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Orbán Viktor lánya és veje a lagzin 
egy traktor előtt látható a Story ma-
gazinban megjelent képen. Ez a trak-
tor ugyanaz, mint amelyet a Népsza-
badság munkatársa korábban a Na-
tura 2000 területen nagy mennyiségű 
fa engedély nélküli kivágása után ta-
lált a helyszínen. A fényképen a jármű 
ablakában látszik annak a rendszám-
nak a három száma (639), amely meg-
egyezik a lapunk által a területen feb-
ruár 6-án készült felvételen lévő rend-
számmal. A jármű a miniszterelnök 27 
éves veje, a Tiborcz István többségi tu-
lajdonában lévő családi vállalkozás, az 

ES Hungary Kft. tulajdona. A lagzi-
nak helyet adó Csabdi-Tükröspusztán 
lévő Tiborcz-birtok tőszomszédságá-
ban a tulajdonosok tudta nélkül irtot-
ták a fát a kormányfői vő testvére, Ti-
borcz Eszter által elnyert 157 hektár ál-
lami föld két szántója közt fekvő, ma-
gántulajdonban lévő területen, amely 
akadályozza a teljes birtokegyesítést.

A zömmel akácos részen maradt 
tuskók alapján a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
már felmérte a kárt, de annak nagy-
sága nem ismert. Lapunk úgy  becsüli, 
hogy száznál több fát vághattak ki, s 
ezek egy részét a szemtanúk szerint a 
szóban forgó munkagéppel szállítot-
ták el a területről. A többi kivágott fa 

az erdészeti helyszínelés után ott ma-
radt, azóta sem vitte el senki.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság elvben nyomoz az ügyben, ám 
 máig nem tartott igényt lapunk mun-
katársainak tanúkénti meghallgatá-
sára. A munkagépek rendszámait is 
tartal mazó fényképeket kéretlenül is 
továbbítottuk a nyomozó hatóságnak, 
hátha segítséget nyújt az ügy feltárásá-
ban, a tettes kiderítésében. A megyei 
rendőr-főkapitányságtól végül azt a 
 tájékoztatást kaptuk, hogy az ügy elke-
rült tőlük. Azt vélhetően azért helyez-
ték vissza a bicskei rendőrkapitányság-
ra, mert a természetvédelmi felügye-
lőség jú liusban megszüntette az ügyet 
vizsgáló eljárását. Úgy tudjuk, Bics-

kén egy zászlós vezeti a nyomozást, aki 
tegnap szabadságon volt. A folyamat-
ban lévő nyomozás egyik tétje az, hogy 
a fairtásban érintett, jobbára szegény 
nyolc területtulajdonosnak kell-e kifi -
zetnie az 1,6 hektáros erdő újratelepí-
tési költségeit, vagy „osztoznak” a kár-
enyhítésben a tolvajokkal.

A bicskei kapitányságnál az erdé-
szeti hatóság a február 8-i helyszíne-
lése után hivatalból bejelentést tett. A 
jogosulatlan fakitermelés ügyében hi-
vatalból indult közigazgatási eljárás 
megindításának dátuma az iratok sze-
rint nem ez, hanem egy 11 nappal ké-
sőbbi időpont. Azon a napon, február 
19-én jelent meg a Népszabadságban a 
fakivágásról szóló cikk.

ÖTÖDIK
HASÁB

Délibáb
Amikor az első földbérletpályá-
zatok (nem kis részben a fi deszes 
földesurak mohósága és Ángyán 
József tényfeltáró munkája nyo-
mán) botrányt botrányra halmoz-
tak, és a fölháborodást már a kor-
mánymédia sem tudta elleplezni, 
a kormánypárti éceszgéberek 
kitalálták a Földet a gazdáknak! 
programot. Most már tényleg 
azoknak (a családi gazdálkodók-
nak) adjuk az állam földvagyo-
nát, akiknek ígértük – mondták.

Ennek a próbajárata lett volna 
a Hortobágyi Nemzeti Park föld-
haszonbérleti pályázata.

Most, hogy az eredmények 
napvilágot láttak, már egyértel-
mű, hogy a kísérlet – ha a szán-
dék netán valóban őszinte volt is 
– nem sikerült. A védett kaszáló-
kat és legelőket elnyerők között 
ugyanúgy megtalálhatók a fi de-
szes potentátok és jó helyre szü-
letett családtagok, mint eddig. 
Azok a gazdák pedig, akik azt 
hitték, hogy a kormány elkép-
zelése rájuk van szabva, most 
ismét a kaszaegyenesítésen 
 gondolkodnak.

Megszokhatatlan az a mentali-
tás, hogy ezt az érintettek a lehe-
tő legtermészetesebbnek tartják, 
meg is lepődnek, miért lenne 
ezzel bármi baj. És tényleg, miért 
is? A három helyen is nyertes 
miniszteri rokon tősgyökeres 
 gazdacsaládból való, és egyene-
sen azért költözött haza Angliá-
ból, hogy Magyarországon gaz-
dálkodhasson, és ezt az álmot 
pont az államtól olcsón haszon-
bérbe vett nemzeti parki terüle-
ten akarja megvalósítani. Na, 
ez az, amit az átvert helyi gaz-
dáknak magyarázhatnak nap-
estig. 

Ha most feltámadna a „rokon-
ságok és panamák lápvilágáról” 
jó száz éve tudósító Móricz Zsig-
mond, akkor azt érezhetné, hogy 
itt semmi sem változik. (A szerk.)

A kormány kakukktojása
Már a NER sem a régi – írja 
Ónody-Molnár Dóra. Van 
ugyanis egy államtitkár, aki 
hallgatott a szakmára. e11
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HIRDETÉS

Bokros szerint
a rezsicsökkentés
a legkárosabb
lépések egyike
A volt pénzügyminiszter úgy 
véli, a politikai alapon rögzített 
ár az újkommunista felfogás 
romboló megnyilvánulása, 
amely végül áramkimaradás-
hoz vezet. e5

SASTIN: ARANY, 
BARKA: BRONZ
Sastin Marianna (balra)
a magyar birkózás első 
 világbajnoknője: az 59 
kilós versenyzőt csütör-
tökön senki, így a döntő-
ben a bolgár Juszein sem 
tudta felülmúlni a buda-
pesti Papp László Sport-
arénában. Kiválóan 
 szerepelt a másik Vasas-
sportoló, az 55 kilós Bar-
ka Emese is, aki harma-
dik helyezést ért el. e19
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A piros traktor a fairtás helyszínén február 6-án és mint szeptemberi esküvői díszlet a Storyban FOTÓ: NÉPSZABADSÁG, STORY

Miniszterközeli gazdálkodók taroltak
a hortobágyi „földosztáson”
O Fölbolydult a puszta, tömegtüntetésre készülnek a kiebrudalt pásztorok. 
O Bábonymegyeren vasvillával védené elvett földjét a gazda. Az ügy e4
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Irtás Orbán Ráhel és férje annál a járműnél pózolt, amellyel télen a lopott fát vitték

Traktor van, tettes nincs

Szombat reggel

hétvége
O Jobb híján maradnak – Ban-
kot becsukni bonyolult dolog.

O Sárközy Tamás kiadatlan 
 interjúja Gyarmati Dezsővel. 

O Mindenki menekül Veres-
patakról.


