Az ellenzéki összefogás jelöltje
Dr. Steinmetz Ádámot nem kell bemutatnunk - választókerületünk képviselőjelöltjével többször
találkozhattunk Bogláron is. Kedves, közvetlen, készséges egyénisége, eddig végzett munkája
alapján, joggal hisszük, a megye, azon túl az ország is jobban járna, ha hasonló képviselők
kezében lenne fontos dolgok eldöntésének joga. Szavazzunk rá április 3-án!
Egyik vele készült interjúból idézünk:

Somogyország valóban előre megy, csak rossz
irányba. A bérek és a nyugdíjak messze elmaradnak az
országos átlagtól, ahogyan a magyarországiak az
unióstól. Ennek köszönhetően rengetegen elköltöztek,
akár külföldre, akár az ország más pontjára. A választókerületemben minden harmadik ember legalább egy
közeli hozzátartozója máshol próbál szerencsét.
Somogyban kevés az érdemi bért kínáló munkahely,
emellett pedig a felsőoktatás is hiányokat szenved.
A választókerület egyébként kétarcú: a 40 kilométeres
balatoni partszakaszunkon a turizmus-vendéglátás van
fókuszban, míg attól délre hagyományosan a mezőgazdaság. Ipari központnak Marcali tekinthető. Meggyőződésem, hogy egyre inkább felértékelődnek a helyi alapanyagokból készülő élelmiszerek, ennek pedig
lehet piaca a Balaton-parton. Látható nemzetközi trend,
hogy egyre több vendéglátóhely igyekszik 20-50 kilométeres körzeten belül beszerezni az ételeihez szükséges alapanyagokat. Ez mindenképpen hozzáadott
értéknek tekinthető, és célzottan támogatni kell azokat
a vállalkozókat, akik felvevőpiacot biztosítanak a helyi
termelőknek.
A képviselői munka része az is, hogy hány kérdést,
felszólalást intézünk különböző ügyekben. Ha úgy

tetszik, ez az aktivitás egyik fokmérője is. Én Móring
József Attilának azt alapvetően meg tudnám bocsátani,
hogy ﬁnoman szólva sem volt aktív, ha legalább az
ígéreteit betartotta volna.
A Fidesz-kormány a sikert a megépült sportlétesítmények számában, a körülmények javításában és az
igazolt sportolók számában méri. Ebben kétségtelenül
fejlődtünk, de ehhez képest nem látjuk a sportszakmai
eredményeket. Látva a nemzetközi trendet, elkerülhetetlen a külföldi játékosok bevonása, de itt is a mértékkel
van gond, hiszen a nálunk játszó külföldiek nem feltétlenül jobbak a magyaroknál, viszont elveszik a helyet a
tehetségeink elől. Ezért nem szerethető ez a jelenség.
Emellett azt is tudnunk kell, hogy egy NB1-es focicsapat
költségvetése a TAO-n, a közvetítési díjakon vagy a
Tippmixen keresztül direkt formában is jelentős közpénzforrásokhoz jut, míg indirekt formában magyar
állami tulajdonban lévő vállalatok támogatásait veszi
fel. Tehát a büdzsé jelentős részét a magyar adóﬁzetők
állják. Ezért mondjuk, hogy a magyar adóﬁzetők pénzét
magyar játékosokra kell költeni, határon innen és
határon túl egyaránt. 2011. óta jelentős összeg, évente
átlagosan 90 milliárd forint áramlott így a sportba. Ha
kormányra kerülünk, a futó pályázatok miatt nem
szántjuk be a TAO-t, de azonnal ki kell vonni a rablásfaktort belőle, és átláthatóvá, valamint elszámoltathatóvá kell tenni a rendszert. Aki gondosan bánik az
adóﬁzetők pénzével és minőséget állít elő, azt a jövőben
is támogatni fogjuk.
Négy évvel ezelőtt egy viszonylag tiszta, sárdobálástól
mentes kampányt tudtunk folytatni. Ez most várhatóan
nem így lesz, mert egyes, láthatóan a Fideszhez köthető
oldalak elkezdték a lejáratásomat, brutális pénzeket
költenek ezek hirdetéseire, és olyan valótlan üzeneteket
hangsúlyoznak, hogy kórházakat akarok bezáratni.
Mondják ezt pont rólam, aki az elmúlt négy évben
minden lehetséges fórumot megragadtam arra, hogy a
marcali kórházat minél jobban fejlesszék.
Sajnos a szokásos hazugságokkal idén is megpróbálják
becsapni az embereket, ez szomorú, de egyben azt is
jelenti, hogy tényezővé váltam. Minél jobban támadnak,
annál jobban megerősítenek abban, hogy félnek a
bukástól, és lehet győzni.

Amiről nem írnak
állami médiában

szót kér a civil ellenzéki hang a választás előtt

Valójában nem eszmék, rangok, anyagi lehetőségek, hagyományok mentén hasad rétegekre a
társadalom, hanem a tekintélyhez való viszony mentén. Vannak emberek, akik bekapcsolják a
tévét, nézik a híradót, és azt érzik, hogy ők most tájékozódnak, tudomást szereznek a világ
dolgairól, információkat kapnak a valóságról. Ugyanakkor vannak emberek, akik bekapcsolják
a tévét, nézik a híradót, és azt gondolják, hogy manipulálják őket.
A közmédiához tartozó MTI-nél vannak egyeztetésköteles és tiltott témák, és sok elkészült hír
megy a kukába, a szerkesztői, újságírói szabadságnak szinte semmilyen tere nincs.
Elhallgatják a kormánynak kínos híreket és az orosz vonatkozású híreket is megszűrik. A
politika és a média nem fogja hirtelen abbahagyni a csinált problémák gyártását és felfújását
sem, melyekkel elfedik a valós problémákat és a tehetetlenségüket.

