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Közéleti szilánkok

Sok vagy
kevés?
Nemrégiben az előző száz nap kormányzati tevékenységét értékelte a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke a professzorok Batthyányi-körének felkérésére, majd az Országgyűlés
őszi ülésszakának első napján – a napirend előtti felszólalások előtt – expozéjában is szólt az eddig eltelt időszak
munkájáról: arról az 53 intézkedésről
ill. törvényről, amit sürgősen meg kellett hozni. A „száz nap” persze egy jelképes, de kerek szám. Bizonyos dolgokra elég, de természetesen minden
probléma és hiba kijavításához soksok száz napra lesz szükség. Kétségtelen, az irányok kijelölése a lényeges
és a stratégia megértetése a közvéleménnyel. No meg, a teendők rangsorolása. Az ellenzéknek nyilvánvalóan
a kritika a fontos elsősorban, mert következnek az önkormányzati választások, és úgy gondolják, a „konstruktív”
ellenzékiségnek ezért még nincs itt az
ideje. Az azonban furcsa, ahogyan érvelnek sokszor. Meg néha nevetséges
is. Mint Mesterházy Attila MSZP pártelnök, amikor az első ülésnap napirend előtti felszólalásában éppen egy
kissé sértődött válogatott futballistát, Huszti Szabolcsot idézte érvelése
alátámasztására. Ez, azt hiszem kuriózum: nem hiszem, hogy ilyen előfordult már a magyar parlament történetében, mert a futballisták nem elsősorban közéleti affinitásukról híresek. (Bár
kivételként meg kell említeni dr. Fenyvesi Mátét, aki a ‘90-es években a jobb
sorsra érdemes FKGP parlamenti képviselője volt.) Az is lehet persze, hogy
Puskás Öcsi elhíresült, ”kis pénz, kis foci” szállóigévé vált mondását is idézte
már valamelyik honatya. Amiről most
elsősorban nem is az Ász jelentésére vagy a zárszámadásra asszociálunk,
hanem a jegybank elnökének, Simor
Andrásnak az EU valamelyik szervéhez küldött levelére, amelyben nehezményezi, hogy rá is vonatkoztatják a közszférában bevezetett 2 milliós bérplafont. Ami - szó se róla, kevesebb mint az előző 8,3 milliós havi
javadalmazás. Laikusként ugyan, de
azt is tudjuk, hogy a jegybank (ami
ugye nálunk az MNB) vezetői a kezükben tartják az ország gazdaságát. Csupán az egyik jelentős momentumot –
a kamatláb meghatározását – emelném ki, ami sok közgazdász szerint is
nem kizárólag a pénzpiacon megjelenő hitelkereslet és hitelkínálat függvénye, hanem legalább ilyen mértékben szubjektív, emberi döntések következménye. Emberek millióinak jobb
vagy rosszabb élete függ végső soron
a jegybank élén álló néhány személy
(a monetáris tanács) döntésétől. Márpedig, ha valaki nagyon mélyrehatóan
megnézi a jegybank ténykedését, néha nem ért egyet s mást…
Különben is: ha úgy gondolja az elnök úr, hogy ez nagyon kevés fizetés,
ki gátolná benne, hogyha lemondana?
- ács -

Rádiós tábor Debrecenben
Andrási Szabolcs gimnáziumi, és Varga Gábor általános
iskolai tanulók vagyunk. Augusztusban jutalom táborozási lehetőséget kaptunk. Rádióamatőr táborba mehettünk
Debrecenbe. Mindketten nagyon vártuk az indulást. Szabi
azért, mert már az elmúlt évben is volt, és nagyon jól érezte magát. Én azért, mert ez
volt életem első táborozása.
8-án Szabi szüleivel érkeztünk meg a táborba. Sátorverés, bepakolás után megismerkedtünk a többi táborlakóval.
Már az első este is különleges volt. Nem kellett „időben”
lefeküdni. Éjjel egy óráig beszélgettünk.
Sok közös program volt.
Pingpong bajnokság, légpuskás lövészverseny, csocsó bajnokság, rádiós rókavadászat, esti szalonnasütés. Délutánonként ki-ki érdeklődése
szerint foglalta le magát. Lehetőség volt számítógépes játékokban részt venni, filmeket
nézni, internetezni és persze
rádiózni. Szuper jó rádiókészülékek vannak a táborban.
De jó lenne, ha a suliban mi is

HÍREK
Öregdiák találkozó lesz a
Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumban 2010. október 2-án
(szombaton) 11 órakor.

hasonlókkal dolgozhatnánk!
Gyakran ültünk a rádiók mellett, és sok összeköttetést létesítettünk.
Ebédelni egy közeli étterembe jártunk. Nagyon finom
volt a kaja.
Az utolsó előtti napon tábortűzzel zártuk az egy hetes
táborozást. Itt lettek kihirdetve és jutalmazva a versenyek
helyezettjei.
Mindketten nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönet
a táborvezetőnek, dr. Radócz
Lászlónak (HA0NAR). Köszönjük mindenkinek az

A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdőben 2010. szeptember 25-én 14 – 18 óráig ingyenes vérnyomás, vércukor
és koleszterinszint mérést végeznek a Berek Patika dolgozói a fürdőző vendégeink réanyagi támogatást, hogy részt szére.
Minden érdeklődőt szerevehettünk ezen a jutalom táborozáson. A Püspökladányi tettel várunk!
Regionális Rádiós Sportklubnak, Szabó László /HA0HW/
Meghívó
alelnök úrnak, és az iskolák„A zene az örökkévalónak.
Szeretnénk mindketten a ság előlege” címmel a Karcagi Nagykun Református Áltajövő évben is itt táborozni.
lános Iskola szeptember 30-án
Amatőr üdvözlettel:
„vy 73” és jó „DX” 1430-kor diákhangverseny keAndrási Szabolcs (Szabi op) retében emlékezik meg a Zeés Varga Gábor (Gabi op) ne Világnapjáról a Református
a HA7KLJ amatőr rádióál- Nagytemplomban.
Minden érdeklődőt szerelomás operátorai a karcagi
Kiskulcsosi Általános Isko- tettel hívunk és várunk.
Iskolavezetés
lából

