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Fórumok Jánosi
Györggyel és nélküle

akossági fórumot hirdetett az új egészségügyi törvényrõl a TB-mentõkkel karöltve a nagycsaládosok ÁGA-BOGA érdi egyesülete,
amelyre meghívták körzetünk parlamenti képviselõjét, Jánosi Györgyöt
is. A fórumon azonban csak az egyik fél jelent meg, mert mint a képviselõ úr felolvasott levelébõl kiderült, egyeztetési és kommunikációs
problémák miatt távol maradt.
Sok mindent elhiszünk, de azt nem, hogy nem tudott róla, hiszen
nem február 24-én értesült elõször a fórumról, hanem, mint elismeri, két
héttel azelõtt. Késõbb azonban a szervezõk már nem tudták elérni, mert
egyik elérhetõsége sem mûködött, és mobiltelefonját sem vette föl, illetve nem hívta vissza a szervezõket. Levelében a következõket írta: „Ezúton szeretném értesíteni azokat az érdi polgárokat, akik nem a politikai
hisztériakeltés, hanem az õszinte érdeklõdés okán tervezték megjelenésüket a fórumon, hogy ilyen körülmények között, önhibámon kívül, más
irányú vállalt elkötelezettségem és elfoglaltságom miatt a rendezvényen
nem áll módomban részt venni.”
Csatlakozott tehát Jánosi György azokhoz a szocialista képviselõkhöz, akik szerették volna kibekkelni valahogy a választóikkal való
õszinte szembenézést.
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A szervezõk meghívták T. Mészáros András polgármestert, aki
részletesen beszámolt az aluljáró kálváriájáról, igyekezett válaszolni minden felmerülõ kérdésre. A végén valóságos lakossági fórummá alakult a demonstráció, ahol a megjelentek végre komolyan
hangot adhattak elégedetlenségüknek.

Mintegy performanszként közösen átmentek az aluljárón (fölötte)
(Interjúnk a 3. oldalon)

Kedves Olvasó!
Csak egy rövid történetet szeretnék elmesélni Önnek, mely megerõsített abban, amit teszek.
Pár hete, az Újpesten nyílt Dr. Lenkei Életerõ Centrum megnyitóján a tulajdonos úr a következõt
mesélte el. Szlovákiában járt üzleti úton és egy kisközség Egészségházának falán ezt a feliratot
olvasta: „Egy egészséges embernek ezer kívánsága van. Egy beteg embernek csak egy.”
Megható volt, és én is csak azt kívánom, amit az idézet mond; hogy olyan emberek éljenek a
világban, akiknek ezer meg ezer kívánsága van. Kívánok Önnek és minden embernek örömökben
gazdag, kívánságokkal teli, egészséges életet!
Álljon itt néhány olyan tapasztalat, vagy inkább siker, mely egészen lenyûgözõ. Úgy érzem,
ezek erõt adnak azoknak, akik úgy gondolják, hogy már csak egy kívánságuk maradt.
Tisztelettel, jó egészséget kívánva:
Csorba Árpád Ügyvezetõ Igazgató, Dr. Lenkei Életerõ Centrum Érd
„Édesanyám 86 éves, Parkinzon kóros. Novemberben már
nem bírt az ágyából felkelni. Most jön-megy a lakásban (kb.
két hónap után). Az agya is elég jól vág. Karácsonyra már eljött hozzám ebédre. (Vitamax multivitamin por 5 – hónapja).
T.Á., 66 éves, 2007.03.23.”
„Tisztelt Lenkei Doktor Úr!
Szeretném megosztani a tapasztalataimat. Édesanyámnál, aki
78 éves, idõskori elbutulást diagnosztizáltak. CT-vel is igazolták az agyi elváltozásokat (számítógépes röntgenvizsgálat, amely szeletekre bontva ábrázolja a vizsgált részt). Már
ott tartott, hogy nem tudott megfõzni, az alapvetõ élelmiszereket sem ismerte meg. Ekkor kaptam meg az Ön könyvét el-