A sajtószabadság a szabadság
szimbóluma!
Ez a demokrácia első számú ismérve, melynek nincs nyoma a diktatúrában. A sajtószabadságért az elmúlt
200 évben rengeteg vér folyt, sokan az életüket adták érte. A média hatalmi ág, amelynek feladata a
kormány ellenőrzése. A sajtószabadság eszméjének fedezetében a médiából tömegpusztító fegyver lett,
bármely hatalom legfőbb kiszolgálója, amely minden egyes nap reggeltől estig és estétől reggelig szünet
nélkül manipulál, döntéseket befolyásol, sorsokat határoz meg, stresszt okoz, és senki nem vonhatja
felelősségre.

Tisztelt Balatonboglári Olvasó!
Tisztában vagyok vele, hogy ez az sajtó, amit épp a
kezében tart, a város lakói - reményeink szerint
csak a - kisebbik felének a szemetesében landol
pár másodperc múlva. Abban meg reménykedünk,
hogy a nagyobbik fele megőrzi, elovassa, s
legtöbbjük a gondolataival azonosnak érzi, és
április 3-i éjszakán együtt, nagy örömmel fogunk
újjongani. Ebben a gigászi média-ellenszélben
minden megszólalási kísérlet, kimondott, leírt
vélemény megtorlásokra okot teremtő, ellehetetlenítést, mellőzöttséget, kirekesztést eredményez, s gúnyolódásra, karaktergyilkosságra
trollok elé dobott prédává teszik. Ésszel fel nem
fogható az a gyűlölet, az az alattomosság legmélyebbjében megkreált lelki, érzelmi agressziótömeg, amit a minden területet totálisan uraló állami
média zúdit évek óta a békés magyar polgárokra.
Azokra, akik még vággyák boglári költőnk, Somlyó
György bölcs törekvését, megélni a minden
elfogultságtól mentes nyitottság élményét. Itt

meg is állnék egy pillanatra. Érthető ma, ebben a
kifordult értéktérben a minden elfogultságtól mentes nyitottság élménye utáni vágy? El tud valaki is
ezzel menni - csak egyet említve - napokon, heteken keresztül pl. csak a posta
előtti „miniferi” plakát mellett
fölbőszített indulatok nélkül? El
tud menni bárki anyaként, gyerekként, testvérként, egyáltalán józan gondolkodásúként
mellette? Kinek az érdeke ez?
12 év kétharmados kormányzás alatt nincs semmi saját
erény, amivel meg lehetne tölteni a tolakodó médiát!? Kiknek
a tanácsára nyomják le ezeket
a gyűlöletszító ocsmányságokat az emberek torkán? Azt
már meg sem kérdezem, miért
nem tiltakozik a városvezetés
ezek ellen - amit más esetben
nagy „erényességgel” már
tudott gyakorolni?

„Egy reményünk maradt, hogy a szakadék felé vágtató lónak több esze van,
mint annak, aki sarkantyúzza.”

Tudja-e?
• Hogy Orbán Viktor azt a Novák Katalin családügyi minisztert jelölte köztársasági elnöknek, aki
Orbánt dicsőítő fülbevalóval közlekedik.
Nevezett hölgy 10 évvel ezelőtt vagy nem gondolta, hogy egyszer neki a közös nemzet szimbólumaként kell tündökölnie, vagy előbb beszél
azután gondolkodik típus. Mindenesetre ilyen
aranyos mondatot tudott Németországban világgá
kürtölni: „Én hálás vagyok a sorsnak, hogy nem
a kényszer üldöz el itthonról, hogy nem kórházi
ápolónőként vagy pedagógusként élünk röhejes jövedelemből.”
• Hogy az ország miniszterelnöke a közelgő
választások előtt töri magát, hogy kedveskedjen a
nyugdíjasoknak, pedig 2014.október 2-án a Népszavában megjelent egy nyilatkozata megmutatta,
hogy valójában mit gondol róluk: „könyörtelenül
hangzik, de az a közösség, amely biológiai
értelemben nem képes fenntartani magát, az
nem méltó rá, hogy létezzen:” Köszönjük miniszterelnök úr !
• Hogy a kormány ﬁgyel arra, hogy a siker propagandájára semmi ne jelentsen veszélyt. Ezért nem
engedik be a kórházakba a nem kormánypárti
sajtót, és ezért nem nyilvánosak a hosszú várólisták.
• Hogy az idén milyen emelkedett légkörben,
színpompás ünnepség keretében adták át az év
sportolója díjakat? Már az elején megteremtették
az alaphangulatot, amikor Szöllősi György, Orbán
kedvenc lapja, a Nemzeti Sport főszerkesztője a
„Piros volt a paradicsom, nem sárga” című vagy
kezdetű nóta hangjaira vonult be a rivaldába.
Kedves ﬁatalok, ha alattvalónak készültök, kb. így
kell hűségnyilatkozatot tenni a gazdának. Hogy
ettől hány embernek fordul fel a gyomra, arra azért
ﬁgyeljetek!
• Hogy az ország miniszterelnöke pénteki szózatában arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy „van
egy nagyon nagy vita” arról, hogy ezek a „bizonyos
szexuális szokások” elvezetnek-e a pedofíliához.
Magyarul összemosta a homoszexuálisokat a
pedoﬁlokkal. A vitapartnere bizonyára Szájer
József és Kaleta Gábor, akik a téma avatott
ismerői.
• Hogy amikor 2002-ben a parlament döntött a 13.
havi nyugdíj bevezetéséről, Orbán Viktor nem
nyomott gombot, a Fidesz frakció 2/3-a pedig
ellene szavazott. Ezzel most valahogy nem dicsekednek az ömlengő sikerpropagandájuk során.
• Hogy a magyar kormány csak ürügyként hivatkozik az ukrán nyelvtörvényre, hogy az oroszok
kedvében járjon.
• Hogy 1 év alatt 16.700 fővel csökkent az
egészségügyi dolgozók létszáma. Legtöbben

