” (Széles Gábor)

416. „Magyarországnak külső jogállami kontrollra van szüksége, mert "önmaga lábán nem
tud megállni". Ez az ország a jogállami kontrollt, a demokratikus intézmények tartalmi
működését saját erejéből megvalósítani nem tudja.”
Martonyi János, 2007. március 10.
417. „Már megint Soros György pénzén támadják Magyarországot…mesterségesen generált
nemzetközi nyomás szemtanúi lehetünk.”
Selmeczi Gabriella 2013. december 09.
418. „Olyan eseményeknek voltunk tanúi az elmúlt időben, amelyek arra kötelezik a Fideszt,
hogy a hazai és a nemzetközi sajtóhoz forduljon.”
Schmitt Pál (Fidesz alelnök) 2006. április 21.
419. Magyarországon rossz az adózási morál, az „ilyen hírkeltés tovább rontja az adómorált”,
ez pedig ellentétes az ország érdekeivel.
Giró-Szász András az ezermilliárdos NAV botrányról. 2013. november 27.
420. „A következő kormány a fiatalok egészségét, oktatását elsőrangú, ha úgy tetszik,
klebelsbergi fontosságú kérdésnek tekinti majd, ezért oktatásra, kultúrára, sportra mindig lesz
pénz. Mert a pénz olyan, mint az idő, arra jut, amire akarjuk, hogy jusson.”
Orbán, 2010.
Míg 2010-ben a felsőoktatás állami támogatására kb. 190 milliárd forint állt rendelkezésre,
2013-ban már csak 123 milliárd forint jutott az egyetemeknek.
Viszont a költségvetési bizottság 2013. december 5-i ülésén terjesztette be a kormány a
Nemzeti Stadionfejlesztési Program részleteit. Ez alapján 2014-ben 12 milliárd forintot 27
kisebb-nagyobb település stadionjaira költhetnek majd el.
421. Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter benyújtotta az új tankönyvtörvényt vasárnap,
amit aztán kedden el is fogadott Pokorni minden érve ellenére a centrális erőtér. Az új
szabályok januárban lépnek hatályba. Ezzel a piaci elveken nyugvó rendszernek vége, az
iskolák szabad választása megszűnik.
A törvény másik fontos rendelkezése, hogy a jövő évtől a kormány jelölhet embereket abba a
testületbe, ami megmondja, hogy miből lehet tankönyv, és miből nem.

422. „1947-tel ellentétben most tényleg az önkéntességen alapul az államosításunk.”
Varga Mihály, 2013. november 26.
423. Ha nehézkesen is, de beindult az állami gépezet a hetekkel ezelőtt kirobbant,
ezermilliárdos áfacsalási ügyben. A hatóság azonban egyelőre nem az adócsalókra, hanem az
üggyel a nyílvánosság elé kiálló Horváth Andrásra csapott le. Az Origo beszámolója szerint a
rendőrök házkutatást tartottak az adóhivatal egykori dolgozójánál, elvitték a számítógépének
merevlemezét és sok iratot.
Elvitték azt a zöld dossziét is, amely állítása szerint azokat az információkat, cégneveket
tartalmazza, amelyek a kiterjedt áfacsalásra, az abban részt vevő vállalkozókra utalnak.
Horváth szerint a rendőrök azt közölték vele, hogy személyes adattal való visszaéléssel
gyanúsítják.
Nyomásgyakorlás? Az itt nincsen. Áfacsalisztánban kizárólag véletlenek vannak. Jó, esetleg
még szerencsétlen egybeesések, de azzal annyi. Szóval, aki azt látja, hogy hétfőn a Nemzeti
Nyomozó Iroda Horváth András információira építve nyomozást rendel el, mire kedd reggel
máris Horváthra rúgják az ajtót a mezítlábasok házkutatás és einstandolás céljából, az csak
valamelyiknek tanúja, nem köll minnyá kombinálni meg tiszta ötvenes éveket kiabálni.
424. „Szégyellje magát, aki a bóvliban tartja Magyarországot!”
Varga Mihály 2013.november 20.
425. A következőket bírta mondani Navrasics Tibor a Parlamentben, abban az ügyben, hogy
Szombathelyen középiskolásokat vezényeltek ki meghallgatni a kormánymegbízott beszédét
egy kiállítás-megnyitón:
„Egy rendezvényre egyébként iskolánként szoktak vinni diákokat, azt pedig, hogy egy
kormánymegbízott, aki politikai megbízott, milyen politikai beszédet mond, arról a helyi
nyilvánosság hadd alkosson véleményt.”
Szoktak? Szoktak? Igen, azok a rohadékok, akik az én gyerekkoromban terrorizálták
Magyarországot azok szoktak.
Mondd ki bátran: a nemzeti kommunisták!
Azok szokták, én is emlékszem, de arra is, diákként mennyire utáltuk ezt. Navracsics úr, talán
nem emlékszik? Egy magyar presztízsegyetem tanárát, a permanensen komcsizó Fidesz
mérsékelt, értelmiségi szárnyának prominensét hallották.
426. Hoffmann Rózsa:
„Nincs szó a tankönyv-előállítás államosításáról. „ (augusztus)
Aztán decemberben:

„Mi a szülőknek és a családoknak akarunk kedvezni. A kevesebb választék az olcsóbbságot
eredményez, mi több, ha kevesebb a tankönyv, és az állam gondoskodik ezeknek a
színvonaláról, akkor meg tudjuk oldani azt a fajta esélyegyenlőséget, amely régi vágya a
társadalomnak, vagyis hogy minden gyerek független attól, hogy milyen iskolába jár, azonos
színvonalú oktatásban részesüljön, és ezt azonos színvonalú tankönyvek segítségével.”
Ez akkó vót, mikó a szent Karácsony alkalmábúl, a Hoffmann igazgatónéni szerént, bétellett
végre a magyar családok régi vágya az esélyeggyenlőségre, mer esztán minden csillagszemeő
magyar gyermek ugyanabbú fogja tanulni ugyanazt. A sok kiművelt emberfő megszavaszta az
ország házában, hogy eztán semmi piac meg ökörhuggyozás, hanem a kerállam megrendeli,
megírgya, lecenzúrázza, s tisztára ingyen kiosztja a magyar pulyanebulóknak az
oskoláskönvet, még bé es biflázná maga, ha má nem tudná öröktű fogva. De nem ám, mint
komonistáékná, hogy eggy van mindenbű! Dehogy! Hanem kettő! Hezzá tantárgyanként, mibű
bővön válogathat a nemzeti nebuló, ott lessz néki a szótagolós közmunkás-változat, meg van a
kis tudásalapú, ha esetleg nem bírna némely Steinmann a tudásszomjával.
A kormány kiadhatja győzelmi jelentését: Csapataink a közoktatásban mindent szétvertek,
amit csak lehetett. Az államosítás 2013. december 17-én véget ért.
427. “A következő lépés az állami tankönyv monopólium és az iskolák államosítása.(…)
foglalkozik vele természetesen a kommunistapárt hároméves terve is. A demokratikus állam
nem mondhat, le arról, hogy a magyar nép gyermekeinek oktatását egységes szellemben
irányítsa, éppen ezért a hároméves terv célul tűzte ki a tankönyvkiadás egységesítését az
állam kezében.” 1947 március 12. Országgyűlés, Lábady Antal (Magyar Függetlenségi Párt)
428. Azt állítja Orbán Viktor (az Antall József halálának húszéves évfordulója alkalmából
rendezett emlékülésen), hogy „a magyar parlamenti demokrácia intézményei Antall József
áldozatos munkájának köszönhetően szilárdultak meg”. Beszéde végén pedig kijelentette:
„Ha az őt ma méltató, de életében gúnyoló és engesztelhetetlenül lejáratni igyekvő szocialista
és liberális politikustársainkat hallgatom, azt a megállapítást kell tennem, hogy csak a halott
jobboldali lehet jó jobboldali.”

Ezzel szemben a tény az, hogy egy korábbi Orbán Viktor szerint a magyar demokrácia
intézményei Antall József alatt egyáltalán nem szilárdultak meg, éppen ellenkezőleg. A volt
miniszterelnök halála után hivatalba lépő Boross-kormány programjának előterjesztésekor,
1993 decemberében ugyanis a Fidesz (akkori és mostani) elnöke a parlamentben a
következőket mondta: „Az MDF-kormány országlása alatt nem egyszerűen egy vagy két párt
vesztette el a népszerűségét, nem egy vagy két politikussal fordult szembe a közvélemény
jelentős része, hanem sokakban az egész demokráciába vetett hit rendült meg.”
429. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere piedesztálra állíttatott. Bejárta a médiát a
hír, ami szerint a miniszter úr negyven szegénysorsú gyereknek szervez ételosztást és
segélyosztást a magyar főváros legdrágábbnak tartott szállodájában. Az ételosztásra a pár

tucatnyi szegény gyerek mellett politikusok, közéleti személyiségek, médiakurvák és a sajtó
képviselői is meghívást kaptak.
Tekintetesbaloghumánerőportfolióelvtársminiszter úr asszem, feltette a koronát az idei
butabeszéd-hegy csúcsára. Hiszen, mint tudjuk, „a negatív növekedés is növekedés".
“Magyarországon vannak szegények. Vannak ,akiknek nem jut annyi, mint másoknak, akik
gazdagok. Ez így nincs jól. És ha segíteni akarunk, akkor jó, hogyha látjuk ezt.”
És a végén még meg is tapsoltatta magukat...
Végül is semmi nem tesz jobbat a gyerek fejlődésének, mint az, ha elhúzzák előtte azt a
mézes madzagot, amit esélye sincs megkapni, mindezt keresztényi szeretetből. Talán esetleg
még azt is meggondolja, hogy bűnöző, vagy prosti lesz, hiszen más opció alig van előtte.
430. A Közgépnél is került valami a fa alá: a Közbeszerzési Értesítő legfrisebb, december 23-i
számában megjelent eredményhirdetés szerint a Közgép az ŐRSÉG-2013 Konzorcium
főtagjaként 1 milliárd 740 milliót forintot nyert el egy közbeszerzésen.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
meghirdetett tender eredeti becsült értéke 1 milliárd 120 millió forint volt, de Simicska Lajos
cégének sikerült a becsült ár fölé menni 600 millió forinttal, így a szerződés végleges
összértéke 1 milliárd 740 millió lett. A Közbeszerzési Értesítő szerint ez volt a legelőnyösebb
ajánlat. Egy komplett ültetett fenyőerdő alá sem férne be az a rengeteg meglepetés, amit a
Simicska Lajos által tulajdonolt Közgép Zrt. karácsonykor kapott. 26-án viszont négy darab
sokmilliárdos közbeszerzés nyertes ajánlattevői között is szerepel a Közgép Zrt. neve. Ha nem
tudja követni: a lényeg az, hogy már 27 milliárd felett járnak.
431. Ha kormányfő létedre teljhatalom birtokában képtelen vagy hálót kötni és megtanítani
halat fogni az népedet, akkor tudatlanságod palástolására adj ALAMIZSNÁT az országod
polgárainak és nevezd el " rezsi-csökkentésnek"!
432. A rezsiharc újabb fejezeteként rezsiturnéra indul a Fidesz, jelentette a párt
kommunikációs igazgatója: január és február közepe között harminc kormánypárti politikus
119 helyen tart rezsicsökkentési fórumot, emellett a rezsicsökkentést az aláírásával támogató
két és fél millió ember külön levelet is kap, amelyben újabb rezsicsökkentési fórumokra
hívják.
Rezsicsökkentésről szóljon az ének,
Felszabadulva zengje a nép.
Érctorkok harsogva zúgják a szélnek
Felszabadítónk hősi nevét!"