olvasásra a gyermekorvosunktól. Egy havi Közepes vitamincsomag, KalMag és C-vitamin szedését követõen édesanyám
emlékezete jelentõsen javulni kezdett. Harmadik hónapja
szedi a vitaminokat, és elmondhatom, hogy az emlékezete
teljesen visszatért. Ismét el tudja végezni a házimunkát, bevásárol, tele van életerõvel. C. A-né, 51 éves, 2007.09.16.”
„Nagypapám 68 éves. 2007. novemberében diagnosztizálták
a tüdõ- és gyomorrákot nála, és azt mondták, hogy nem csinálnak vele semmit, mert menthetetlen. Ezután elkezdte az
Alap vitamincsomag és a C-vitamin szedését, és most, 2008.
január 20-án nem látták a tüdõáttétet. 8 kg-ot hízott.
Fazzi Daniella, 30 éves, 2008.01.22.”

„Nagyon súlyos depresszióval voltam már három alkalommal is kórházi kezelésben. Annyi gyógyszerrel kezeltek,
hogy csoda, hogy még normális vagyok. A depressziók idõtartama elõször másfél év, másodszor egy év, harmadszor fél
év. Mind a három a lehetõ legsúlyosabb (állandó öngyilkossági gondolatok, stb.) tünetekkel járt. Mindeközben összejött
egy hátsó falú infarktusom is!!! Ennyi nyomorúság és szenvedés mellett a feleségem állhatatos segítsége (állandó kutakodása a megoldás érdekében) vezetett el a vitaminok szedéséhez. Az eredmény óriási! 64 éves létemre és ennyi nyavalya után hetente két alaklommal eljárok futballozni, a közérzetem jó, és újra tudok örülni az életnek. … Köszönöm, hogy
segítettek!!! Tallián Attila 64 éves”

Várjuk szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett!
Jöjjön be hozzánk, jobb lesz az Élete!

Érd, Gellért u. 2.
(Riminyáki sarok)
Tel./Fax: 23/361-215
Nyitva:
H-P: 9-18,
Sz: 9-13

50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr
www.albertbutor.hu
Pizzarendelés:
06-20/536-37-66
www.kikotoetterem.hu
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Demonstráció
az aluljáróért

(Folytatás a 2. oldalon)