tavaly március óta hagyták el a pályát, mivel nem
akarták elfogadni az új szolgálati jogviszonyt, amit
jó érzékkel a járvány kellős közepén erőltetett
rájuk a kormány. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint ez a hiány megmutatkozik a
halálozási számokban is.
• Hogy egyetlen dolog is bizonyítja a kormány
képmutatását, nevezetesen, hogy ebben az
országban kormányzás helyett üres propaganda
folyik. Milliókért hirdetik óriásplakátokon a
család fontosságát, és hogy mennyire megvédik a gyerekeket, de 12 év alatt nem voltak
képesek emelni a családi pótlék összegét.
• Hogy Orbán Viktor hatalmi mámorában lepaktált
azzal a román szélsőséges George Simionnal, aki
egy olyan pártot vezet, melynek fő rigmusa: „ki a
magyarokkal Romániából”. Erdélyiek ﬁgyeltek?
• Hogy az EU adatai szerint hazánkban mintegy
400.000 honﬁtársunk él fűtetlen lakásban, és
156.000 háztartásban nincs WC és fürdőszoba.
Abban az országban, ahol a ﬁdeszes kórus szakmányban énekli a gagyi nótát, miszerint Magyarország előre megy nem hátra.
• Hogy Orbán Viktor kormányfő ﬁgyel minden apró,
ámde fontos részletre. Történt egyszer, még az
első Fidesz kormány idején, hogy az akkori
igazságügyi miniszter Dávid Ibolyát felkereste egy
reggel Schmidt Mária, és megkérte, hogy a déli
minisztertanácsi ülésekre ne magas sarkú cipőben menjen be. Ugyanis a miniszterelnököt erősen
zavarta, hogy a természet adta jó néhány cm-es
különbség mesterségesen tovább növekedjék. A
miniszter asszony vette a lapot, és beszerezte a
lehető legmagasabb sarkú cipőt, s ezzel talán
maga kezdte ásni az MDF sírját.
• Hogy milyen különleges szótárt használnak a
kormány oldalain?
Kereszténységnek nevezik a gyűlöletet, kommunikációnak a manipulációt, kormányzásnak
a kampányt, győzelemnek a vereséget, versenynek a korrupciót, tisztességnek a színjátékot, információnak az elhallgatást.
• Hogy a Karmelita kolostorban létezik egy
„nemzeti tükör”, melyre rágravírozták Orbán Viktor
saját maga által megalkotott Magyarország
legfontosabb 7 törvényét. Ime:
1. Haza csak addig van, amíg van, aki szeresse!
2. Minden magyar gyermek újabb őrhely!
3. Az igazság erő nélkül keveset ér!
4. Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni!
5. Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem
nyerjük!
6. Határa csak az országnak van, a nemzetnek
nincs!
7. Egyetlen magyar sincs egyedül!

Az eszméket, az elméleteket, a tényeket és hazugságokat menedzselni
kell éppúgy, mint egy sztárt vagy egy márkát.
Publikálni kell, bemutatni minden elképzelhető fórumon, és annyiszor,
amennyiszer csak lehetséges.
Az emberek életének a részévé kell tenni.
Fel kell rá hívni a ﬁgyelmet.
Ha mindezt nem teszik meg, nem fog elterjedni.
És ha nem terjed el, az emberek nem fogják azt hinni róla, hogy igaz.