„Tél tábornok ki se mutatta a foga tuggyukki fehérjit, mikó a kerál megmonta, a Kárpátok
alatt evvót az utósó tél, mikó a magyarnak fűtteni köllött. Mer itt nyárra vagy mínuszba mén a
rezsi vagy mindenkitű bé lessz szedve eggy bizonos összeg per hó, amitű mínuszba mén a
rezsi. Addigra minden háztartás kap egy Széles Gábor-féle háztartási antigravitálót, avval
elhaséthassa a kiosztott atommagot, s máris lesz áramja ingyér, nem kő idegen hatalmak s
visszahúzó erők csecsin lógnia.”
433. „Ideje lenne, ha az MSZP is megértené a demokrácia játékszabályait, és azt, hogy nem az
ötvenes években vannak, amikor kényükre-kedvükre rángathatnak valakit politikai bíróságok
elé.”
Zsigó Róbert 2013. december 11.
434. „Volt egy gazdag ember.
Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.
Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.”
Mondjuk Lázár János sosem nyomta túl erősen a néppárti vonalat, de most végleg szakított
ezzel a plebejus dologgal. Soponyára hívta vadászgatni picit a pajtásait. Ők valószínűleg az
“akinek-semmije-sincs-az-annyit-is-ér” dimenzióban is elég klassz emberek. Vadászatügyi
szakértőnk 3-3,5 millió forintra becsülte a parti költségeit.

„Úgy es lött, s a céltábla közepibe leszállott Turulján I. Fülkefor a maga rogánsával, meg
Kerényi Imre úrval. Hogy íromadta rezsihopp, ihol megnyissák az első soponyai
rezsicsökkentési tanácskozást, szerkesztőségi űlésvel egybekötve, mer a harcban nem lehet
megállni. Vivát, csapott a tusára Lázár uram, de azér a 913 fácán nem rossz eredmény,
különössen az elmútt nyóc évek tükribe.
435.

„Magyar Krónika nem harcol, hanem örömet mond. A Magyar Krónika jelszava: keresd a
jót. Legjobbjaink a gondolkodás négyzethálóját rávetítik a jelenségekre, s ha jót lelnek,
megírják. Ha egymásban találják meg a jót, azt is megírják. Itt ne legyen bozótharc. Baráti
tűz sem. Kell a jó, a szép, az igaz, az érvényes gondolat, a tanítás, a pozitív energia és a
szövetség. Kell az igen. Igen, keresd a jót. Jó volt a színdarab. Megírom. Lebilincselt a
koncert. Megírom. Kinyílott a pitypang. Megírom. A kormánybiztos a televízióban
elkápráztatta a kérdezőbiztost, idős művészünk csinált egy szép filmet, a biopiacon sárga volt
a pecsenyekacsa, megírom. Csökkent a rezsim. Megírom.”
Kerényi Imre
Hát erről a régi favicc ugrott csak be:
"Miért van csend az erdei tisztáson?
Mert a pity pang....."
Az "átkosban" is csak pozitív hírek jelenhettek meg az újságban, szidni csak az ellenséget volt
szabad. Gondolom, ugyanezt az elvet fogják most is követni.
Ámbár, még izgalmas is lehet: "Ha egymásban találják meg a jót, azt is megírják."
Húha, lehet, hogy Kerényi Imre tudatalattija a felszínre tört?
436. „Úgy fair, hogy a választások előtt több mint egy évvel minden részletszabályt mindenki
pontosan ismerhessen.”
Orbán Viktor, 2012. július 27.
437. Több mint 1300 hektár állami földet nyert a hódmezővásárhelyi Gorzsai Mezőgazdasági
Zrt., aminek a legnagyobb tulajdonosa, Gyapjas Károly anyai nagybátyja Lázár Jánosnak.
Ráadásul 2001 és 2012 júliusa között maga Lázár is az igazgatóság tagja volt, és a
vagyonnyilatkozatában szereplő, tulajdonában lévő földeket (kb. 40 hektár) is a Gorzsai Zrt.
műveli.
Lázár az őt ért bírálatokra így reagált az MTI-nek:
„Érezhetően elkezdődött ellenem egy lejárató kampány”
438. Orbán Viktor Facebookon -videón dicsekszik a 200 137 lájkolójával. Mint mondja,
innen már csak egy ugrásnyi, hogy elérjék Debrecen teljes lakosságának a számát.
„Kósa Lajos tehát lassan lehagyva, és ha ez bekövetkezik, akkor indulhatunk Tarlós
erődítményei ellen is, hátha annyian leszünk egyszer, mint amennyien Budapesten élnek”
439.

440. „Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy visszasorolják az orosz érdekszférába.
Tegyük világossá: nem akarunk a Gazprom legvidámabb barakkja lenni!
Most ez nem katonai megszállást, hanem gazdasági érdekszférába sorolást jelenthet. A
kormány ezt a veszélyt vagy nem érzékeli, vagy nem aggasztja, sőt mintha elő is segítené ezt a
veszedelmes folyamatot.”
Orbán Viktor 2007. január 3.
Kedves nép, Magyarország kivívta energiafüggetlenségét! Jöhet a mámorban fuldokló
öröm, a boldogság és a holtig tartó hálaima Kedves Vezetőnk nevével ajkainkon. Országunk
független lett ez a lényeg, ehhez pedig semmi másra nem volt szükség, csak Mindenórás
Tábornoknak kellett a Nagy Testvér ölébe ülni.
Illetve nem tudom pontosan mit is műveltünk, mert Lézer Dzsonni hurrájelentésének egy
mondata nem tejesen világos: "A magyar - orosz kapcsolat érdekházasság, amit mindkét
érdekelt egyre jobban élvez."
Orosz pénzből magyar atom, sugárzó a hangulatom:

Bár azóta nagyot fordult a világ és a köpönyeg, Illés Zoltán 2008-as szavait érdemes
ízlelgetni:
„A paksi atomerőmű tervezett bővítése olyan fajsúlyos dolog, hogy feltétlenül népszavazásnak
kellene róla dönteni.”

441. Az Orbán-kormány nemcsak pénzt (magánnyugdíjat), nemcsak évek munkájával
felépített fizikai tulajdont (trafikot) tud ellopni, hanem tudástulajdont is. A pedagógusok nagy
része az elmúlt években komoly befektetéseket hajtott végre szakmai tudásába azzal a
reménnyel, hogy mint minden befektetés, ez is meg fog térülni, és tulajdonosának anyagi
hasznot is fog hozni. Sokan különböző továbbképzéseken vettek részt, második, harmadik

diplomát, tudományos fokozatot szereztek. Erre pénzt, szabadidőt, energiát áldoztak. A
kormány ezt a tudástulajdont egy törvénnyel lenullázta, amikor minden pedagógust a
legalacsonyabb – és a legkisebb fizetéssel járó – „Pedagógus I.” fantázianevű kategóriába
sorolt.
442. A köztévé nem enged elveiből: „A magyar közszolgálati média az európai unió normái,
és a magyar médiatörvény betartásával működik, szerkeszti műsorait, végzi azt a
tevékenységet, amit neki a törvények feladatul szabnak.
E folyamatba politikai pártok bele nem szólhatnak, elvárásokat meg nem fogalmazhatnak,
ezzel is biztosítva a közmédia pártatlanságát, a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapvető
feltételeit, az alkotók függetlenségét.
Ezen elvekből a közmédia szerkesztői, alkotói és vezetői eddig nem engedtek, és nem fognak
engedni a jövőben sem.”
MTVA 2013. november 30.

443. Tartalomtól függetlenül: az hogy van, hogy a kormany.hu-n január 14-én megjelenik egy
jogszabálytervezet, véleményezési határidő január 17., majd ugyancsak január 17-én már meg
is jelenik a Magyar Közlönyben "A Kormány 7/2014 (I. 17.) Korm. rendelete" címen?
444. Aki „egyszerű idegenrendészeti” eljárásnak minősíti a kamenyec-podolszki
tömegmészárlásba torkollt első magyarországi deportálást, lehet, hogy legközelebb majd a
hirosimai csendháborításról delirál?
445. „Elmúlt nyolc év, elrugaszkodás éve, gyorsnaszád, Magyarország jobban teljesít, nem
leszünk gyarmat, turulban született, futbalokos nemzet vagyunk, nem megszorítás, megvédett
magánnyugdíjpénztárak, együtt tették tönkre, rezsiharc, stb.”
„Nem átallják erkölcstelenséggel, hazugsággal vádolni mindazokat, akik más véleményt
mernek hangoztatni. Megszoktatták tömegeiket, hogy logikai összefüggéseket ne keressenek,
hanem szajkómódra ismételjék az unos-untalan hangoztatott szólamokat. Politikai eszköznek
talán pillanatnyi célok érdekében jól bevált ez a módszer, de hogy milyen kárt okozott a
nemzet életében, azt felmérni e pillanatban alig lehet.” – Gróf Dessewffy Gyula a Kis Ujság
1943. december 3-i számában.
446. „Karaktergyilkosságoktól hemzsegő, aljas, lejárató kampányra kell készülni.”
Kövér László 2013. december 11.

Ez igen, fair-play díjas ígéret! Mennyivel korrektebb így, mint ha csak úgy sunyin, váratlanul
plakátozták volna tele az utcákat:

447. „Egyetlen kérésem van mindenkihez. Tegye fel a kérdést magának, hogy hol voltak, mit
csináltak, hogyan reagáltak a saját ük/déd/nagyszülei 1938-1944-ben. Ha erre érdemi válasza
van, nem tudatlan hárítás, hanem érdemi, megalapozott, alátámasztható válasza, akkor
tovább tudunk lépni. A cél nem az ítélkezés (nem szabad, hogy az legyen, bár a főhangadók
ebben utaznak). A cél az, hogy értsük, hogyan lesz emberi esendőségből opportunista
aljasság. Legyen szó bárkiről, engem nem érdekel, hogy zsidó vagy nem zsidó az illető.
Engem az opportunista aljasság érdekel, mert ez az igazi üzenete a holokausztnak
Magyarországon.”
Babarczi Eszter
448. „Nem engedhetünk a szabadságjogokból.”

Rétvári Bence, 2014. január 27.

449. „2010 után Magyarországon helyreállt a jogállamiság.”
Orbán Viktor, 2014. január 28.
450. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár szerint Orbán a népfelség elvének
engedelmeskedett atomügyben.
„Én nem támogatom a nukleáris energia hasznosítását, én a megújulókat támogatom” —
nyilatkozta. Ha lenne egy időgépe, akkor visszamenne 1969-be, és megakadályozná a paksi
atomerőmű megépítését.
Nos, ez a 2008-as nyilatkozat nem valami egyszeri, hirtelen felindulás volt, hanem egy szép
pályaív egyetlen pontocskája. Hogyan is nyilatkozott korábban? Lássuk az előzményeket!
2001. augusztus 3. (Magyar Nemzet):
A paksi atomerőmű élethosszabítása műszakilag ugyan megvalósítható, de ennek olyan
hatalmas költségei lennének, amelyek gazdaságtalanná teszik az ott termelt villamos energiát.
Az atomlobbinak azt az álláspontját is cáfolom, hogy Paks nélkül összeomlana a hazai
villamosenergia-rendszer… Nem igaz tehát az az állítás, hogy az atomerőműveket nem lehet a
hazai gázturbinás erőművekkel kiváltani.
2001. május 5. (Magyar Nemzet):
Bős-Nagymaros ügye ismétlődne meg, ha az atomlobbi nyomására meghosszabbítanák a
paksi reaktorok működéséi engedélyét — vélte Illés Zoltán egy, a témával foglalkozó
nemzetközi konferencia... után.
2002. április 27.
"Egyáltalán nincs szó arról, hogy újabb erőmű épüljön Pakson, s arról sincsen szó semmilyen
hivatalos fórumon, hogy élettartam meghosszabbításra, bővítésre kerüljön sor. Téves az a
nézet, mely szerint az atomenergia a reneszánszát éli. Ez egy zsákutca technológia, amelyet
háborús célokkal hoztak létre. Összedőlt a Szovjetunió, nincs világellenség, ezért már nincsen
szükség azokra az atombombákra, amelyeket százezer számra gyártottak, azaz nincs szükség
az atomerőműben előállított nyersanyagra."

