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Burany Bela hozzaszolasa
Holgyeim es Uraim, tavaly a zentai cukorgyarat privatizllitak,az olaszok vettek meg. Mar az elso evben tObbet termelt a gyar, mint barmikorazelott. Ennek az volt a
titka, bogy keszpenzzel azonnal fizettek. Ez fgy van az
iden is, az emberek nagyobb fOldtertiletentermelnek cukorrepat, mint a korabbi evekben. A tegnapi ujsagban
olvastam, bogy a gorogok megvettek a szerbiai - j6reszt
vajdasagi -, cukorgyartasanaktObbmint felet.
Ezzel kapcsolatbanszeretnem idezni J6zsef Attila ket
smelt.
Tudod, hogy nem elszlazacon,
Am{g tokisek adnak munkilt,
A tokeseki a haszon.
Tudom, bogy mibol lett a Ganz-Mavag, amelynek
eredmenykeppen az egesz afrikai kontinensen magyar
mozdony magyar sfneken flitcH, ebbe sz6lt bele az
ANTANT, alert vagta le koros-kortil a hatarokat, bogy
megsziinjon a nyersanyag-utanp6tlas.Ez hosszu tOrtenet,
nem ide tartozik,de megeme egy miset.
Azon rag6dok, bogy nem lesztink-e mi is India egy
Anglianak, mindketto idezojelben.Az az adat motoszklli
a kisagyamban, bogy az angel gyarmatositas 20 milli6
indiai eletebe kertilt. Nem csak goly6t61lehet meghalni,
meg lehetatt61 is, bogy peldaul Belgrad Zenta, Ada,
Kanizsa, Torokkanizsa es Cs6ka kozsegnek az egeszsegtigyi jarulekab61, ami nehany milli6val tObb mint
otszazmilli6 dinar, tObbmint 113 milli6t ellopott tavaly.
Sz6va is tettem a minisztemek, bogy ezt a penzt e1nye1te
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Belgnid... J6 lenne hallani valami megnyugtat6t, hogy
nem egeszen fgymegy,Beei.
A masik kerdesem, nem is kerdes, hanem gondom,
amit tegnap hallottam a televfzi6ban.E szerint Magyarorszagon az emberekvasar16kepessegemindossze26 szazaleka az osztrakokenak.Abban a pillanatbanhelyerekeriilt,
hogy a Balaton koriil miert nem lehet a nemeten kfvtil
mas nyelvethallani. A j6 konyha is, ami korabbanjellemza volt, lassan fzetlennevalik. A porkolt lassanbarnava es
fzetlennevalik, mert a nyugatiakahhoz szoktak,mi pedig
a kedvlikbenkfvanunkjami. Mi akarjuk az a szajfztikhoz
igazftania sajatkonyhankat,amiDpedigkeresni lehetne.
Mi itt a Delvideken veirtuka magyar taket. A vilag
legjobb termafOldjevan alattunk. Halalos vetek ezt kihasznalatlanul hagyni. De rajottem, hogy hiaba varjuk,
mikor Magyarorszagonis elad6 a vilag. Sok mindeDmagat61ertetada volna, es megsem az. Emlekeszem, hogy
egyik baratom, aki mint vezeta kacter a Pick szalarmgyarban dolgozott, azon haborgott, hogy amikor befejeztek az uj esarnokot,ott jeirtakaz oroszok, es tfz eyre elare
meg akartak vasarolni a gyar teljes termeleset. - De mi
nem adtuk - mondta a baratom. - Miert? - kerdeztem. Azert, mert esak kemenyvalutaertadjuk - mondta. - Mieft nem epftetekakkor meg egy esarnokot?- kerdezem. Azt nem lehet - mondja, - mert nines annyi diszn6. Akkor gyertek at Csantaverre, es keIjetek meg a
esantaverieket,hogy evente 10 ezer diszn6t karikas ostorral hajtsanak at a hataron. Kinek faj az, ha 8-10 gazda itt
j61jar vele? Nem, ezt sem lehet, mert hat ott a hatar. fgy
cillunka hatarokkoriiliegytittemUkodessel.
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Tudom, a magyanizatrnindenrea takehiany. Ott siDes
take. Csakhogyez nem vigasztal,mert kozben erateljesen
folyik a betelepites. Nezztik meg, rni tOrtenik a Duna
menten es Baruitbanfal egeszen Gyahiigszinte harapOfog6ba fognak benntinket.Es rni ugy tesztink, rnintha nem
vennenk eszre. Tortenik rnindez olyan kortilmenyek kozott, amiral mar szegyellekbeszelni.
A vajdasagimagyarsagnaponta 17-18favel kevesebb,
a magyarorszagi magyarsag evente 4f ezerrel kevesebb,
ami tlz ev alatt egy megyenyimagyarsag.Az egesz Karpat-medeneei magyarsag naponta harom szarnjegyii
sz:irnrnal, szazvalahany emberrel kevesebb, es meg
rnindig nem hallom (lehet, bogy esak hozzank nem jut el
a hire), bogy a korrnanynaklenne repopulaci6sprograrnja.
Pedig az ontudatositasegy 6riasi era. Mariskanak mar az
6vodaban meg kellene tudnia, bogy ha majd esal:idottervez, az rnit jelent a kozossegere nezve. Mit jelent, ha
egyet, ha kettat, ha h:irrnat tervez. Valahogy ugy tiinik,
rnintha a jelenlegi korrnanynak ez a gondolat
"osztaIyidegen" lenne. Ugyan nyugtassanak mar meg,
bogy ez nines igy. Koszonoma figyelmtiket.
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