ezt a propaganda-elméletet egy emberöltővel
ezelőtt a fasizmus magasan művelte,
s nyomában ma is számtalan helyen
Afrikától, Távolkeletig virágzik
Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy honﬁtársaink
többsége már annyira a hazug és hatásvadász
média hatása alatt áll, hogy kizárólag csak azokban
az információkban hisz és tartja elfogadhatónak,
amit a televízióból, a sajtóból, vagy a fősodratú
internetes hírportálokról szerez.
Ez különösen a mai időkben károsítja súlyosan az
egész társadalmat, hiszen a média agresszív,
megfélemlítő és alattomos, félrevezető kampányának köszönhetően a koronavírus járvány által
kialakult helyzetben már csak azt hiszik el, amitől
félni és rettegni lehet. Ez a helyzet már olyan súlyossá és mértékűvé vált, hogy hiába intik az
embereket józan belátásra és a kattintásvadász
hírek fenntartásokkal való fogadására azok a
hozzáértő szakemberek, akik még bátran mernek
ellenvéleményt mondani a kialakult állapotokról, és
éles kritikát megfogalmazni a médiában megjelenő
hamisítások, és a nagyobb nézettséget hozó
hazugságok miatt, a többség ezt már nem hajlandó
elhinni.
Sőt ahelyett, hogy örülne és végre megszabadulna
a média által gerjesztett és indokolatlanul erős
félelmeitől, hihetetlen módon inkább indulatos
támadásba lendül a pozitív és megnyugtató, valós
információkkal szemben, mert sajnos nem ehhez
vannak szoktatva, hanem a rettegéshez, a lélegeztető-gép és a halál gondolatához!
A nagyobb nézettségi bevételek miatt a pánikhangulat fenntartásában érdekelt médiák agresszív
manipulációjának és hamisításainak köszönhetően, sajnos a legtöbb ember számára már azok
a hiteles hírek és információk, amitől félni lehet, és

minden más valós tény vagy vélemény nekik csak
hamis álhír.
A média súlyos befolyása miatt oda jutottunk, hogy
szerintük minden olyan tudós, orvos és kutató
hazudik, aki nem azt mondja, hogy a koronavírus
rettenetes és halálos, ami mindenkire veszélyes.
Pedig ez egyáltalán nincs így, amit nem csak a
vizsgálatok és a tudományos tapasztalatok, hanem az eddig történtek is alátámasztanak, feltéve
ha valaki gondolkodik, és maga helyett ezt a lehetőséget nem a sajtó minden hájjal megkent
"munkásainak” adja át.
Ne hagyjuk, hogy a négy fal közé kényszerített
társadalom többségének félrevezetésével és rettegésben tartásával a média tovább gazdagodjon,
a mi egészségünk és testi-lelki épségünk rovására. És azt se fogadjuk el, hogy ezek hatására
és a meghozott döntések, intézkedések miatt a
jövőben a politika proﬁtáljon ebből még jobban a
megfélemlítés, és a várható gazdasági katasztrófa
miatti kiszolgáltatottság okán, melynek következtében egy egész ország tönkremehet, ami a
hatalomnak nem számít, hiszen a megosztottságra és a kiszolgáltatottságra van szüksége a
túléléshez és a mindenhatósághoz.
Sajnos ma már itt tartunk, és ezért vált elengedhetetlenül fontossá, hogy összefogva megmutassuk a józanul gondolkodó embertársaink tömegét,
és az általuk megszerzett vagy tudomásukra jutott
hasznos információk segítségével nem a vírussal,
hanem a médiával fertőzötteket felvilágosítsuk és
megnyugtassuk.

Caesar nem volna oroszlán, ha a rómaiak nem volnának őzek.”
(idézet Shakespeare Julius Caesar c. drámájából)

Hatósági áras gyermekvédelem
A kettőnek egymáshoz semmi köze. Azaz mégis - az
értelmetlenség. Ki kell táblázni, mi hatósági áras,
büntetik érte, aki nem tartja (milliók úsznak el így is), a
kereskedelmet felpörgeti (hja...). Hasít a gazdaság mondanák rá sokan, hiszen az összes közszolgálatinak
címkézett médiából is ez dől. Igen, Bulgáriát
megelőzzük életszínvonalban! Hajrá! Ami azt
jelenti, hogy utolsó előttiek vagyunk a tagállamok
sorában - de ezt bevallani... Vagy az államháztartás.
Hiánya 2018-19 körül 1000-1500 milliárd Ft körül járt.
A tavalyi év második felében beindult, 5000 milliárd
felett repülünk. A kormány hitelt vesz fel, hitelre
szorítja a családokat is - közben pedig ömlik a pénz nem, nem az egészségügybe, nem oktatásba. Tessék
rákeresni a Fekete könyv 1-2-re, ott fel van sorolva a
"költekezés" - elkeserítő lista. Az adóvisszatérítés, 13.
havi nyugdíj jó dolog - csak nem üres zsebből osztva,
választások előtt, célzottan, és nem 27%-os áfa
mellett. Mintha a válófélben lévő szülők egyike azért
venne fel hitelt, hogy megvegye gyereke ragaszkodását. Aminek, persze súlyos következményei
lesznek. Ebből a szempontból teljesen mindegy, ki nyeri
a választást - nagyon szegényes államháztartásból kell
gazdálkodnia. Áprilisban szavazunk. Többen - ahogy én
is - szavazókörben töltjük a napunkat. Már előre
bosszant, hogy az országgyűlési szavazatok mellett

még bíbelődnünk kell egy olyan véleménykéréssel, ami
- a hatósági árhoz hasonlóan - közelében sincs a
megoldásnak, itt, a gyerekeinket fenyegető problémáknak. De nézzük a kérdéseket: Támogatja-e Ön, hogy
kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató
foglalkozást tartsanak, számára nemi átalakító kezeléseket
népszerűsítsenek, fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be, a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
A homoszexualitás nem döntés, nem rábeszélés kérdése. Nem is vírus, amit el lehet kapni. Aki belekeveredik, egy életre bélyegként viseli, de akkor sem biztos,
hogy nemátalakítást szeretne.
No, és, ha megvan a végeredmény, mi lesz a következménye? Fog ettől változni valami? A legtöbb témát
jelenleg is egyértelmű törvényi szabályozás rendezi, így
például a magyar jog most sem tesz lehetővé nemátalakító kezelést kiskorúaknak. Tegyél fel jogilag bármennyire is felesleges vagy értelmezhetetlen kérdéseket, nem az eredmény, hanem a folyamatból kiaknázható politikai haszon a lényeg - ahogy a kérdéseknek a
gyerekvédelemhez nem sok köze van.
A nemet inkább alakítsuk igenné - a jóra, szépre,
emberire, elfogadóra.