2003. május 13. (Népszava):
„Csak az a biztonságos atomerőmű, amely nem működik.”
2003. augusztus 26. (a paksi üzemzavar után)
"nukleáris robbanás soha, de hidrogénrobbanás bekövetkezhet annak alapján, amilyen
megoldást az orosz fél javasol"
2006.VI. 9.
„a kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezése Pakson megoldott, "ezért nem
szükséges a bátaapáti atomtemető".
Hangsúlyozta... hogy mérnökök... szerint 2016-ban a paksi atomerőművet be kell zárni... Mint
mondta, az Országgyűlés által a közelmúltban elfogadott határozat nem arra ad felhatalmazást
a kormánynak, hogy a paksi atomerőmű élettartamát meghosszabbítsák.
2008. I. 6.
A Fidesz szakpolitikusa úgy látja, hétezer szélerőmű megépítésével teljes mértékben ki
lehetne váltani a paksi erőművet.
"Az atomenergia elfogadottsága Magyarországon fokozatosan csökken, hiába költ nagyonnagyon sok pénzt egyoldalú propagandára a paksi atomlobbi. A társadalom nagyobbik része
ma már környezetkárosító energiatermelési módszernek tartja az atomot. Ugyanolyan
kockázat ez, mint a klímaváltozás, a genetikailag módosított növények termesztése, a
környezettudatos gazdálkodás hiánya."
"Az atomlobbi és más gazdasági körök... állami pénzből 1000–1500 milliárdért akarják
meghosszabbítani a paksi atomerőmű élettartamát, annál is inkább, mert az ilyen adófizetői
pénzből finanszírozott állami nagyberuházásból jó sokat lehet lopni. Ez akadályozza igazán a
zöldipar térhódítását."
Azt hiszem, ez az, ami már fokozhatatlan...
451. Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum vezetője, arról beszélt, hogy mára a CÖF
maradt az egyetlen civil szervezet az országban, amelyik nem indul harcba a hatalomért.
Elmondása szerint ők kívülről szeretnék befolyásolni az eseményeket, adott helyzetben akár a
jobboldallal szemben is kritikát megfogalmazva.
Érdekes, én úgy látom, ez a plakát belül van. Már hogy egy iskola udvarán belül:

Nem hiába nyilatkozta a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hogy:
“A CÖF kampánya jó példa arra, aminek a veszélyére már tavaly is felhívtuk a figyelmet: a
kampány kiszervezhetővé válik. Nehéz lenne azt mondani a CÖF plakátjaira, hogy ez nem
politikai kampány, ennek ellenére soha nem fogjuk megtudni, hogy mennyiért és kinek a
pénzéből készültek”.
Lajost kérdezték már?
452. Több pályázó is panaszkodott, hogy nyert ugyan EU-s pénzt, de nem kapta meg.

Január elsején megszűnt az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), a szervezet, ami az EU-s
pénzek pályáztatását és kifizetését kezelte. Az úgynevezett irányító hatóságok (IH), amelyek
az egyes pályázatok gondozását intézik, különböző minisztériumokhoz kerültek. A központi
felügyelet pedig a Miniszterelnökség része lett. Mindenki maradt ugyanott, ugyanazt csinálja,
mint eddig, csak a szobákra kerültek minisztériumokat jelölő új táblák. Viszont ez
megbénította a szervezetet. Lehet, hogy fejetlenség van?

453. Az Országgyűlés elnöke szerint „a magyarság a 2010-es fülkeforradalomban, ugyanazt
a választ adta, mint a balassagyarmatiak 1919. január 29-én: megvédik Magyarországot”.

454. Több pénzt kell tenni államunk zsebébe, ha külföldön vásárolunk autót. Már nem lehet
megúszni a vagyonszerzési illetéket. A költségvetés közel 3 milliárdot nyer.
Az illetéktörvény szövegét már tavaly novemberben átírták egy kicsit nemmegszorítások
földjén, de akkor nem verték nagydobra. De most az utóbbi évek legdrágább félmondata
került bele, így idén januártól a használtként behozott autók, motorkerékpárok,
haszonjárművek és pótkocsik után is be kell fizetni a vagyonszerzési illetéket, hiába történt
külföldön az úgynevezett vagyonszerzés. Minimum húszezer forinttal kell számolni, de az
tényleg a legalsó kategória, ezért nyugodtan számoljanak átlagosan negyvenezerrel.

455. 312 Ft felett az euró, a dollárral szemben 229,5 forintig, a svájci frankkal szemben pedig
255,5 forintig gyengült a magyar fizetőeszköz 2014. január 30-án.
Mit is mondott erre a jó Navracsics Tibor, 2009. február 3án?

„Ma délre a forint elérte a 300-as euró-átváltási árfolyamot. Senki sem tagadhatja, hogy ez
egy lélektani határ. Egyrészt azért, mert a devizahitelesek nehézségeit tovább fokozza,
másrészt azért, mert ez az egyetlen szám jól jelzi a kormányzati politika kudarcát.”

„Társaságod mindig jól esik. Nincs olyan beteg ember, aki ne látná szívesen a nála
betegebbek nyomorúságát.” (Örkény)
456. „Jelentem, Magyarországon rend van.”
Pintér, aki 2010-ben azt ígérte, két hét alatt rendet tesz az országban, most ezzel kábítja
önmagát.
Pedig a tények mást mutatnak.
A Legfőbb Ügyészség és a Belügyminisztérium ősszel közölte az eddigi legfrissebb, 2012-re
vonatkozó adatait a regisztrált közvádas bűncselekményekről.
 2010: a regisztrált bűncselekmények száma nagyot, 13 százalékot ugrott.
 2011: nőtt majdnem 1 százalékkal.
 2012: újabb 4,6 százalékos növekedés. Összesen 472 ezer bűncselekmény jutott a
hatóságok tudomására, ennyi 1999 óta nem volt.
457. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága 2014 január végén közleményt adott
ki, amelyben méltatja a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) egy éves
tevékenységét:
A KLIK a kormány oktatáspolitikai célkitűzéseit maradéktalanul teljesítette. Jobb lett volna,
ha nem teszi.
Létrejött az egységes tanügyi irányítás... Ezzel a magyar oktatási rendszer visszalépett egy
harmadévszázaddal ezelőtti állapotába.
... jelentősen javult az iskolák szaktanári ellátottsága ... Na, ezt vajon milyen tényekre
alapozottan lehet állítani? Elzavarták a nyugdíjasokat, természettudományi területen alig lehet
tanárt találni, s a helyzet tovább romlik. Vajon miről beszél az államtitkárság?
... jelentősen javult az iskolák ... eszközellátottsága ... Vajon mitől javult volna? Attól, hogy a
KLIK-en keresztül az eszközbeszerzés sokkal bonyolultabb és kiszámíthatatlanabb lett, vagy
attól, hogy jelentősen csökkent az oktatásra fordított költségek összege? Hol vannak az
adatok?
... a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok is hozzájutnak a munkájukat segítő szakmai
támogatásokhoz ... TÁMOP programok leállítása, az oktatásfejlesztésre fordított összegek
csökkentése, a hálózatosodás megakasztása, a jó gyakorlatokkal kapcsolatos elkezdett munka
berekesztése, az oktatási programcsomagok terjesztésének elsumákolása, a pedagógiai
szolgáltatások szervezésének olyan átalakítása, amely szinte megoldhatatlan problémákat
okoz. A valódi szakmai támogatáshoz már nem lehet hozzájutni. Mindegy, hogy az intézmény
kistelepülésen működik, vagy nem.

Az intézmények fenntartása és működtetése kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá vált. Ezt
mutatta például, hogy hosszú hónapokig számos intézményben nem volt kinevezett vezető,
hogy sok tanár még decemberben is szerződés és fizetés nélkül dolgozott, hogy a
tankönyvellátás tragikomikus részletein röhögött és sírt az egész ország, hogy nem oly régen
felmerült, hogy a szakoktatás fenntartását el kellene venni a KLIKtől, mert nem tudja ellátni a
feladatot, ezt mutatja a 2014-re „tervezett” (előre látható) 50 milliárdos hiány is.
Minden, az iskolák zavartalan működését veszélyeztető esetben a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ gyorsan és eredményesen avatkozott be. Kicsit javítaná e
mondat igazságtartalmát, ha benne a „minden” szót kicserélnék „egyes esetekben”-re, még
tovább javulna a helyzet, ha a „volt olyan eset” fordulat kerülne be, de az igazságot akkor
mondaná ki a közlemény, ha ezt írná: „Az iskolák zavartalan működését veszélyeztető
egyetlen esetben sem avatkozott be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyorsan és
eredményesen”.
HAT
458. Azt állítja Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (egy
nyugdíjasfórumon, Hódmezővásárhelyen), hogy „a rezsicsökkentés az elmúlt 23 év
legfontosabb intézkedése.”
Ezzel szemben a tény az, hogy az elmúlt 23 évben volt egy-két, ennél valamivel fontosabb
intézkedés is. Például Magyarország kilépett a szovjet érdekszférából, a Varsói Szerződésből,
a KGST-ből, belépett a NATO-ba, az Európai Unióba, megteremtette a szabadság, a szabad
fejlődés kereteit, a többpártrendszert, a szólásszabadságot, a vállalkozás szabadságát, s az
ország ennek következtében 1996-tól 2007-ig nagy ütemben fejlődött, ami együtt járt az
életszínvonal gyors növekedésével is. A rezsicsökkentés ellenben mindössze azt
eredményezte, hogy a magyar lakosság ma olyan színvonalon él, mint 2010-ben.
Ha Lázárnak ez a legfontosabb...
459. Azt állítja Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy a moszkvai megállapodással
Magyarország nem kerül más helyzetbe, mint amilyenben most van, csak fenn kell tartani azt
az energetikai együttműködési megállapodást, amely a Szovjetunióval jött létre, így ez a
kérdés az ország függetlenségét és függőségét nem érinti.
Ezzel szemben a tény az, hogy az 1966-os megállapodás a totális függés keretei között jött
létre. Ha valóban csak ezt kell fenntartani, akkor maradunk a KGST-ben és a Varsói
Szerződésben. Függetlenek.
460. Ha a világ isten kalapja, Magyarország a pitypang rajta.
A pitypang a mi virágunk. Benne virít az egész kikelet. Megírom.
Látni kellene, hogy a liberálelkanászodott ellenség szándékosan tipor bele a pitypangosba,
mert nincs érzéke a széphez, a jóhoz és a felemelőhöz. Mennyire igaza van Bogár László
fideszes közgazdásznak abban, hogy a társadalom egyharmadát az út szélén kell hagyni, mert
már nem képes felemelkedni. Egyszerű megoldás: be kell őket rugdosni az árokba. Akkor
zavartalanul nyílhatnak a pitypangok, az arra járónak örül a lelke, nem zavarja az elhullott
emberek látványa.