Albert
Bútor

Szög a zsákból
int szög a zsákból, úgy bújik elõ a szocialista pártból az elõdpárt szinte valaM
mennyi jellegzetessége. A népszavazás és az
egészségügy átalakítása kapcsán történt
megnyilatkozásaikból világosan kirajzolódik
demokráciafelfogásuk, amely egyre inkább
hajazik az élcsapat fenhéjázó és magabiztos
öntudatához, mintsem a klasszikus, de el nem
évülõ többségi akarathoz.
Szekeres Imre, a szocialista párt alelnöke
egyszerûen „álságos politikai fondorlatnak”
nevezi a népszavazási kezdeményezést,
amelynek eredményébõl szerinte „nem kell
politikai következtetéseket levonni sem irány,
sem személyi váltásra vonatkozóan”.
Jánosi György, körzetünk országgyûlési
képviselõje szerint a megválasztott kormány
négy évig azt csinál, amit jónak lát, akkor
majd le lehet váltani, ha nem tetszik. A népszavazást õ sem tartja jónak, mert mi lenne,
ha a kormány minden döntését népszavazás
elé vinnék? Valóban, ez nem lenne jó, de ki
beszélt errõl?
Sólyom László köztársasági elnök röviden a helyére teszi a dolgokat egy interjúban.
Kérdés: Elhangzik az is, hogy Magyarországon a népszavazásnak nem alakult még ki
a gyakorlata, és ezek a kérdések lejáratják a
népszavazás intézményét. Errõl mit gondol?
Válasz: Nem hiszem, hogy a kérdések lejáratnák a népszavazás intézményét. Ha megnézzük azokat az alkotmánybírósági ítéleteket, amelyek körülbástyázták a népszavazás
technikáját, meghatározták, milyen kérdéseket lehet föltenni és milyeneket nem, akkor
azt látjuk, hogy ezek ezt az alkotmányos intézményt meglehetõsen szilárd keretek között
tartják.
Jánosi György nem ment el a TB-mentõk
által szervezett fórumra, de sorsát nem kerülhette el, mert másnapi fogadóóráján többtucat érdi polgár jelent meg, és ezért a tanácsteremben kénytelen volt rögtönzött lakossági
fórumot tartani. Ekkor, és másnapi sajtótájékoztatóján is szembesült azzal, hogy választóinak, ugyanúgy, mint az egész országnak,
mintegy 70%-a ellenzi az egészségügyi törvényt. Ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy
az õt megválasztó szavazókat képviselve
igennel fog szavazni. Tiszta lelkiismerettel,
mert alaposan áttanulmányozta a törvényt,
az összes, utolsó pillanatban benyújtott módosító javaslataival együtt.
Jánosi György, ugyanúgy, mint párttársai, az évtizedek során nem szoktak hozzá a
szembesítéshez. Elfelejtették, hogy ma már
nem lehet büntetlenül szemünkbe hazudni,
mert rövid úton kiderül. Lehet még kancsalul,
festett egekbe nézni, de hamar jön a kiábrándulás. Az MSZP-SZDSZ koalíció halott, csak
még nõ a szakálla.
ORLAI SÁNDOR

Következõ számunk
február 28-án jelenik meg
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Fórumok Jánosi
Györggyel és nélküle
(Folytatás az 1. oldalról)
A szombati fórumon nagyjából
megtelt a Mûvelõdési Központ színházterme, és a meghívott vendégek
(Morvayné Bajai Zsuzsanna, a NOE
elnökhelyettese, Kajner Péter, az
Élõlánc Magyarországért elnökségi
tagja és dr. Schütz István háziorvos,
az érdi Egészségügyi Bizottság elnöke – mondták el véleményüket a készülõ egészségügyi törvényrõl, amit
Schütz doktor röviden és tömören
csak passzív euthanáziának nevezett.
Annál is érthetetlenebb Jánosi
György távolmaradása, mert a szakértõkkel vitatkozva jobban ki tudta
volna fejteni saját véleményét a törvényrõl, mint az azt következõ kedden, kérdésekre válaszolva tette. A
képviselõtõl elvárják választói, hogy
egyéb, nem tudni milyen teendõit tegye félre, ha egy ilyen fontos, az
egész lakosságot érintõ törvényrõl
szeretnének vele eszmét cserélni.
Ám a képviselõ úr álláspontja is
érthetõ. Jól tudja ugyanis, hogy a
2006-os választások óta elolvadt a
szocialisták szavazótábora, hiszen az
akkori többségbõl elenyészõ kisebbség lett, és a lakosság kb. hetven százaléka elutasítja az új törvényt.
Jánosi György azonban nem kerülhette el sorsát: a keddi fogadóórá-

jára olyan nagy számban mentek el a
választói, hogy nem fértek el irodájában, ezért a tanácsteremben egy
spontán lakossági fórum jött létre. Itt
a képviselõ úr megpróbálta magyarázni a magyarázhatatlant. Azt állította, hogy decemberben a törvény