Képtelen képviselet - pont zöldben
Persze, politika - biztos mindenki azt hiszi, erről lesz szó.
Hát, igen. Csak nem a közéle ről, hanem a személyesről. És ez nem a parlamentben, hanem közösségi portálon,
pl. fészbúkon érhető te en. Ünnepeink
- legyen az családi, egyházi, bármilyen leírhatóak. Emlékek, élmények, kötődések, kapcsolatok fűződnek hozzá.
Nem is akármilyenek, néha életet meg-,
á orgatók. Persze, lehet, csak egyszerűen megültek, mégis mély érzéseket takarnak. De minek írni bármiről?
Nem szeretünk írni, nem szeretünk
olvasni, csak nézni. Képeket, ﬁlmet, azt
is, lehetőleg rövidet.
Proﬁlképünk melle zöld pont jelzi a
jelenlétünk, hogy épp "fönt" vagyunk
(vagy nem léptünk ki telefonon).
Kérdés az, mennyire vagyunk jelen?
Olyan ez, mint a beszélgetés. Lehet egymásra ﬁgyelve, de lehet egymás melle
elbeszélve is.
Ez jut eszembe, amikor megjelennek a
mások által tömeggyárto képek, gifek,
utóbbiakból a mozgó, virágoscsillagostüzijáték-giccses kiváltképp. Az összes
Lajosnak, Erzsébetnek, Katalinnak, Zoltánnak egy virágos vagy nem üdítős

kép. Karácsonyra, húsvétra forgó angyalok, nyulak, tojások, karácsonyfák, meg
a Mikulás. Ennyi maradt a szóból. De lehet, hogy rosszul látom. Nem a szavakat
értékeljük le, hanem saját magunkat, saját mondanivalónkat. Nem ér az annyit,
néhány karakter csak - nosza, erősítsük
meg egy óriási szíveket osztogató nyúllal
(például). Mindjárt lesz ereje szavainknak. Lesz?
Fel kell tételeznünk - igen. Különben
kormányza óriásplakátok sem hirdetnék az igét, milliárdokat nem sajnálva erre. Megéri. Valaki(k)nek...
Képesek vagyunk hinni is ezeknek, ha
valamit sokszor, sok helyen látunk. Ahhoz meg lusták vagyunk, hogy néha utánanézzünk, vagy - audiatur et altera pars
- meghallgassuk a másik felet.
És így adódhat az is, hogy elhunyt "ismerős" kap születésnapi köszöntést. Mert,
hát a fészbúk jelezte, akkor rajta, nyomjunk egy köszöntést képpel, mert így legalább ﬁgyelmesnek látszunk.
Részvétem...
A kamaszodás egyik jele, hogy mások
akarunk lenni. Ki akarunk emelkedni a

tömegből, egyéniségként szeretnénk
látszani a nyilvánosság elő (is). De vagyunk-, lehetünk-e valakik? És mitől lennénk? (Ha valóban és jól ezt keresnénk,
azt hiszem, sok, okos felismeréssel és
ére ebb személyiséggel lennénk gazdagabbak.) Fészbúkon is van ennek egy
nagyon egyszerű módja - vicces, megdöbbentő, ﬁgyelemfelhívó, stb... kép
posztolásával (hiszen ezt teszik az óriásplakátok is). Az eredmény, persze kétséges. De hol a hiba?
Talán az általános ﬁgyelmetlenség,
hogy nem beszélgetünk, s, ha azt is teszszük, nem odaﬁgyelő hallgatással. Mindenki élete millió történet élményről,
fájdalomról, kapcsolódásról, szétválásról, fejlődésről, visszaszorulásról... nem
véletlen gyűjtögetünk helybéliektől beszélgetéseket magukról - amit a covid kicsit megakaszto . Sokezer életregény.
Mikrohistória (by NIP). Csak biztatni
tudok mindenkit - legyen szavunk,
legyünk jelen! És higgyük el, ha a világ
nem is borul a lábunk elé, értékesek
vagyunk. Értékesebbek annál, hogy
jelenlétünket csak egy kép viselje.

Szőke Tibor a Szemlélek (szemlelek.net) egyik szerzője. S lusa, személyisége
egyszerre hordozza a magasságot, a mélységet és a közelséget. Ennél
pontosabban nem tudom megfogalmazni - érdemes (kell) olvasni Tőle, bármit.
(napigek.hu)

