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Iestufr, ne l6gy olyan balga,

hogy nem kell a magYar marha!

A sok l6wdnyos lur kozt

(p1. Obama beiktatdsa, orosz

ukr6n g6zvtta, a magyar

Szent Korona s az dsszes

nemzeti vagyonunk elzillo go -

sit6sa stb.) szinte elsikkadnak

a mez6gazdaslgunkat srijt6

tij abb szdndlkos provok 6ct6k

s a nyilv6nval6 gyarmatositil'
sunkat szolgdl6 alattomos fo-
lyamatok. Az alacsony felv6-

sdrl6si 6rak (a tavalyi 105 Ft
helyett id6n csupdn 48 Ft lite-
renk6nt) sorra tonkretehetik a

tejiizemeket i11. a termel6ket,

el6szor persze a kisebbeket,

aztfn a nagyobbakat is. Az

fugazat mdr rdg6ta (minden

pr6b6lko zdsa dacfua) veszte-

s6ges, azonban eddig m6g el-

lavirozott valahogy a fenYe-

get6 hulldmok h6tdn. Most vi-
szont nincs tov6bb, ekkorarf-
fizetdst k6ptelen ki g azddlkod'

ni. A hatalmas Sffuhazldncok

erl6follnytikkel torv6nytele-

ntil vissza6lve monopolhelY-

zetet teremtettek, ami Kzfuja
a tisztessdges piaci versenYt,

ugyanakkor a min6s6ggel

sem tor6dnek. Ez a fogYasz-

t6kat is hdtrdnyosan 6r:rntt,

meft a kiv616 magyar tejjel 6s

tejtermdkekkel szemb en rdfa'
nyalodnak az irnport szem6t

megv6 s6rI6sdra, ami rgaz,

hogy olcs6bb valamivel, 6tm

tehenet aligha liitott. A ma-

gyar gazddk pedig k6nytele-

nek ritkitani, azaz levdgni a

messze foldon h{res szarvas-

marha-611om6nyt, ami tov6bb

noveli vesztes6geinket - 6s

enn6l fogva kiszolgdltatotts6-
gunkat. Azrijabb hirek szerint

most a Torokszentmikl6si
Mez6gazdas6gt Zrt. k6sziil
2200 db-os 6IIomdny6t f61-

szdmolni. hiszen nem 16t m6s

kiutat a ktiszobon 6116 cs6d-

b61.

Persze lenne m6d mind-

ennek a megakad6lyozilsara,

ha amultikkal is betartatndk a

vonatk oz6 j o gszab 6Iy atrkat,
fokozott min6s6gi ellen&26,'

sekkel kiktiszoboln6k az 6cs-

ka, agyonvegyszetezett, az

eg6szs 6gre is hatdrozottankf-
ros nyugati tej -ut6n zatokat.

Minden noffn6lis orczilg 6vja

a sajdt term6keit 6s termel6it,

sajnos Magyarorszilg haza-

6rul6, idegenb6renc vezet6se

ez al6l is kiv6teI.Ezt a kett6s

nyomdst nem konnyii kiv6de-

niiik az eszkoztelen, magukra

hagyott kisembereknek. Az

eredm6nyes harchoz itt is

sz6les korfien megszewezett

egyiittmfkod6s kell(ene).

Mindenekel6tt blok6d al6

kell vonni a f6bb multi-
c6geket, s meggdtolni a kiil-
f6ldi beszilllft6sokat. Ezen
feltil teleptil6senklnt meg

kell alapozn az one116t6st, az

ilrucserdt, s meg kell lneffu
az agymosott lakoss 6ggal,

hogy a sajdt 6rdek6ben mel-

l6zze avilsdrlSst az ilYen kor-

rupt, a konkurcnci{rt fondor-

latosan ellehetetlenit6 ma-

mut-v611alatokn61. Pusztulj on

az elIens6g, vesszen a rabl6-

kapitalizmus a tejiparbSl, s

persze minden egydb teriilet-

b6I is ! Ha senki sem t6rne be

hozzdjuk, rovidesen belezu-

hann6nak a maguk 6sta, ne-

ktink szdntverembe, s eltaka-

rodn6nak innen. Ehhez azon'

ban tudatos vdsdrl6knak k6ne

lenniink, m6g akkor is, ha a
nyomoruslg pont az ellenke-

z6j6t dikt6lja.
Magyar boltban vegYtink

magyar tejet 6s magyar 61el-

miszert. Vegytik 6szre, hogY

a l6tiinkr6I, a sajdtjov6nkr6l
van sz6, s aki az lletunkre tor,

annak nincs kegyelem! Kiss6

sarkosan fogalmazva: ne le-

gytink annyira marhdk, hogy

legyilkoljuk a sajdt marh6in-

kat!
Sikl6si Andrds