461. Magyar narancsot lehet kapni az egyik angyalföldi CBA-boltban. Ez nem vicc, meg lehet
nézni a narancsos ládák fölé oda van írva, hogy származási hely: Magyarország. Ha azt
vesszük, hogy tíz évvel ezelőtt még ezen röhögött volna az ország, ma viszont már senki se
lepődik meg a magyar narancson, sőt nem is kételkedik benne, hanem gondolkodás nélkül
megveszi, akkor elmondható, hogy íme, megvalósult az, amiről Bástya elvtársék annyit
beszéltek: van magyar, sőt nemzeti narancsunk. Tényleg nem szeretnénk most az
imperialisták helyében lenni.

462. „A lázas tőkehalmozásban nyilvánuló kapzsiság itt-ott a paroxizmusig növekedik a
pénzzel üzérkedőkben, általában mindazon fajta egyénekben, akik előnyös politikai vagy
társadalmi állásukat a könnyű és gyors meggazdagodásra használják föl a
leglelkiismeretlenebbül. Ezek üzelme nem marad titok, a sajtó tudomására hozza az egész
egész nagyközönségnek, a nehéz és becsületes, de hálátlan munkát végző és öldöklő
nyomorral küzdő nagy tömegnek.”
Vajda János a Politikai Újdonságokban, 1884. január 23-án.
463. Joseph Goebbels írta egyszer: „Elképzelésem szerint a sajtó egy nagyszerű zongora,
amelyen a kormány játszhat.”
Az MTI 2014. január 27-én, hétfőn 12 óra 30 perckor a következő információt tette közzé:
OECD: Aggasztóan alacsonynak nevezte a magyar gazdaság növekedési potenciálját hétfőn a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).
Alig fél órával később már másként olvashattuk ezt a hírt, méghozzá így:
RÖVIDHÍR – OECD: Magyarországon beindult a gazdasági növekedés. Bár
Magyarországon jelentős költségvetési konszolidáció ment végbe, és az országban beindult a
gazdasági növekedés, a potenciális növekedés nagyon alacsony és a munkavállalók helyzete is

gyenge – állapította meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Magyarországról szóló, hétfőn Budapesten nyilvánosságra hozott országtanulmányában.
Mint láthatjuk, a kormány nagyon gyorsan is tud játszani azon a zongorán, ha akar…
464.

"Megvallom, sok álmatlan éjszakámba került, amíg a végrehajtás terve alakot öltött." (Rákosi
a Rajk-per vádiratáról)
465. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás lett hat stadion felépítése.
Erről jelent meg most kormányrendelet. Legutóbb a náci megszállásra emlékező emlékmű
került ebbe a kategóriába, most meg Balmazújváros, Pápa, Siófok, Sopron, Szolnok,
Zalaegerszeg focistadionjai. Ez azt jelenti, hogy gyorsított ütemben, soron kívül indulhat majd
meg az építkezés.
Minden érintettnek szívből gratulálunk!
466. „Sok minden fog még történni Felcsúton, üzenem a politikai ellenfeleinknek. Mert hiába
csinálnak ezekből a kérdésekből politikai ügyet, az élet már csak olyan mifelénk, hogy a
karaván halad, és haladni fog a jövőben is.”
Nem politikai ügy, hogy Felcsút lassan úgy néz ki, mint Ricsirics milliárdokkal leöntött
terepasztala kisvonattal és stadionnal? Nem politikai ügy, hogy Mészáros Lőrincből az elmúlt
ciklusban az egyik legnagyobb Nemzeti Oligarcha vált? Nem politikai ügy, hogy a Fideszoton
főnök Garancsi István előbb egy offsór bizniszen keresztül az ország numeró unó
rezsicsökkentés nyertese lett, majd a takarékját se kellett államosítani?
Orbán azt is elmondta, a kormány 40 millió forint adósságot vállalt át a falutól, ahol bár
minden egyre jobb, de szükség van egy igazi faluközpont kialakítására, hogy a falu valódi
közösségként tudjon élni. Vajon mi lesz még itt: Aquapark, Disneyland, síparadicsom,
nemzetközi reptér, esetleg Badacsony2?
467. A Fidesz frakcióvezetője szerint a bankok különböző praktikákkal igyekeznek megfúrni
a "pénzügyi rezsicsökkentést", azaz az ingyenes készpénzfelvételt. A Fidesz azonban Lúdas
Matyi módjára háromszor fogja ezt leverni rajtuk.
„No, arrúl alébb, a Megszállott Magyar Csendőr szobra erányába Lúdas Rogán Matyi tartott
sajtótájékosztatót, diszkréten, hogy ne zavarja az emlékezetpolitikai átépítést. Mán a Döbrögi
bankárok ideje lejárt, mondotta, biggyedett szájokból kiveri a nép a marxi szivarcsutkát, s
majd nízhetnek, mint az oskoláskönvbe, mibűl ű maga es tanút, mielőtt még eleve tudott vóna
mindent. Avval odacsippentett a bankoknak, hadd ugrándjanak labancmód, ha teccik, egész
Hegyeshalomig s tovább, hon a helyök lett légyen.”

468. Boross Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke kijelentette: ő
javasolta Szakály Sándort a Veritas Történelemkutató Intézet élére, aki a KamenyecPodolszkba történt deportálást „idegenrendészeti eljárásnak” nevezte. Sőt …mátúl úgy vót,
hogy Gábriel népe, ha mit cselekedett, ha mit nem, áldozat lessz a szövetséges náci sas
markába, kinek ódalán sohse harcót, se Oroszország se mások ellen. Sőt, ez a sas (nyugotrú!)
őtet a tuggyukkik végett titokba megszállotta, örök szuverenitását pár pisztolylövés ellenibe
elrablotta, csupán Horthy Miklós kormánzó urunkat, annak idegenrendészetre ügön fogékony
apparátusát, erőst antibiboldista hadseregit, s derék, humánus csendőrségit, hagyta a helyin,
kük tették, amit tettek, körömszakattig vétték a zsidóságot ennen maguktól, amég csak bé nem
vagonéroszták, s el nem vitték őköt.
469. "A pályázatírók költsége nem lesz elszámolható a pályázat terhére, ezzel 15-20%-os
pályázati rezsicsökkentés valósul meg." - mondja " - mondja Csepreghy Nándor, a
miniszterelnökség helyettes államtitkára.
Magyarul, ha ezek után nekem kell fizetni a pályázatírót, és nem számolhatom el a pályázat
terhére, azaz egy nyertes pályázatból nem vehetem ki a pályázat megírására fordított
befektetést, az nekem megtakarítás. Unortodox megtakarítás. Hiszen, mit Matolcsy óta jól
tudjuk a negatív növekedés is növekedés. Ha növekednek a költségeim, az megtakarítás. Ez a
logika követi a rezsicsökkentés általános logikáját. Ha felemelik a duplájára - mondjuk - a
rezsit, majd engednek 20%-ot, akkor én jártam jól.
Magyarország jobban teljesít. A hülyeség-versenyben.
470. Olvasom, hogy J. F. Kennedy többnyire egyedül döntött. Meghallgatta a Fehér Ház külés belpolitikai tanácsadóit, tanulmányozta az iratokat, alaposan átgondolt mindent, majd
határozott. Apelláta nem volt. A kubai válság idején is így járt el.
Kennedyhez hasonlóan Orbán is egyedül, jobban mondva önhatalmúlag dönt. De neki sajnos
nem erőssége a józan, kompromisszumképes mérlegelés, ehelyett életelme a harc, a
permanens háború. Eljátszottam a gondolattal: mi lett volna, ha a kubai válság idején Orbán
ült volna Kennedy helyén? Arra jutottam, nagy valószínűség szerint ma nem játszhatnék el
semmiféle gondolattal, mi több, ő sem. Tényleg a legvidámabb reaktor országa leszünk?
471. „Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt
konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát
jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat.
Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá
süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az
egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti
egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy
újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések:
nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa
magát.”
Gróf Apponyi György, Esti Kurír, 1935. december 18.

472. Áder János köztársasági elnök aláírta a paksi atomerőmű bővítéséről szóló törvényt.
„Megállapítom, hogy a törvény alkotmányos szempontból nem kifogásolható,
visszaküldésének egyetlen feltétele sem adott. Ezért a törvényt a mai napon aláírtam és
kihirdetését elrendelem.”– írta.
A köztársasági elnök ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a kérdésről nem lehet népszavazást
tartani. Az államfő a paksi bővítés ellen tiltakozó akciókra is reagált. Ezekről azt írta, hogy ő
az esküjével az alkotmányos rendelkezések betartására vállalt kötelezettséget, ettől pedig
„sem petíciók, sem utcai demonstrációk, sem zsarolás, sem nemzeti zászlónk „túszul ejtése”
nem téríthetnek el.”
„Для служебного пользования” , vagy magyar nyelven: „Bizalmas”. Így jelölnek ezentúl
minden olyan dokumentumot és információt Paks-ügyben, amit nem a nyilvánosságnak
szánnak, és csak egy szűk kör ismerhet majd.
Tehát amikor a képviselők a múlt héten úgy döntöttek, hogy felmelegítik a Magyar
Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége közötti 1966-os, atomerőmű-építésről szóló megállapodást, és
megszavazzák az eléjük tett egyezményt a paksi bővítésről,
azt inkább tették vezényszóra, mint józan megfontolásból.
473. Taktikai lépésnek minősítette, hogy nem volt jelen a paksi atomerőmű bővítéséről szóló
törvény parlamenti szavazásánál Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár egy
budapesti sajtótájékoztatón. Mint mondta, a nukleáris energiával kapcsolatos elutasító
álláspontja évtizedek óta ismert, ugyanakkor a kormányzat iránti lojalitásból a szavazástól
való távolmaradást találta a legjobb stratégiának. Az államtitkár elmondta: ő maga a fúziós
energia híve, a nukleáris energiát egy „zsákutca technológiának” tartja.
474. Penelprolik?