Jánosi Györgytõl nem sokat tudhattunk meg az új törvényrõl, csak
azt, hogy sokmindent remél, és ennél
több garanciát nem tudott mondani.
A remény azonban nem törvényi kategória.
A TB-mentõk fórumán annál
többet tudhattunk meg. Az elõadók
rávilágítottak arra a mindenki által
tudott tényre, hogy a biztosítók nyereségorientált szervezetek, haszonra
törekednek. A tb eddig 1,5%-os mûködési költséget számolt el, ez a biztosítóknál 3,5% lehet, valamint a
harmadik évtõl 2% nyereséget is kiemelhetnek a rendszerbõl. Ez az
1500 milliárdos kasszánál jelentõs,
évi mintegy 80-100 milliárd forint.
A kevesebb hogyan lesz több?
Felhívták a figyelmet néhány
buktatóra és külföldi tapasztalatra is.
A biztosítók nem abban érdekeltek,
hogy minél magasabb színvonalú
szolgáltatást nyújtsanak, hanem abban, hogy a költségeik legyenek minél alacsonyabbak. Ezt több módon
is elérhetik. Egyrészt azzal, hogy válogatnak a biztosítottak között, erre
vannak módszerek: ún. arany kézfogás, amikor is egy nagyobb összeg
fejében a biztosított átmegy egy másik biztosítóhoz, vagy az ügyfél elüldözése packázással, bicskanyitogató
ügyintézéssel stb. Az is bevált mód-

szer, hogy azokat az orvosokat jutalmazzák, akik olcsó gyógyszereket írnak fel és lehetõleg nem küldik kórházba a betegeket.
Mihályi Péter SZDSZ-es közgazdász, aki az új rendszer egyik kidolgozója, egyik tanulmányában kifejtette, hogy csak akkor fog rendesen
mûködni a biztosítás, ha versenyezni
tudnak az alapcsomag területén is,
vagyis az a kormányzati érv, hogy
mindenki egyforma alapcsomagot
kap, rövid idõ után semmivé fog
foszlani. Ekkor válik najd ketté szegény és gazdag biztosítottra a társadalom, mert a szegényeknek egyre
szûkülõ, a gazdagoknak egyre bõvülõ ellátás fog rendelkezésükre állni.

Megszavazták
em hatott a szocialista és liberális képviselõkre a Parlament
elõtti tüntetés és a választópolgárok
szinte egyöntetû elutasítása, az
MSZP és az SZDSZ képviselõi február 11-én délután másodszorra is
megszavazták a több-biztosítós
rendszerrõl szóló törvényjavaslatot.
Igaz Farkas Imre, úgy ahogy decemberben, a folyosón várta meg a
szavazást, Karsai József pedig ígéretéhez híven nemmel szavazott,
amit a Fidesz tapssal fogadott. A
szocialisták pedig azt kiabálták be:
akkor hajolj meg. Az alig mérhetõ
támogatottságú SZDSZ így hozzákezdhet az utóbbi évek legnagyobb
zsákmányának, az egészségügyi
kasszának kénye-kedve szerinti kifosztásához. Találkozunk legkésõbb 2010-ben!
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és az ahhoz délben benyújtott módosító indítványok tökéletes ismeretében szavazott igennel. Azt állította,
február 11-én is tiszta lelkiismerettel
fog igennel szavazni, mert õ azokat a
választókat képviseli, akik két éve a
parlamentbe küldték õt. (Kérdésünk:
hol vannak ezek a szavazók, mert mi
egyik fórumon sem láttuk õket?)
A hangulat mindkét eseményen
meglehetõsen forró volt, többször
pfujjolták, hazaárulózták a képviselõt, és válaszai jó részét közbekiabálások zavarták meg, legtöbbször a
„hazudik” szó hangzott el.