A pokol
A pokolban nincs mennyország. A pokolban nincs társaság, nincs másik, csak az egyedül van. Nincsenek színek,
csak a szürke árnyalatai. Közöny van és közömbösség.
Nincsen tartalom, csak üresség. Nincsenek különbségek.
Csak az „én akarom” sóvárgó görcse van, de nincs kitől és
nincs miért. Csak a nekem van. Csak „én” van, nincsen
másik. Nincs együ . A pokolban nincs közös érdek, csak a
hatalom egyéni érdeke.
Nincsenek találkozások, csak ütközések. Nincs együ érzés, csak csalódás van. Nincs érintés, csak lökés van.
Nincs segítség, csak érdekek egyeztetése. Nincs kapcsolat, csak üzlet. Csak a haszon van. Csak a görcs. Nincs
küzdelem, csak kényelmesség. A semmiért ugyanis nem
érdemes küzdeni. Önkény kényuraknak, kényúrnőknek.
Kényszeresen. Persze külön-külön, mert nincs együ lét.
A pokolban mindenki csak önkielégít: most azonnal, még,
nekem, többet, akarom, enyém, nem adok, elveszek.
A pokolban a másik csak az eszközöd az önkielégítésben,
mint a sok kellék, amivel az ürességet takargatni próbálják. Drága ruhák, márkás holmik, ékszerek, luxusautók,
színes újságok, áruházak, nagyképernyős tévék, tvtársaságok, vállalatok, tudományágak, játékszerek, minden külön-külön. A magyar igaz nyelv. A luxus szóban o
az Igazság: fényűzést jelent.
Az ember a valódi fényt kiűzi az életéből és saját sötétségét takargatnia kell a csillogással. Egymást nem érintve.
Mindenkinek van külön tv-je, külön telefonja, külön számítógépe, külön szobája, külön autója. Előregyárto
vélemények, gondolatok, elméletek, s lusok, divatok.
Előre gyárto sorsok, tevékenységek. Sorozatban, géppel. Semmi sem kézzel készült, semmi nem valódi s minden csak hazugság.
Nincs sztelet, nincs becsület, nincs bocsánat. Nincs ember, csak gép. Nincs érzelem, nincs értelem. Személytelen
„egyéniségek” előregyárto éle el és s lussal, hozzá
készételekkel.
A pokolban nincsen beszéd, csak magyarázkodás, elkenés, félrebeszélés, dadogás, vinnyogás. Nincs zene és
nincs ének. Csak ordibálás, nyögés, vonyítás, hörgés zajos
aláfolyással. Nincsen tánc, csak begyakorolt vonaglás és
görcsös rángatózás. Nincsen szeretkezés, csak egymásnak esés, leteperés, hempergés, kielégítés, ürítés. Nincsen evés, csak zabálás, tömés, benyomás, bekapás. A pokolban csak görcs van és feszültség, sóvárgás és megfelelni akarás. Mindenki úgy akar valakivé válni, hogy közben senkivé lesz.
Szürke egyhangúság színes öltözékben. Csak a közömbösség van, ami a megszilárdult gyűlölet. A pokolban
csak akarat van. A pokolban nincsen szeretet. A pokol

nem más, mint az önzés börtöne. A zárkózo ság, a látni
nemakarás, a ködbe burkolódzás, a ragaszkodás a homályhoz, a takarózás a sötétséggel. A pokol a menekülés a valóság elől, önmagunk elől. Az elméletekbe
bújás, az önszédítés, a kábulat és szédület imádata. A
pokol csak az „én-t” ismeri. A hasznot, az ösztönélvezetet, az önkielégítést. A pokolban vicc a bántalmazás, a megalázás, az erőszak. A savazás, a marás. A
mocsok és szenny a természetes.
Nincs másik, csak annak látszik. Nincs érintés, csak
bökés. A pokolban nincs sztaság, csak mocsok. Csak
ürítés van és piszkítás. Nincs tartalom. Nincs formálás,
csak gyúrás van. Nincs együ lét, nincsen beszéd.
Ka ntás van és gombnyomás. A pokolban a mosolyok
egyformák, az érzelmek egyszínűek. Nincsen közelség,
csak távközlés. Nincs összefogás, csak huzalok, drótok,
zsinórok, kábelek feszülése.
Nincs vállalás, csak kibújás a köteleze ségek alól. Nincs
személyiség, csak szerepjáték. Nincs madárcsiripelés,
tücsökzene, gyerekzsivaj, csak gépzúgás.
A pokol nem a valóság. Nincs szűrés, nincs választás,
csak ömlesztés. Nincs felelősség, nincs kötelesség.
Nincs személyesség. Nincs lazaság, csak feszülés. Nincs
ragyogás, csak vibrálás. Nincsenek valódi élmények,
csak fotók és videók. Mindig csak a múlt káprázata.
A pokolban nincs egyetértés, csak meggyőzni akarás.
Nincs tanítás, csak értelmi erőszak. A pokolban nincs
létezés, csak létezni akarás, nincsen élet, csak élni akarás. Sóvárgás van, nincs igazi vágyakozás. Nincs látás,
csak bambulás, ámulás és szédülés. Nincs nevetés, csak
démoni kacaj és röhögés habzó szájjal.
Panaszkodás, szájjal verés, gyűlöletkeltés, ködösítés,
mánia, bőszültség és bőszítés, gőg, gúny, felfuvalkodo ság, feszélyezés, feszítés, feszülés, sziszegés, öklendezés, őrjöngés, őrjítés és önkívület. Mohóság, kapzsiság, habzsolás, uszítás, unszolás és undorkeltés.
Rideg hidegség, állandó szürkület. Re egés, reszketés,
rémület és félelem. Aggodalom, szorongás és szükségletek.Amíg csak „nekem van”, „nekem kell”, „enyém”
addig nincsen másik, nincs társaság, nincs társulás,
nincs kapcsolat, nincs közösség, nincs együ lét. Addig
csak a magány van és az egyhangúság, a keserűség,
kesergés és keserítés. Csak a még, még, még és a majd
holnap ismétlése, körbe-körbe futkározás és halogatás.
Nincs vonzalom, nincs vonzás csak taszítás és taszigálás.
Nincs keresés, csak kaparás és kapirgálás. A mardosó
önzés, önemésztés és önsanyargatás. A pokolban nincs
igazság, csak hazugság és ítélkezés. A pokolban nincsen
Szív és nincsen Szeretés.