475. Magyarország 2 év alatt 24 helyet zuhant a sajtószabadság-ranglistán
A Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi civil szervezet minden évben kiad egy
jelentést a sajtószabadságról. Szerintük Magyarországon évek óta romlik a helyzet.
Tavaly óta 7 helyet estünk vissza.
Magyarország 2011-12-ben még a 40. helyen volt, innen sikerült 2 év alatt összesen 24 helyet
rontani. Most a 64. helyen vagyunk a 180-as világranglistán, magunk elé engedve Tonga-t,
Szenegált…
476. Gulyás István műsorvezető így tréfálkozott ma az M1 reggeli műsorában: „Lívia, Lídia
és Simon Gábor lemondásának napja van ma.
Mindez két nappal azután történt, hogy az MTVA főnöke azt mondta: „Elfogulatlan a
média.”
Érdekes, egy szót sem ejt a kormány- vagy hatalom-közeli szereplők elképesztő ütemű
tulajdonszerzéséről a kereskedelmi médiában. Nem említi az állami hirdetési pénzek
elosztásának visszásságait, vagy a hihetetlen bírói ítéleteket. És csak egy árva mondat utal

(még csak nem is egyértelműen) az információszabadságot durván korlátozó Ne-zavarj-épplopok törvényre.
477. „A nemzetstratégiai rezsiharc egy új világ kezdete; óriások tyúkszemére léptünk, de nem
tűrjük tovább a magánmonopóliumokat, az erőfölénnyel visszaélést, az igazságtalanságot, a
kettős mércét, a kapzsiságot, az extraprofitot; 2014 a rezsiharc éve.”
Orbán Viktor, 2014. február 4.
478. Áder János, Orbán Viktor, Martonyi János és Kövér László levélben köszöntötte Iránt az
iszlám forradalom 35. évfordulóján. Kövér László külön reményét fejezte ki, hogy tovább tud
közeledni a két ország. Martonyi János pedig kiemelte, reméli, hogy Magyarország és
Irán össze tudja hangolni külpolitikáját. Hazánkon kívül, Tádzsikisztán, Kirgizisztán és
Azerbajdzsán küldött még méltató levelet. Komolyan félteni kezdtem ezt a mi Viktorunkat.
Hová lesz így a tekintély, ha gyakorlatilag körbe nyalja udvarolja az összes ázsiai segget
hegemóniát? Mert még Putyin ugye, egy dolog, Azer már megszokott, de Irán és Kína egy
egészen új keleti nyitás perspektívája.
Mondjuk mi egyedül többen gratuláltunk innen, mint amazok összesen, hisz Orbán-Áder
külön üzenetekben, Kövér levélben, Martonyi szóban. Hiába, no, nekünk ennyivel
szorgalmasabban kell gratulálni egy iszlámista forradalomhoz, aminek következtében
tízezerszámra végeztek ki katonai vezetőket, a polgári adminisztráció dolgozóit,
ellenzékieket, akiket rövid és titkos perekben a védekezés lehetősége nélkül ítéltek el. Nyilván
gratulálni kell az Iszlám Forradalmi Gárda és a Hezbollah létrejöttéhez is, aki még a
kilencvenes években is az egykori iráni vezetőkre vadásztak Európában, és végezték ki őket
gondos aprólékossággal. Félázsiai származékok közt:

479. "Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából soha sem
akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket.
(...) Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a Kelet uralma, amely megmételyezte és
tönkre tette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. (...) a Nyugat bukásáról
táplált beteges propaganda. (...) A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a
függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő
védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít.
A hatalomtól függő élet láncába fűz."
Orbán, 2007. Astoria
480. Iránt elég nehéz demokratikus államnak, vagy az emberi jogok, a vallásszabadság, a
sajtó vagy a szólásszabadság bajnokának tekinteni, ezért külön öröm, hogy egy igazán
demokratikus, Európai Uniós ország nem feledkezik meg eme jeles napról.
Még tegnap szentül meg voltam győződve, hogy ez az kamu, ilyen nincs.
Vagy, hogy a "keleti nyitás politikájának" is van határa.
Nos, tévedtem.
Nincs semmilyen határ.

481. Nem az a baj Orbánnal, hogy kapcsolatot keres Kínával.
A politikus (akár a pedagógus) mindenkivel szót kell értsen.
Csak az az erkölcsi lenullázódás, ahogy "pávatáncos" modorban nyalakodik, hazudozik,
kelleti magát, miközben Európát pocskondiázza, Pekingben.
Az erkölcsi, a morális rombolás, ugyanis egy társadalomban végzetes dolog!
És már nem most kezdte…

482. „A kormánypárt annyi lapot adhat ki, amennyit akar, gyerekközlönytől
propagandafüzetig. Hirdetheti a maga világnézetét délelőtt és délután, reggel és éjfélkor. A
polgári közfelfogás ez ellen egyáltalán nem tiltakozik. Ami ellen a polgári közfelfogásnak
általában kifogása van, az a közpénzek felhasználása pártsajtó céljaira. A közpolgár azt
szeretné, hogy keserves áldozatából minden fillér az elsőrangú nemzeti érdekek kielégítésére
szolgáljon – s egyetlen fillér sem fölösleges, öntömjénező pártirodalmi célokra.”
Esti Kurír, 1936. augusztus 5.
483. „Van aki a poharat félig üresnek látja. Én meg telinek.” – nyilatkozta Kósa Lajos, arra
kérdésre válaszolva, hogy mivel elégedetlen az elmúlt négy évre visszatekintve.
Erre a kérdésre Illyés Zoltán így válaszolt: „Megemelem a kalapom a miniszterelnök úr előtt,
és ez nem nyalizás.”
484. „Nézzünk hát szét az ünnep magaslatáról a mai magyar életen!
Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról, sutba
hajított felelősség, intézményesített korrupció, maffiamódszerek. Demokrácia nélküli
többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás,
kiszolgáltatott magyar gazdaság. Dobra vert ország.
A független, szabad élet elfojtása, amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások,
sorsukból kilábalni képtelen, máról-holnapra élő kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével
hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincstelenné, kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem
mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük.
Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a Nyugat, és nem a XXI. század. Ez a keleti élet, és a
múlt század, amit húsz év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon
és visszahúz bennünket."
Orbán, 2007. Astoria
A múlt elkezdődött…
485. „Aki a magyarokkal köt üzletet, az az Európai Unió növekedési motorjával kerül
kapcsolatba.”
Orbán Viktor, 2014. február 12.

486. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Nézőpont Intézet Századvég kikutatta:
a magyarok többsége támogatja a nonprofit energiaszolgáltatás kormányzati ötletét.
A magyarok kétharmada már tud is erről az ötletről, 58 százalék támogatja, 41 százalék pedig
kifejezetten úgy véli (pont mint a kormányfő!), hogy Magyarország versenyképességén
javítana, ha a nonprofit lenne az energiaszektor.

Két tényt egészen biztosan tudunk:
1. A világ versenyképes országaiban sehol sincs nonprofit energiaszolgáltatás. (Egy-két olyan
országban van, amelyik energiahordozók kitermeléséből szerzi a nemzeti jövedelmének
jelentős részét. Például: olajmonarchiák.)
2. Az ország versenyképessége a Fidesz-kormány – minden állításával ellentétben – 2010 óta
csak rontott.
De hadd említsünk itt három apró, ha nem is módszertani, de elég súlyos problémát:
 Ádegy először: – a lakosságnak fingja sincs arról, mi az a nonprofit, mi az az
energiaszolgáltatás és mi az a versenyképesség.
 Ádegy pro secundo: – a Századvégnek sincs fingja róla (vagy az MTI-nek, vagy a
Nemzetnek), mert először közműcégekről, aztán ipari és lakossági
energiaszolgáltatókról ír.
 Ádegy három: – mint kiderült, a hagymázas ötlet gazdájának, Orbán Viktornak
sincsen fingja róla.
487. „Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy visszasorolják az orosz érdekszférába.
Most ez nem katonai megszállást, hanem gazdasági érdekszférába sorolást jelenthet. A
kormány ezt a veszélyt vagy nem érzékeli, vagy nem aggasztja, sőt mintha elő is segítené ezt a
veszedelmes folyamatot. Az elkövetkező években az energiafüggőség kulcskérdéssé válik, és
olyan hol nyílt, hol titkos megállapodások köttetnek, amelyek Magyarországot Oroszország
előretolt gazdasági bástyájává tehetik. Tegyük világossá: nem akarunk a Gazprom
legvidámabb barakkja lenni!”
Orbán a Demokratában, 2007.
488. ,,Határozottan ki lehet tehát jelenteni, hogy az autokrata vezetési stílus nem felel meg,
vagyis elvetendő az oktatási rendszer egészében. Ha itt-ott mégis megjelenik, törvényes
eszközökkel fel kell lépni ellene.”

,,Demokratizálódó világunk egyre kevésbé tűri a megközelíthetetlen tekintélyeket, az
elérhetetlen, bálványszerű vezetőket.”
Hoffmann 1994.

489. „Fújjátok meg a kürtöket és nyergeljetek, mert holnap reggel indulunk!"

490. „erősek és egészségesek vagyunk, és nem gazsulálunk senkinek”- zárta beszédét a
kormányfő. Legfeljebb mindig éppen annak a seggét nyaljuk, aki felé vagyunk arccal.
A szolgamentalitás le van gyűrve, teccikérteni? Innentől már csak olyan apró gesztusokat
teszünk, mint a következő török megszállás a törökökkel bizniszelés reményében soron kívül
felújított Gül Baba türbe, és a belháborúba meg korrupciós botrányba keveredő, a fél
rendőrséget és igazságszolgáltatást lecserélni kénytelen Erdogan "politikai vezetésének"
méltatása.

- Micsoda államférfi!!!!!- sóhajtják erre a hívek.
- Micsoda képmutató gyökér - mondja a világ többi része.
491. „Magyarország Európa (ipari) termelési központjává vált.
A magyar gazdasági növekedés stabil és fenntartható, üteme gyorsul.” - mondta Orbán az
évértékelőben.
Orbán Viktor, 2014. február 12.
Elment Pekingbe, és rendesen megmondta a kínaiaknak, hogy hogyan tovább. Új irányt
szabott számukra. Feltéve persze, ha versenyben akarnak maradni. Persze, teljesítenek
rendesen, de azért nem árt, ha valaki visszatéríti őket a valóságba. A kínai GDP több mint hét
százalékkal emelkedett tavaly – mindig úgy emelkedik, ahogyan a vezetés szeretné, hogy
emelkedjen –, a valutatartalékuk 382 milliárd dollár, és az is egyre emelkedik. „Aki
Magyarországgal köt üzletet, az az EU gazdasági motorjával kerül kapcsolatba.” Ezt is
mondta a magyar miniszterelnök, szó szerint. Ezen még a legokosabb kínaiak is
elgondolkodnak. És feltehetően arra a következtetésre jutnak, hogy ennek a mondatnak semmi
értelme.
És igazuk is van…
Mert nem hogy nem lettünk termelési központ, de a beruházások szintje rekord alacsonyra
esett az utóbbi három évben. Olyan alacsonyra, hogy a cégek az eszközeik elhasználódását
(amortizációt) sem pótolták vissza, tehát a termelési potenciál nem hogy nem nőtt, de
csökkent.
492. „Nincs olyan eleme a magyar szabályozásnak, ami megkérdőjelezné a választás
szabadságát, tisztességét, ami miatt józan ésszel bárki is a féldemokráciák, autoriter
rendszerű országok közé sorolhatná hazánkat.”
Szerető Szabolcs, 2014. január 3.
Hát, nem tudom…
1. A Fidesznek lejt a pálya a választási szabályokban
A választókerületeket a Fidesz érdekei szerint rajzolták újra (gerrymandering): billegő, de
inkább baloldali kerületeket nagyobb, hagyományosan jobboldali kerületekhez csaptak hozzá.
Az újonnan bevezetett egyfordulós választás választási szövetségekre kényszeríti az
egyébként egymással (is) rivalizáló ellenzéki pártokat. A választási szövetség ezek után
könnyű célpontja a negatív kampánynak.
A győzteskompenzáció rendszere (vagyis hogy az egyéni választáson győztes jelöltre adott
töredékszavazatokért is jár mandátum az országos listán) tovább erősíti az egyfordulós
rendszer aránytalanságait.
Kettős állampolgárságot, és — a Fidesz korábbi fogadkozásai ellenére — szavazati jogot
adtak a határon túli magyaroknak, mivel feltételezéseik szerint azok többsége a
kormánypártokkal szimpatizál.

