Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Úgy tűnik nem volt hiábavaló gazdasági szabadságharcunk, hisz a legújabb értesülések szerint, kikerülünk az Unió túlzott deficit eljárása alól. Vagyis, felállhatunk a szégyenpadról. Most a kérdés az, hogy az Uniós szakemberek valóban gazdasági, vagy netán politikai döntést hoztak az ügyben? No, ez az, amit nem tudunk, és soha nem is fogunk megtudni. Hallgatom a királyi rádiót, és szinte minden szakember, ahogy ez lenni szokott, teljesen mást mond az ügyben. Természetesen a kormányhoz hű erők éljeneznek. Az ellenzék pedig természetesen, bár számomra valahol érthetetlen módon, fanyalog? Nem, nem ez a helyes kifejezés, inkább úgy mondanám, óvatosan lelkes. Pedig azt mondják, ezzel a bizalommal, amit most kaptunk, valamilyen formában szabadabbá válik költségvetésünk, nem fognak annyira beleugatni kintről viselt dolgainkba. Valóban nem? Fene tudja így előre, ez majd kialakul a közeljövőben. Viszont arra azért kíváncsi leszek, hogy ezek után hányszor fog elhangozni – különféle megszorítások után -, hogy nincs mit tennünk, az Unió akarja ezt. És még valami apróságot megfigyeltem drága Pali bátyám, amit nem tudok mivel magyarázni. Amikor vártuk a hírt az Uniós döntésről, akkor igen igen jól állt a forint. Szinte szárnyalt. Oszt amikor bejelentették, hogy sikerült, felállhatunk a szégyenpadról, akkor valamilyen megmagyarázhatatlan okból, zuhanni kezdett. Másnap, május 30-án reggelre, egész három forintot rontott korábbi értékén. Szóval, most már ezek után tényleg nem tudom, hogy mi az a gazdasági tényező, vagy kik azok a gazdasági szereplők, akik meghatározzák fizetőeszközünk tényleges értékét. Egyáltalán, mi a tényleges érték? Valaki azt mondta, a svájci frankhoz viszonyítva, 180 forint. Vagyis a frank tényleges értéke annyi, amennyit az árfolyamgát után fizetnek a gát mellett döntők. No és mi lehet a többi? A föle? Persze Pali bátyám, valószínűsítem, hogy az a tej föle, vagyis az a pénzintézetek haszna. Egyébként annyira rossz bolt a bankoknak az árfolyamgát intézménye, hogy kitolták a végtelenbe, a bármikor igénybe vehető határt. Vagyis, bármikor bemehet az ügyfél, amikor úgy érzi, hogy nem tudja a pillanatnyi áron fizetni a hitelét, és igénybe veheti az árfolyamgátat. Jut eszembe! Mit szól ahhoz, hogy egyik nagy győzelmünket, de még kudarcunkat sem emlegetik oly sűrűn, mint a öszödi beszédet. Pedig azért történtek történelmünkben nem kis dolgok, pozitívak is, és természetesen negatívak is, melyekre azért illenék emlékeznünk. De nem tesszük, mert mindent elhomályosít az öszödi beszéd borzalma. No és persze hű csatlósa, ahonnan a gonosz kiindult, a Hajdú-Bét ügy. Szóval, ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy micsoda profizmusra vall a kormánypártok kommunikációja, hogy évekkel a történtek után, még mindig felszínen tudják tartani ezt a két borzalmat. „Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon!” Ó, és még hányszor elkúrták, és elkúrják, amire nem, vagy csak évek múlva derül fény. Tudja Pali bátyám, mit sajnálok, de mocskos módon! Hogy nem fogok élni ötven, hatvan év múlva, amikor majd az akkori történészek értékelik az elmúlt húszon évet. Vajon akkor is ily sikeresnek, csodálatosnak állítják majd be ezeket az esztendőket? Lehet, ezt nem tudom megítélni, mint az ellenkezőjét sem tudnám biztosan állítani. Apropó, Hajdú-Bét ügy. Úgy tudom, legalább ötszáz családot érint a ki nem fizetés, a cég sokmilliós tartozása. Azt is olvastam, sokan a halálba menekültek, miután kiderült, hogy nem kapják meg a pénzüket. Viszont arról nem szól írás, és szavak sem nagyon, hogy hány család ment tönkre, mert a különféle építkezéseken, és autópálya építéseknél a fővállalkozó elfelejtett kifizetni az alvállalkozókat. És persze sorolhatnám, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy a rendszerváltozás(?) utáni húsz évben, csak ez az ötszáz család szívta meg a gazdasági hiénaharcot. Viszont őket most, hatalmas médiakampány közepette igyekeznek kárpótolni. A mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből. Kérem tisztelettel, kedves törvényalkotók, esetleg nyomozó szervek. Ha hibás a Hajdú-Bét egykori igazgatója, akkor legyenek szívesek őt a törvények értelmében felelősségre vonni, és az általa ki nem fizetett pénzeket vagyonából lecsippenteni, és a károsultakat abból kárpótolni. Mert azért az nem járja, hogy kígyót békát mondunk, az adófizetők megint fizetnek, és a tényleges bűnös, ha egyáltalán van ilyen ebben az esetben, és sok más esetben, mosolyog a markába. De ha nincs bűnös, akkor ne mondjuk azt, hogy van. Akkor hivatkozzunk valamiféle gazdasági vis majorra, vagy mittudomén mire, de ne politikai célokra használjuk egyes emberek harácsát, vagy a többi ember nyomorát. Egyébként a módszer, ahogy emlékezetünkben tartják, és nem engedik felejteni ezeket az ügyeket, igazi profizmusra utal, és még valamire. Hatalmas a kormány manipuláló ereje! Félelmetes, ahogy a média segítségével behálózzák az embereket, ugyanakkor tiszteletre méltó is valahol, mert ha valaki így eltudja adni a sikertelenséget, a nyomort, akkor az az ember tud valamit. Ja, ha igaz, még újabb rezsicsökkentést is sikerül végigvinnie! Pedig az áram és gázszolgáltatók pert nyertek az energia hivatal ellen, hogy jogszerűtlen a rezsicsökkentés, de addig addig csűrték csavarták a szabályokat, míg minden maradt a régiben. A kérdés csupán az, meddig mehet ez így? Talán a választásokig? Vagy egy kicsit annál is tovább? Nem tudom, de egy szűk éven belül megtudjuk. De félő, hogy ez a gesztus, csak arra jó, hogy a választópolgárok mézes madzagot nyalogassanak. Aztán ne legyen igazam, de majrézok, hogy ismét következik majd – mint húszon éve folyamatosan - a négy szűk esztendő. És tök mindegy ki kerül majd kormányra, mert ha a gazdaságot nem lendítik előre, nem teremtődnek új munkahelyek, akkor nem lesz más választás, csak a választások utáni nyomor a köbön.

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, valószínű, hogy száz százalékos lesz náluk a rezsicsökkentés, mert elárverezik a lakásukat, és utcára kerülnek. 



           