Ezt az ellenzéki kiadványt az internetes fórumokon, baráti beszélgetéseken, néhány ellenzéki portálon, közösségi médiában
fellelhető, felelősen gondolkodók inspirálták. A nyomtatás - részben - támogatásból beszerzett eszközön készült. kj@8630.hu

A VÁLASZTÁS TÉTJE
(e l e m z é s)

Április 3-án országgyűlési választások lesznek
hazánkban. A 12 éve hatalmon lévő FIDESZ–KDNP
pártkoalíció újabb győzelemre készül. Csatába
hívja híveit, hogy Mikola István 2006-ban, a
FIDESZ kongresszusán vázolt víziója szerint
(aminek létezését a párt vezetése akkor még
tagadta), a határon túl élő magyarság támogatásával (20 évre) bebetonozza magát a hatalomba.
A jelenlegi kormánykoalíció erőivel szemben álló,
kényszerű szövetségre lépett, sokszínű ellenzéki
pártok – tanulva az előző országgyűlési választások kudarcaiból, és félretéve nézetkülönbségeiket
– összefogtak, hogy közös miniszterelnök-jelölttel
és képviselőjelöltekkel győzzék le a kormánypárt
aspiránsait. Az összefogás eredményeként,
hosszú idő óta, első alkalommal nyílik reális
esély arra, hogy a küzdelem sikerrel végződjön.
Áttekintve a két, egymással szemben álló választási tömb erőforrásait, megállapítható, hogy nem
egyenlő lehetőségekkel rendelkező felek küzdelméről van szó. A hatalmon lévő, szinte
korlátlan anyagi forrásokkal és médiafölénnyel rendelkező pártkoalíció mindent
megtehet (és meg is tesz), amit csak akar,
míg az ellenzéki tömörülés főként támogatói
felajánlásokból (melynek összege mára már
egyáltalán nem tekinthető jelentéktelennek!)
kénytelen finanszírozni kampányát.
A küzdelem, a fentiek ellenére kiegyensúlyozott. A mértékadónak számító közvéleménykutatók – az elemzés készítése időszakában –
hibahatáron belüli (néhány százalékpontos) különbséget mérnek a két szemben álló tömb támogatottsága között. A választás még nem dőlt el.
A FIDESZ–KDNP pártszövetség magabiztosan
készül a megmérettetésre. Olyannyira, hogy
választási programot sem készített. A korábbi,
„Folytatjuk!” szlogent használja, kiegészítve annak
aktualizált (népi forrásokhoz visszanyúló) változatával: „Magyarország előre megy, nem hátra”.
Ezalatt tessék érteni, a totális diktatúrát
jelenti, a céljuk! A fentiekben jelzett magabiztosság-érzést némileg árnyalja, hogy a
kormány, a választások időpontjához igazítva,
főként felvett kölcsönökből, eddig soha nem látott
pénzosztogatásba kezdett támogatottsága növelése érdekében. (Sajnálatos és elgondolkodtató,
hogy ezekből a juttatásokból éppen az a legszegényebb és legrosszabb szociális helyzetben lévő
társadalmi réteg részesült legkevésbé, amelyet a
kormánypárt egyik fő szavazói bázisának tekint.)
Az is szembetűnő, hogy az állam, az elmúlt években több ezermilliárd forintnyi közvagyont

mentett át kormánypárti delegáltak által
vezetett alapítványokba, s több parlamenti
ciklusra átnyúlóan, saját embereit nevezte ki a
legfontosabb állami pozíciókba, az alapítványok
kuratóriumaiba, a színházak és a művészetikulturális intézmények élére. A választási kampány
hajrájában „békemenet” és – a kormánypártok
reményei szerint – Donald Trump korábbi amerikai
elnök látogatása növeli majd a pártkoalíció támogatottságát.
Az ellenzéki tömörülés, az ország 106 egyéni
választókerületében, a FIDESZ–KDNP képviselő-jelöltjeivel egyidőben, sikerrel állított jelöltet, s ezzel jelentős lépést tett a választási küzdelemben. Részletes választási programot készített, felvázolva terveit és célkitűzéseit. A
tömörülés aktivistái lelkesen járják az ország
településeit, s népszerűsítik az ellenzék választási
programját (még a néha velük szemben arrogánsan fellépő, egyoldalúan tájékozott választókkal
szemben is). A változást akarók száma jelentős, de számuk területileg széttagolt. Sokan
közülük egzisztenciálisan függenek a jelenlegi hatalomtól és embereitől, ezért (saját
maguk, vagy családtagjaik védelme érdekében) félnek az őszinte véleménynyilvánítástól, álláspontjuk nyílt képviseletétől és
szavazatban történő megjelenítésétől. A
kilátástalan szociális helyzetben lévőknek még a
legkisebb anyagi, vagy pénzbeli segítség is létkérdéssé vált. (Ezt a kormánypárt pontosan tudja,
és ki is használja.)
A 2022. évi országgyűlési választások politikai jelentőségét sokan a rendszerváltás
időszakához hasonlítják. Itt dől majd el
Magyarország jövőbeni külpolitikai orientációja és sorsa. Nagy többség véli úgy, hogy
hazánk, az utóbbi években eltávolodott a rendszerváltáskor nagy többséggel elfogadott alapelvektől
és céloktól. Az ország jelentős demokráciadeficittel rendelkezik, sérül a jogállamiság,
magas szintű a korrupció. A nagy támogatottsággal megszavazott EU-tagságot követően, az
Unió mára a kormánypárt támadásának kereszttüzébe került. Mindeközben, az EU által biztosított
anyagi erőforrások igen jelentős mértékben
járultak hozzá Magyarország fejlődéséhez (továbbá az EU-s projekteket és támogatásokat
elnyert személyek és családtagjaik meggazdagodásához, a NER-elit kialakulásához). Az Unió
fejlődési iránya egyre kevésbé elfogadható a
magyar kormány számára. Az illiberális állam meghirdetése, a nemzeti érdek középpontba és első
helyre állítása („Nyergelj, fordulj!”) gátolja az Eu