Lecsökkentették az országos lista állításához szükséges ajánlások számát, ami a jelöltek
számának mesterséges felduzzasztásával szintén a monolit tömbként induló
kormánypártoknak kedvez.
2. A Fidesznek lejt a pálya a választás lebonyolításánál
A határon túli kettős magyar állampolgárok levélben szavazhatnak, és könnyített
feltételekkel regisztrálhatnak, akár az interneten is.
A külföldön dolgozó magyarok viszont nem szavazhatnak levélben, csak személyesen a
külképviseleteken, akár több száz kilométerre lakhelyüktől. (A Fidesz feltételezései szerint a
külföldön dolgozó magyarok többnyire gazdasági menekültek, ezért valószínűleg nem
szimpatizálnak a kormánnyal.)
A külföldön dolgozó magyarokat a Nemzeti Választási Iroda félretájékoztatta a szavazás
módjáról, és mondvacsinált akadályokat gördített regisztrációjuk elé.
Az ellenzéki pártok bírósági bejegyzése gyakran furcsa jogi akadályokba ütközik.
A választás lebonyolításáért felelős Nemzeti Választási Bizottság parlament által delegált
tagjait kizárólag a kormánypártok választották. Ez a testület fogja például másodfokon
elbírálni a választási csalásokat.
Bár elvileg a köztársasági elnök szuverén döntése, hogy a törvény által előírt időkorlátok
között mikorra írja ki a választást, fideszes politikusok már tavaly többször elszólták
magukat, hogy a választás április 6-án lesz, és Áder valóban ezt — a Fidesz által számára
legkedvezőbbnek vélt — időpontot választotta.
A Nemzeti Választási Iroda több ellenzéki párt ajánlóívét „elrontotta”.
Legálissá tették a korábban választási csalásnak minősülő szervezett szavazószállítást
(kivéve a buszos szállítást), ami nagyon megkönnyíti a szavazatvásárlást és a láncszavazásos
csalást; a módosításnak egyéb "haszna" nem látható.
3. A Fidesznek lejt a pálya a kampányban
Lerövidítették a kampány időszakát, amikor az ellenzék eljuttathatná az üzeneteit a
választókhoz — legalább pénzért, ha már a közmédiában nem tudja.
A kampányfinanszírozási törvény módosítása kamupártok alapítására ösztönöz. A
jelöltállításhoz szükséges ajánlószelvények számának leszállítása mellett ez a módosítás is a
monolit egységben induló kormánypártoknak kedvez, mivel több kisebb ellenzéki párttal
szemben a győztes jobban ki tudja használni a győztes-kompenzáció torzító hatását.
A kereskedelmi televíziók csak ingyen sugározhatnának politikai hirdetéseket, amit azok
cseppet sem meglepően nem vállaltak, így a milliókat elérő kereskedelmi televíziókban nem
lesz politikai kampány.
A kormány éveken át százmilliókat költött a „Magyarország jobban teljesít” kampányra,
majd egy jelképes összegért átadta a dizájnelemeket a Fidesznek. Soha egyetlen párt sem
kapott még bejáratott kampányelemeket ingyen a kormánytól.
Törvényben korlátozták az óriásplakátokon elhelyezhető politikai hirdetéseket, ez alól
kivételek a kormány és az önkormányzatok, valamint a „civil” szervezetek hirdetései. A
közterületi plakáthelyek többségét a Fideszhez kapcsolódó médiacégek birtokolják.
Az Orbán Viktort támogató békemeneteket szervezető Civil Összefogás Fórum (CÖF)
elnöke a Nemzeti Együttműködési Alap elnökeként több százmillió forint közpénzt osztott ki
saját „civil” szervezetének, amit aztán ellenzéki politikusokat lejárató kampányra költött
azokon az óriásplakátokon és járműreklámokon, amiktől a politikai pártokat egyébként
eltiltották.
A CÖF óriásplakát-kampányában rendszeresen kriminalizálta az ellenzéki politikusokat. (A
bohóc-kampányban vezető ellenzéki politikusokat az egyébként el sem ítélt Hagyó Miklós,
illetve a még csak meggyanúsított Simon Gábor társaságában, bűnügyi nyilvántartó fénykép
formátumban ábrázolták).
Az ellenzéki jelölteket a kampányban aktivisták zaklatták (bohóctámadás), és előfordult,
hogy közmunkásokat vezényeltek ki ellenzéki politikusok ellen tüntetni.
A közmédia folyamatosan egyoldalúan elfogult kormány- és pártpropagandát folytat. Az
ellenzék üzenetei aránytalanul kevés időben, kormánypárti kommentárokkal „értelmezve”, és
gyakran megcsonkítva jelennek meg .

A rezsiharc jegyében részletesen előírták a közműcégeknek, hogyan tüntessék fel a
közműszámlán a rezsicsökkentés mértékét. Ezzel a kormánypártok újabb kampányeszközt
szerveztek ki, ezúttal is mások költségére.
A Fidesz közérdekű munkára ítélt személyeket alkalmaz kampányrendezvényeinek
kialakításánál.
A Nemzeti Választási Iroda (vagy valaki a nevével visszaélve) kampányolt a Fidesz mellett,
de az NVI nem érezte szükségét, hogy feljelentést tegyen.
493. Hoppál Péter a Magyar Helsinki Bizottságot többször álcivilnek és a nemzetközi
spekuláns pénztőke politikai megrendelését teljesítő szervezetnek nevezte. A tavaly indított
személyiségi jogi per első tárgyalási napját február tizenkettedikére tűzték ki, de
a bíróság körében felmerült objektív ok
miatt a választások utáni hétre halasztják.
494. Ahogy azt Orbán Viktor évértékelőjében kifejtette, 2010-ben új rendszerváltás történt,
amit korábban fülkeforradalomnak hívott. Mint minden forradalmat, ezt is képviselői
minősítik, azok, akiknek Orbán köszönetet mondott:
- Schmitt Pál, akinek kinevezése a köztársaságnak lenyomott legnagyobb saller volt, olyan
megaláztatás, mintha Torghelle Sándor lenne az MTA elnöke.
- A békemenet, amely csak akkor gyarmatozik, amikor intenek neki.
- Lázár János, aki mindig úgy vélekedik az oroszokról, ahogy azt megírják neki.
- Balog Zoltán, aki Eusébióért mondat misét.
„Ebek hazája ma, nem az enyém.”

Ady Endre írta ezt. 100 évvel ezelőtt.

495. „Ma Magyarország a korrupciók országa. Mindennek és mindenkinek megvan az ára, és
a piszok oly nagy, hogy az ember már azt sem tudja, hogy akaratlanul is mikor keveredik
valamibe bele....”
Vitéz Leveldi Kozma Miklós naplóbejegyzése 1923. augusztus 23-án.
496. Megbukott az ukrán elnök, aki az Európától elfordulva, az orosz ajánlatot fogadta el.
Viktor Janukovics példája tanulságos lehet Orbán számára is. Hiába tűntek fásultnak az
ukránok, hiába volt megosztott az ellenzék, hiába a tűnt stabilnak a rezsim. Ennél a látványos
köpönyegforgatásnál betelt a pohár. Az ukrán nép nem akart Putyin Oroszországának
gyarmata lenni.

497. „Oroszországhoz való viszony értékválasztást is jelent: a közeledés a demokrácia, a
szabadság feladását jelenti. Aki Oroszországhoz közeledik, az lehet, hogy ennek a
kapcsolatnak a győztese, zsebei gyarapítója lesz, de fölad valamit a szabadság, a
szabadságjogok gyakorlása tekintetében. A keleti szelek Európának ebbe a térségébe
demokráciát és szabadságjogokat sohasem fújtak. „
Lázár János, 2010.
498. „A pedagógus-portfólió készítésről: Ez olyan, mintha valaki, aki tábornok, arra ébredne,
hogy őrmester lett hirtelen és három hét alatt be kell bizonyítania – függetlenül attól, hogy

egy teljes életpálya áll mögötte, hogy alkalmas a pályára.” - mondta Arató László a
Magyartanárok Egyesületének vezetője
499. „Nyugati demokráciát akartunk, mely a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjére
épül. Mindig is harcoltunk az ál-demokrácia ellen, ahol az élet rendjét a’zemberek helyett a
hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják hazugsággal,
csalással, maffiapolitikával, ha kell, erőszakkal is.”
Orbán Viktor, 2007.

500.„Életerős, újratatarozott keleti hatalom emelkedik fel, izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti
és pártfogolja egykori híveit, Ukrajnától, Közép-Európán át a Balkánig”
Vátesz Viktor, 2007.

501. Vissza a gyökerekhez:
„Miközben Moszkva a téli olimpiával volt elfoglalva, ami egyébként nagyszerűen sikerült és
Oroszország el tudta fogadtatni új arculatát a világ közvéleményével, szorgos nyugati
segítséggel Kijevben kirobbant egy különös felkelés. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Nyugat
megpróbálta ellopni Ukrajnát, amíg Oroszország az olimpia miatt cselekvésképtelen volt.”
Bencsik András 2014. február 24.
„Kétségtelen tény, hogy a Magyar-Szovjet Baráti társaságnak jól körülhatárolható szerep jut
a magyar közéletben. Hiszen a társaság az MSZMP céljainak szellemében tevékenykedő, a
párt politikájának megvalósulását segítő, széles tömegbázisra épülő olyan politikai
tömegmozgalom, amelynek munkájában áldozatkész, a magyar-szovjet barátságot
felelősségteljes elkötelezettséggel önzetlenül szolgáló tisztségviselők, társadalmi munkások
népes tábora vesz részt"
Bencsik András , 1986. Népszabadság, pártrovat
502. „Kijevben orvlövészek lőtték a rendvédelmi erők tagjait az egyik szálloda tetejéről…
A rendvédelmi szervek megkezdték a terroristák felkutatását és ártalmatlanná tételét.”
Kossuth Rádió, Török Annamária – a közbutitás szolgálatában
503. „A Szabadság téri giccsőséges emlékművön addig rugósztak eggyes kampánytuggyukkik,
hogy tövig megvezették a becsületes zsidókot. Addigalé, hogy a Mazsihisz megmonta, űk a
keráli holocaust-évbű nem kérnek, pénzt abbú húzni nem fognak.”

Lázár szerint a kormány törekvése kudarccal fenyeget, miután a Mazsihisz nem vesz részt a
megemlékezéseken. Az államtitkár szerint ez megosztja a társadalmat, és többekben
aggodalmat kelt, valamint
„...nem jó irányban befolyásolja azt a fajta együttélést, ami több száz év óta volt itt sikeres a
Kárpát medencében magyarok és zsidók között.”
Az államtitkár a helyi zsidó közösségek, önkormányzatok bölcsességében bízik, amelyek „
az együttélés hosszú-hosszú emlékeire és a jelenlegi hétköznapjaira való tekintettel
meg fogják találni a közös emlékezés módját. „
„Kerényi s Balog uram mán dógozott az áthidalló megoldáson: Megszállássy Gábrielt,
nyakába az eneszká sasval, le kő kettőzni Köves Gyurival, az eggyik égbe szökő oszlopra oda
köll állétani a magyar csendőr, másikra a magyar zsidó mellszobrát. Elejbe odadomborétani
a megható jelenetet Boross Péter uram interpretálásában, mikó Horthy Miklós újratemetésin
a budapesti tuggyukkik megköszönték kormánzó urunknak, hogy megmentette őköt a
deportálástú, minek folytán csak a vidéki 430 ezret vagonéroszta el Eichmann uram a saját
két kezivel oda, ahová, amíg meg nem haltak.”
503. „Én a miniszterelnök úr előtt, aki atyja és patrónusa a mai rendszernek, nem tudom jó
lelkiismerettel meghajtani elismerésem lobogóját, mert ez a rendszer a magyar közélet
elsekélyesedése és eljellemtelenedése, a nemzeti egység szent gondolatának pártpolitikai
gondolattá, kortes-eszközzé való lealacsonyítása.” – Gríger Miklós apátplébános a Pesti
Hírlap 1936. szeptember 1-jei számában.
504. Kósa Lajos csudaember. Most például összevissza beszél. Őszöd a sztori, naná, Kósa
korábban is bírta a témát, most viszont mintha összezavarodott volna. Még vasárnap ismerte
el az ATV-ben, hogy egy miskolci barátja hívta fel a nyilvánosságra kerülés előtt, és játszott
be neki részleteket, erre a Kossuth rádióban már azt mondta később, hogy nem ismerte a
beszédet, csak tudott róla, hogy van ilyen. Mi van?
505. Gaudi-Nagy ügyvéd jobbikos képviselőként is kitesz magáért. Mielőtt elindulna
képviselőjelöltként a májusi Európa Parlament-választáson, a magyar Országgyűlés
záróülésén búcsúzóul még gyorsan kihajította az EU-s zászlókat az ablakon, le az utcára, a
földre. Annak a szervezetnek a zászlaját, amelybe képviselőnek jelölteti magát! Ezzel a bátor
cselekedetével és masszív támogatással a háta mögött, euróban is tisztes havi fizetésért,
várhatóan belülről kezdi majd bomlasztani az uniót. Fogunk még hallani róla.
De ne búsuljunk a hiánya miatt! Itt hagyja nekünk kivételes jogászi módszereit és az
egzotikus szakmai fogását, amelyet – ha marad ez a rezsim – hamarosan oktatni fognak az
egyetemek jogtudományi karán. Igazi hungarikum lesz!
506.