Horváth Pál
agyarországot 1998 és 2002 között fejlõdõ gazdaság, küszöbön
álló euró bevezetés, jó makrogazdasági mutatók jellemezték. A
Medgyesy és Gyurcsány kormány,
valamint a „szociál-liberális” koalíció 2002-ben kezdõdött országlása
mindezeket a kilátásokat tönkretette.
A romló közgazdasági mutatók, a
romló életminõség és életszínvonal
ellenére a kormányzat, valamint az
MSZP és az SZDSZ, a FIDESZ-t és
személyesen Orbán Viktort folyamatosan démonizálja, és mindeddig képes volt az ország tönkretételében,
saját felelõsségét elleplezni. A kádárizmus, a magyar népesség többségét
szélsõségesen individualizálta, elszigetelte, és belsõ értéken alapuló morális-tartással nem rendelkezõ egyének halmazává tette. Az úgynevezett
szocialisták tudják, hogy a magyar
társadalom bizonyos rétegei az erkölcsi normákat teljesen saját anyagi
helyzetüktõl függõen ítélik meg,
aminek az irigységen alapuló rosszindulat legkiválóbb táptalaja.
Az olyan, általuk kitalált, mocskolódó és mélyen rasszista szlogenek, mint például az „Orsós Viktor”,
nagyon könnyen lábra kapnak körükben. A szocialista párt rémhír gyártói, háttérben volt titkosszolgálati
emberekkel, pontosan ismerik a befolyásolási mûvelet ide vonatkozó
utasításait, ezért a mindent átható
irigységére és rosszindulatára alapozva, a legképtelenebb hazugságok
elterjesztésére is képesek.
Kövér László „köteles” beszédének valódi értelmét, melyet
Gyurcsány javaslatára dobtak be –
lásd a Debreczeni könyv erre utaló
fejezetét –, egy „kommunikációs
trükkel” tökéletesen ellentétébe fordították. A kettõs állampolgárságról
szóló
népszavazásnál
pedig
Gyurcsány asszisztálásával, és a folyamatos propaganda és sajtókampány eszközeivel elérték, hogy a tulajdonképpeni népszavazási kérdés
helyett, egy teljesen valótlan problé-
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Hiller haver
hogy a miniszter szolga.
Közhely,
Az oktatási miniszter ezek szerint

az oktatás, a tanárok, diákok szolgája. Az a feladata, hogy minél magasabb színvonalú, hatékony oktatási
struktúra mûködjön az országban, és
ehhez minden erejét és érdekérvényesítõ képességét latba kell vetnie.
Hiller István ráadásul egyetemi tanár, humán értelmiségi.
A tandíjak eltörlésérõl szóló népszavazás
kormánykampányában
azonban mit hallunk Hillertõl? Azt,
hogy a kormány nem fogja pótolni az
így kiesõ összeget, ezért az várható,
hogy az egyetemek, fõiskolák színvonala romlani fog, csökkennek majd
az ösztöndíjak is, tehát a felsõoktatás
erõteljesen meg fogja szenvedni a
többség akaratát. Az oktatási miniszter nem tárcája boldogulásán buzgólkodik, hanem segítõ kezet nyújt
annak lezüllesztéséhez, tönkretételéhez. Csak azért, mert pártelnöke ezt
kívánja tõle.
Az oktatás Magyar Bálint által
elkezdett szétverése most avatott kezekbe került, a falusi kisiskolák bezárása, az érettségi botrányok, az iskolaösszevonások, kötelezõ óraszámemelések, a Tankönyvkiadás privatizálása után elkövetkezett a felsõoktatás tönkretételének ideje.
Hiller kiáll a pódiumra, mint egy
Adolf-paródia, és felszegett állal fenyegeti azokat, akiknek szolgálatára
szegõdött. Klébersberg Kunó pedig
forog a sírjában.
VITRIO L.