fejlődését és közös döntéshozatali mechanizmusának hatékony érvényesítését, a közös alapelvek
gyakorlati megvalósítását. Mindezek eredményeként, Magyarország (Lengyelországgal együtt) az
EU „fekete báránya” lett. Mintha töredezni
látszana a visegrádi négyek eddig hatékony és
harmonikus együttműködése is. Kérdés az, hogy az
EU-val folytatott szembenállás és viták folyamatában, egy FIDESZ–KDNP győzelem esetén, a
megalakuló új kormány mikor jut el oda, hogy
kiléptesse hazánkat az Unióból (ennek
szándékát a kormány – a gazdasági előnyök miatt –
jelenleg határozottan tagadja). Magyarország és a
NATO kapcsolata sem felhőtlen. A kormány több
alkalommal vétózta meg a szövetség egységes
politikai fellépését. Politikai elemzők új fejleménynek tartják a külügyminiszter és a honvédelmi
vezetők azon kijelentését, hogy magyar haderő a
NATO támogatása nélkül is képes az ország
szuverenitásának garantálására, ezért szövetséges
harcoló csapatok hazánk területén történő (ideiglenes, vagy tartós) állomásoztatására nincs
szükség. (Felvetődik, hogy, vajon milyen politikai
alku vezethetett ehhez a kijelentéshez?) A társadalom jelentős hányada ugyancsak kedvezőtlennek
tartja Magyarország megváltozott külpolitikai
orientációját, a keleti nyitást és a kormánypárt
európai szélsőjobboldali, euroszkeptikus pártokhoz
történő közeledését. (Erről még sok szó fog esni.)
Az ellenzéki tömörülés, a fentiekkel ellentétben,
„több Európát” szeretne. Olyan Európát, ahol
csökken a szegénység, kiegyenlítetteb az
életszínvonal, maradéktalanul érvényesülnek az emberi és a szabadságjogok, működik
a sajtószabadság, nő a másokkal szembeni
szolidaritás és elfogadás, széles körben
elfogadottak és megvalósulnak a demok-

ratikus alapelvek, megszűnik a korrupció,
érvényesülnek az európai értékek és normák, újraélednek a köztársaság értékei és
intézményei, megszűnik a társadalmi egyenlőtlenség.

A választás tétje óriási!
Mindkét fél részére (kis túlzással) élet és halál
kérdése is. Amennyiben a jelenlegi kormánykoalíció pártjai nyerik meg a választást (lényegében majdnem mindegy, hogy kétharmados, vagy
egyszerű többséggel) hosszú időre szertefoszlik
annak reménye, hogy az ellenzéki tömörülés célkitűzései megvalósuljanak. A győztes pártkoalíció,
hatalomra kerülése első pillanatától kezdődően,
hatalmi bázisa megerősítésére, az ellenzéki erők
(nem fizikai értelemben vett) megsemmisítésére és
ellehetetlenítésére fog törekedni.
Amennyiben az ellenzéki tömörülés nyeri
meg a választást, minden tekintetben nehéz
(belpolitikai, gazdasági, pénzügyi stb.)
örökséggel kell szembenéznie.
Az ellenzékbe szorult FIDESZ–KDNP pártszövetség
teljes erejével arra fog törekedni, hogy már korábban hatalomba juttatott embereivel és agresszív parlamenti (és azon kívüli) politizálással
gátolja az újonnan alakult kormány munkáját,
korlátozza mozgásterét céljai megvalósításában.
Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra,
számolni kell azzal, hogy Magyarország lakosságának politikai megosztottsága hosszabb távon,
tartósan fennmarad (kedvezőtlen esetben még
mélyülhet is). Ez nagymértékben rontani fogja a
lakosság közérzetét és az emberi (családi) kapcsolatokat. Felszámolása jó esetben évtizedeket,
rosszabb esetben egy emberöltőt is igénybe vehet.

Április 3-án a szavazófülkében a fentiekről szavazunk,
de voksunk ennél jóval messzebbre mutat.
Magyarország jövőjéről, gyermekeink és unokáink sorsáról
döntünk. Ez a választás valódi tétje.