507. „Egyszer volt, hol nem volt, a Rezsi Mária országába egyre gyöttek a hírek a távoli
Ukrajnábú, hogy így Majdan meg úgy, s van bizon halott, nem eggy. Na, mire az Orbánrádió
azt es megtutta, hogy terrorista mesterlövészek rontottak rea a szegén Janukovics kolega
erőire, az illető, asztalko visztalko, kormánostú elszaladott, odahagyva a népi ebek
harmincadgyára eggy élet munkájának ügön kikandérozott gyümölcsit.”
Miközben a hivatalos Magyarország hosszú távú energiapolitikáját teljesen Oroszországhoz
köti a paksi paktummal, miközben a kormánypárt hívei szinte minden fórumon Oroszországot
látszanak favorizálni a nyugati szövetségi rendszerrel (EU, Egyesült Államok) szemben,
Oroszország épp megszállja fű alatt a Krímet, egyre nyilvánvalóbban megsértve Ukrajna
területi szuverenitását. Amelyet Oroszország mellett az USA és az Egyesült Királyság
garantált, éppen Budapesten, 1994-ben. Megint tuti időzítéssel állunk a rossz oldalra? Hogyan
is vélekedett 2008-ban a Kedves Vezetőnk:
„Itt a jövőről van szó. Arról, hogy az a világ köszönt-e ránk, amiben az erőpolitika sikereket
érhet el a világban, vagy pedig a nemzetközi közösség elég erős, bölcs és megfontolt lesz
ahhoz, hogy világossá tegye: hiába érzi valaki újra megerősödve magát, mint például
Oroszország, nem jelenti azt, hogy fönnálló konfliktusait olyan módon rendezheti el, amely
elfogadhatatlan a 21. század emberi életet és méltóságot tiszteletben tartó világában.”
508. „Egyedül Oroszország képes megállítani, távol tartani a régiótól a nemkívánatos nyugati
behatolást: a kíméletlen pénzvilágot, a multi cégeket, a bóvli kultúrát, a pusztító liberalizmust.
Nem Ukrajnáról, Majdanról, Krim félszigetről van szó, hanem Európa jövőjéről! Putyin
elnöknek hálás lehet az öreg kontinens, mert szilárdan védi az emberiség évezredes értékeit: a
nemzeti kultúrát, a keresztény értékeket, a szolidaritást, és szembeszáll a világ
csendőrségének szerepében tetszelgő Amerikával.” 2014, február, Echo TV, Szaniszló nertárs
509. „Arról kell meggyőzni nemcsak magunkat, hanem a világot is, hogy képesek vagyunk ez
alatt a három év alatt a magyar gazdaság növekedését valahol a nemzeti össztermék 4–6
százalékos sávjába fölvinni.”
Orbán 2010. október 18-i beszéde a parlamentben
Mit mondjak? A meggyőzés nem sikerült. A terv sem. Még szerencse (?), hogy van újabb…
510. Viszont mára elfogyott a nyugdíjvagyon!
Az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján a visszalépő magán-nyugdíjpénztári tagok
vagyonából 2013 végére 0,2 milliárd forint maradt meg. Ez azt jelenti, hogy két és fél év alatt
közel 3000 milliárd forintot éltek fel, írja a Portfolio.
A 3000 milliárd forintos összegből 2130 milliárd forint ment el adósságcsökkentésre és IMFhitel visszafizetésre. Ehhez képest a központi költségvetés adóssága mostanra összegszerűen
soha nem látott szintre nőtt, és GDP-arányosan is 80 százalék fölött van, vagyis lényegében
ott, ahol 2010 tavaszán volt.
További 460 milliárd forint nyugdíjak kifizetésére, és 233 milliárd forint a visszalépő
magánnyugdíjpénztár tagok reálhozamára. Ezen kívül még átutaltak 200 milliárd forintot az
MNV Zrt.-nek.
511. Mit is nyilatkozik ezzel szemben pártunk és kormányunk a honlapon?
„Az államadósság a Gyurcsány-koalíció alkalmatlanságát bizonyítja.”
fidesz.hu, 2014. február 28.
Bizony! Sőt, ha nem áll fel valamelyik fehérvári nerhuszárnak este a micsodája, akkor arról is
a gyurcsánybajnai tehet!

512. Szevasz Topol!

Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát tesztel.
Egy RS-12M “Topol” típusú rakétáról van szó, amit az asztraháni régióban próbáltak ki,
Oroszország délnyugati részén. A Kaszpi-tenger mellől fellőtt rakéta Kazahsztán határán ért
földet, a terveknek megfelelően.

És Orbán csak sunnyog, hallgat.
„Nem hívogattatta bé a nagykövetet, nem nyilatkozgatott, hogy merre hány s mit nem, hanem
helikopterre kapott, s a Walkűröktűl kísérve a Dráva uccából alómars, Záhonyba termett. Mit
vót mit tenni, ha az operatív törzsnek is ű vót a feje? El köllött igazétani a szakirányú
alattvalókot, hogy mi legyen, ha lessz valami. Ki köllött továbbá értékölni, mit konspirál az
ukrán őzike az éjjellátóba, van-e tapéntható sugárveszély, ölég kórházi ágy szám szerént. Tán
ha béke vót vóna, akad ember erre es, de nem vót, az öszves eggycsakeggylegény odaki
vitészkedett a rezsicsatatéren.”
523. „A magyar kormánynak az a célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen
Magyarországon – mondta Orbán Viktor Ózdon, a hajdani kohászati üzemek egy romos
csarnokában, a 2,5 milliárd forintba kerülő digitális archívum időkapszulájának elhelyezése
előtt, csütörtökön.”
Fantasztikus.
Tudományos.
Asimov.
Előttem van Ózd, az üvegkupolák, a króm felhőkarcolók és az időkapszulák teljes
foglalkoztatottságú városa: a miniszterelnök jellegzetes posztindusztriál scifikulisszában,
csillogó fémfelületek, acéllépcsők, korlátok az egykori kohó romos oszlopai között, kormos,
apró ablakok, földöntúli elektromos fények, kékesen villódzik a háttérben néhány Tesladinamó, zümmögnek a Széles-féle energiacellák, a Milliárdos Digitális Archívum, és a
miniszterelnök, igen, kiszáll az időkapszulából, kicsit mintha maga is villódzna, mintha
önmaga hologramja volna, talán még kicsit áttetsző is… De szép lesz!

524. Magyarország rosszul teljesít!
Vegyük mindjárt a GDP-t! Nézzük már meg, hogyan is teljesít Magyarország:

Az máris látható, hogy az első kormányzati ciklusban 1998-2002 között alig nőtt a
GDP. Ellenben 2002-2006 között az MSZP-SZDSZ kormányok tevékenységének
köszönhetően jócskán megduplázódott a nemzeti össztermék. A 2006-os eredményt
is sikerült 2010-re túlszárnyalni. Sajnálatos tény a kettős beszéd, ami ideig óráig még csak
magyarázható volna, de négy éven keresztül már megbocsájthatatlan bűn.
Tanulmányozva a mellékelt ábrát, nem lehet nem észrevenni, hogy a GDP 2013-ban
nem éri el a 2010-es mértéket.
525. Azt állítja Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter (egy várpalotai kampányfórumon),
hogy Magyarország gazdasági teljesítményét tekintve Közép-Európában az első helyen áll, de
az Európai Unió 28 tagállama közül is a negyedik.
Ezzel szemben a tény az, hogy egyik szám sem igaz. Ha csupán 2013 utolsó negyedévének
GDP-növekedését nézzük, akkor is sokkal gyorsabban fejlődtek nálunk a románok, az egész
évi teljesítményt 2012-vel összehasonlítva pedig a románokon kívül a lengyelek is maguk
mögött hagynak bennünket. Ha még a balti államokat is beszámítjuk a közép-európaiak közé
(és gazdasági értelemben be szokták számítani), akkor Lettország és Litvánia is megelőzi
Magyarországot. Az már csak apróság, hogy az unióban sem vagyunk negyedikek, hanem
ötödik-hatodikak. De a lényeg az, hogy egy-két negyedév alapján nemigen szabad számolni.
Az elmúlt négy évben pedig lemaradtunk Lengyelországhoz, Szlovákiához, Romániához és a
balti államokhoz képest is.
526. Remélem, hogy az évek óta katonásdit játszó magyar szélsőjobbosok, pl. a debreceni
városatya és református presbiter Ágoston Tibor, vagy az érpataki Rambo polgármester,
Orosz Mihály Zoltán, az utóbbi napokban elgondolkodott rajta, mit is jelent az egyenruha a
valóságban, méghozzá Ukrajnában, közelebbről Kárpátalján, még közelebbről az ott élő
magyar férfiakon. Félő ugyanis, hogy ha a hadköteles ukrajnai magyarokat besorozzák, s
odalökik őket a megveszett orosz medve karmaiba, akkor mi idehaza nagyon sokan gyászolni
fogunk.

Mert Orbánunk a nerben még most sem szól, nem mozdul. „De ám még eggy Putyinval se
úgy van, hogy bármikó ugráltathassa a magyart! Ha I. Fülkefornak programja van vidéken,
nincs üdeje mindenféle háborús hisztérijákval meg ökölrázásval foglalkozni, mint az usa meg
a tisztőtt nyugot, azki nagyon ráér. Néki előre eggyeztetett sorsdöntő forgatásai vannak, fehér
köpenybe húzott nyakval baromfifeldolgozót kő látogatnia, nem nagyköveteket bérendölni,
meg haragszomrádot jáccani a havervel, kü főbaszta kicsinyég az agyvizét. Úgy es vót, nem es
maratt le a fészbúk bódog közönsége semmirű, láthatta, ahogy I. Fülkefor, de mint a
fördöngős förgeteg, avatott és evetett, végül Dunakeszin meglepte Szijjártó külpolitikus
uramot, ki jelentette néki, hogy a gyerek kisbiciklijérű megvan a számla, valamint Gyurcsok
szabadrúgásbú vezetéshő juttatta a mijeinket, ami az erő nyelvin a Videotont jelenti. De még
ebbe a feszétett tempóba es vót energiája a kerálnak, hogy a kőszárhegyi
műanyagfődolgozóbú megizenje a világnak: Magyarország nem része a konfliktusnak, amúgy
EU-tagok vagyunk, ha muszájn, aszongyuk, amit az EU, oszt kalap.”