makörrõl folyjon a vita. A „jeles”
szociál-liberális „értelmiségiek” is
örömmel vettek, vesznek részt ebben.
Ezek közül jó néhány magát értelmiséginek tekintõ ember még a szóban
forgó népszavazási kérdést sem volt
hajlandó elolvasni.
Azt a gyûlöletet, amely a mai magyar társadalomban él, a rendszerváltás nyerészkedõi, az etikátlan és erkölcstelen praktikák által felkapaszkodott újgazdag réteggel szemben, a
szociál-liberális elit úgy adja el, hogy
elleplezi, a sok esetben törvénytelenül, a saját klientúrájának juttatott jelentõs vagyonokat és pénzeket.
A gyûlölet azonban egy olyan érzelem, amely nem könnyen múlik, és
„tárgya” van. Társadalomlélektanilag
ez azt jelenti, hogy ha egyszer valaki
egyfajta dolog miatt gyûlöletessé lett
valakik számára, akkor még akkor is
vetül erre a személyre, csoportra a
gyûlöletbõl, ha történetesen éppen az
ellenoldallal kapcsolatban derül ki
egy valós, és jóval hatalmasabb disznóság. Ezek az úgynevezett „szocialisták” és a „liberálisok” által félrevezetettek, ugyanúgy tûrik a dilettáns
szociál-liberális kormányzás nyûgeit,
mint Zimbabwe népessége Robert
Mugabe ámokfutásának következményeit és továbbra is ezt az aljas
társaságot támogatják.
Gyurcsány Ferenc, a magyar Mugabe, biztosan számíthat pártja, a
„magyar Zanu párt” és csatlósa, a
„kisebbik Zanu párt” aktivistáira,
akik az általuk gerjesztett és létrehozott Orbán Viktor és a FIDESZ elleni gyûlöletük elvakultságában azt
sem veszik észre, hogy az ország
közben szépen tönkre ment, az ország mûködtetését csak újabb és
újabb, drága, hitelekkel tudják biztosítani.
Sajnos a magyar emberek egy részét még az sem zavarja, hogy a
tönkretételben játszott tevõleges szerepét Gyurcsány 2006 májusában
Balatonõszödön, zárt körben el is ismerte.
Gyurcsány értelmiségi kiszolgálói a médiákban – ahol kiélik Orbán-

és FIDESZ-gyûlöletüket –, jelentõs
ellenszolgáltatást kapnak, ezért hajlandóak a társadalmi méretû hülyítésben továbbra is mindenre. Jó példája
ennek a jegybank elnök jelölése, az
egészségügyi miniszter asszony,
vagy a mindenhez értõ Lampert Mónika miniszterré jelölése, melyet úgy
ünnepeltek, mint valami okos államférfiúi döntést.
A gyülekezési szabadságot korlátozták a Kossuth téren, és kormányzati vizsgálóbizottság tagjaiként neves „liberális”, és „baloldali” értelmiségiek éppen hogy csak nem javasolták(-ják), a FIDESZ törvényen kívül helyezését és vezetõinek bebörtönzését. Mindeközben a szociálliberális országlás nyilvánvaló csõdje
miatt újabb sarcokat vetett ki a kormány az adófizetõkre, és minden eddiginél jobban telepakolta a közigazgatás minden szintjét saját pártmunkásaival a két „magyar Zanu párt”.
Most már majdnem kész az
egészségügy tönkretétele, és itt is egy
tökéletesen valótlan és hamis értelmezésrõl folyik a közbeszéd, hiába
figyelmeztetett nemrégiben pl. az
Egyesült Államok volt elnöke, Clinton, a rossz megoldásra! Félrevezetik
a nyugdíjasokat, tönkreteszik az oktatást, a postát, és falusi iskolákat
zárnak be, miközben ostobaságokat
akarnak az oktatásban bevezetni. Ellehetetlenítik a magyar falut és a parasztságot. Aljasságuk határtalan!
Az unióból érkezõ fejlesztési
pénzek elosztását minden szinten a
két „magyar Zanu” párt ellenõrzi és
juttatja támogatóihoz. Magyarország
már az erkölcsi és gazdasági összeomlás szélén áll, s ha nem lennénk az
Európai Unió tagjai, csak a Jóisten
tudná megmondani hol tartana
Gyurcsány vezetésével a két „magyar
Zanu” párt az ország tönkretételében.
Azok, akik ezt teszik a nemzetükkel,
nemzetünkkel, akikben csak ennyi
szociális érzék van, azok nem szocialisták, hanem a nemzetközi Globalizmus kiszolgálói!
Reménykedjünk, hogy Isten megóvja tõlük Magyarországot!
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