527. „Lebuktak. A Gyurcsány-közeli balliberális Galamus honlap közzétette egy még meg sem
jelent angol nyelvű írás fordítását Kim Lane Scheppele tollából.”
Stefka István 2014. március 3.

528. Komolyan mondom, megijedtem, amikor megláttam, hogy a kormány Magyar
Nyelvstratégiai Intézetet alapít. Az új tudományos, illetve annak látszó intézet közvetlenül a
miniszterelnök irányítása alatt áll majd. Jó lesz.
Ez a Nyelvstratégiai Intézet „a miniszterelnök irányítása alatt áll”, amit ő
„a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján” lát el. Tehát Orbán Viktor személyesen
kívánja felügyelni, mondjuk a közmédia nyelvhasználatát, a szaknyelvek fejlesztését vagy a

nyelvi értékvesztéssel szembeni harcot. Ettől rémültem meg igazán, mert Sztálin „Marxizmus
és nyelvtudomány” című nevezetes tanulmánya jutott eszembe.
Te jó ég, lehet, hogy hamarosan a miniszterelnök nyelvészeti tanulmányait fogják méltatni a
kormánypárti sajtóban?
529. A kormány nemzetstratégiai ügynek minősítette a Takarékbank elkommunizálást állami
55%-os tulajdonrészének eladását, így az ügyet nem vizsgálhatja a Versenyhivatal.
Javaslom, hogy a kormány közérdekből minősítse nemzetstratégiai ügynek az április 6-i
választását, ezért az ügyletet nem vizsgálhatná senki és semmi.
530. A jó hírek, kifejezetten az Orbán-Matolcsy tandem terveinek kudarcáról szólnak... Ők
2010-2011-ben azt tervezték, hogy minden megfélemlített és megzsarolt magyar kimenekül
majd a magánnyugdíj-pénztárakból, és tálcán kínálja fel saját nyugdíj-megtakarításait a
pénzünkre áhítozó fideszeseknek. Ezzel szemben mégis akadt százezer ember, aki dacolt
velük – és természetesen ők döntöttek jól.
Mert fél év sem telt el a rablás végrehajtása után, és már el is füstölték a beijesztett
magánpénztári számlatulajdonos másfél évtizedes megtakarítását.
Mostanában érkeznek a magánpénztáraktól a tájékoztató levelek a számlatulajdonosokhoz.
Nagyon kellemes adatokat közölnek: azok is messze az infláció fölött gyarapították
nyugdíjvagyonukat, akik nem kockáztattak, hanem a stabilitási alapokban kamatoztatják
eddigi nyugdíj-megtakarításaikat. Azok pedig, akik kockázatosabb portfóliót választottak,
még jobban jártak 2013-ban.

531. 2011 őszén a gazdaság egyre rosszabb helyzetbe került, már 316 forintnál is többet
kellett adni egy euróért, és rohamosan emelkedett a magyar csődkockázat. Ezért a
miniszterelnök és pénzügyminisztere szűk körben úgy határozott november 17-én, hogy
gyorsan visszahívják az IMF-et – erről a legnagyobb titokban tájékoztatták is az éppen a
fővárosban lévő küldöttséget.
Majd utána Matolcsy György elment egy korábban megbeszélt ebédre a Goldman Sachs
három bankárával és egyszerűen elkotyogta a titkot.
"A kulináris élvezetet ígérő étlap és egy mosolygós miniszter kimondottan kellemes ebédet
jósolt. Az ételek megrendelése után azonban Matolcsy csak úgy mellékesen megjegyezte,
aznap reggel 8 órakor tájékoztatta az IMF-delegációt arról, hogy Magyarország
tárgyalásokat kezd a Nemzetközi Valutaalappal. És hogy erről a döntésről tájékoztassuk a
Nemzetközi Valutaalapot és az Európai Uniót, már el is küldtük a levelet Brüsszelbe és
Washingtonba.
A beszélgetőpartnerek kezében megállt a vajazókés. Egyikük a mosdót keresve azonnal felállt.

Nem tudni, hány telefont eresztett meg, de amikor visszajött, igen gyorsra fogták az ebédet. A
szokásos másfél óra helyett 40-50 perc alatt az összes fogással végeztek.
A történtek után Matolcsy egészen biztos volt abban, hogy minden korábbi híresztelés igaz: a
nagy nemzetközi befektető csoportok életveszélyes támadást indítottak Magyarország ellen."
Wiedermann Helga, Matolcsy György volt kabinetfőnöke
Az eseményeket magyarázva Zdeborszky György elmondta, ez azért volt nagy hiba, mert a
jelenlévők megtudhatták, hogy hamarosan erősödni fog a forint. Ezt akár ki is használhatták,
ami bennfentes kereskedésnek minősül, amit az Egyesült Államokban a - közgazdász
megfogalmazása szerint - 187 év börtönnel büntetnek.
Lehet-e még ennél is lejjebb? – Kérdem én.
532. „Hazánk régi-új intézményei kiépültek. Az állami tulajdont felváltotta a magántulajdon.
Az ország sokat gyarapodott. Városok szépültek meg, autópályák épültek. Több mint egymillió
mobiltelefonon beszél az ország apraja-nagyja. Mintegy négy millióan korszerű autókban
közlekednek. Az interneten keresztül az egész világot elérhetjük. Fiataljaink különböző
ösztöndíjakkal külföldi egyetemeken tanulhatnak, távoli országokban szerezhetnek
tapasztalatokat, vállalhatnak munkát.” (Schmidt Mária Széchenyi-díjas (nem, nem vicc)
egyetemi tanár (ez sem) )
533.

534. A Külügyminisztérium a 2014. március 16-án a Krími Autonóm Köztársaságban
megtartott, Ukrajna Alkotmányát sértő népszavazást és annak eredményét illegitimnek és
jogellenesnek tartja:
„A vasárnapi népszavazás nem lehet alapja a Krím státusza megváltoztatásának, a
kiírásáról hozott döntés, majd annak megtartása súlyosan veszélyezteti az ukrajnai válság
békés és politikai rendezésére irányuló erőfeszítéseket” - áll a Külügyminisztérium
közleményében.

535. „A magyarok Avatárja le se rakta a nemzeti színű ollót! Allig bírt az udvar
utánnaszaladni a szallagval meg a népviseletes pulyákval. Még jó, hogy a beépített kamera
mindég ott vót a kerálná, nyelvvel megnyomta a gombot a szája hiuján, s mán surrogott es,
ment az adás bé a Kunigunda uccába, mint a darálós keksz.”
Egy politikus bármikor szívesen átad bármit, de igazán azokért a pillanatokért lehet hálás,
amikor a kampányban kerül elő a szalag és az olló. Minél nagyobb, értékesebb, látványosabb
dolgot lehet megünnepelni, annál jobb, lehet hivatkozni az előző négy évben végzett
kormányzati építkezésre.

536. Bencsik András azt mondta, hogy ők mindenképp szombati napra akarták szervezni a
Békemenetet, hogy a vidékiek kényelmesen haza tudjanak utána menni és “szerencsés módon
kiderült, hogy a Fidesz épp nagygyűlést szervez” március 29-ére, ezért tudnak majd a
menetelők becsatlakozni az eseménybe.
És bár civilek, sosem tagadták, hogy van világképük.
Meg se tudnánk tiltani a Békemenet népének, hogy meghallgassák Orbán Viktort
- mondta még el Bencsik, majd Csizmadia folytatta, azzal, hogy ők az egyetlen civil szervezet,
amelyik hatalmon kívül maradt.
„Pláne a dicsőséges választási hadjárat idejin, mikó szűnetlen fúvott a győzelmi szél, s
fényessebb vót a láncnál a kard. Hányta es megannyi szabadságos zuschlagjános kifént élin
az örök szikrát a Fidesz-napfény, nem vót magyar szem ki belé ne káprázott vóna a dagadó
erkölcsbe meg tisztességbe.”
“Szahar.”
- mondaná Übü király.
537. Az adórendszer egyszerűsítésével vágott neki az új Orbán-kormány 2010-ben – és
valóban, az első lépések között eltűnt a rendszerből néhány egészen vicces kisadó. Így az első
fizetés előtt megszüntette az új kabinet a 2010-ben bevezetett vízi járművek, a légi járművek
és a nagy teljesítményű járművek különadóját, amelyet egyfajta luxusadóként vetett ki a
2010-ben leköszönő parlament.
A kormányváltás óta a költségvetés nominális bevétele messze az infláció felett, 31,8
százalékkal emelkedett 2009-ről 2013-re. A cégek adóterhelése érdemben nem nőtt, a
lakosság viszont érezhetően többet fizet az államnak, mint négy évvel ezelőtt – főleg a
fogyasztási adók révén. Nemcsak a fizetett adók mértéke, de azok száma is jelentősen nőtt. A
2014-es listán már 41 központi adóról ad számot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az
adónemek jegyzékében.
Emlékszünk még a söralátétre is elférő adóbevallásra?

538. Azt állítja a Konzervatórium című online magazinban Farkas Anikó (a közelmúltig a
Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke, a princetoni professzornak, Kim Lane
Scheppelének a New York Timesban megjelent elemzéséről, amelyet a magyar választási
rendszerről írt), hogy „féligazságokból kifordított félhazugságok, dicséretnek álcázott kritikák,
elhallgatott tények jellemzik a jogászprofesszornak álcázott publicista, elemzésnek álcázott
írását”.
Ezzel szemben a tény az, hogy a jogászprofesszornak álcázott Scheppele a valóságban is
professzor, méghozzá a világ egyik legtekintélyesebb egyetemén, Princetonban. „Elemzésnek
álcázott” írását a világ egyik legtekintélyesebb lapjában, a The New York Timesban tette
közzé a világ egyik legtekintélyesebb tudósa, a Nobel-díjasnak álcázott közgazdász, Paul
Krugman. Scheppele féligazságokból kifordított félhazugságai pedig többek között arról
szólnak, hogy a Fidesz a maga javára alakította át az egész választási rendszert
539. A gazdaság is jobban teljesít? És a vállalkozások?
Egyre több - idén márciusig összesen csaknem 30 ezer - céget szüntettek meg
kényszertörléssel közölte a feketelista.hu gazdasági adatbázis.
A cégbíróság kényszertörlési végzése ellen fellebbezni és felülvizsgálati kérelemmel élni nem
lehet. A harmincezer cég vajon mennyi alkalmazottat volt kénytelen szélnek ereszteni?
540. Pintér pár hete ezzel vágta haptákba magát Orbán előtt:
Jelentem, Magyarországon rend van!

„Óh, én nem így képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.

Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.”
„A bohóc, amely ellepte az utcákat, a tereket, és beköltözött levelesládáinkon keresztül
otthonainkba, megérdemelné, hogy bekerüljön az alaptörvénybe, az állami jelképek közé.
Megérdemelné, csak nem ebben a formában, hanem úgy, ahogy általában a bohócok
megjelennek, széles mosollyal arcukon, hatalmas könnyeket hullajtva. Hiszen ennél jobban
nem is lehetne jellemezni az elmúlt négy évet, a mára kialakult helyzetet, köz- és magán
állapotainkat.”
Dr. Szüdi János
„Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni!
Amint látják, a világ talpra állt…”

Vagy mégsem?

2014. március 19.

Farkas Gábor

