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Irásbeli kérdés

„Söjtöri lakoma IL! ,, címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kiss
Péter miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Deák emlék év alkalmából engedjék, meg hogy Mikszáth Kálmán által lejegyzett parlament
folyosói Deák Ferenc beszélgetést idézzek fel :
„De a kipróbált cellebritások, kiknek karakterét jól megfigyelhette a közönség, a tizenkét évig
tartó passzív resistencia alatt hamar kifogytak s már a következő országgyűlésen csípősen
jegyié meg Deák az újjonan megválasztott Vojnics Lukácsnak :
- Van-e sok pénzed?
Vojnics Lukács vállat vont, majd szerényen felelte :
- A pénz sohasem sok, akármennyi .
- Azért kérdem - folytató Deák, - mert ide vagy sok pénz, vagy sok ész kell .

Tisztelt Miniszter Úr!

Múltkor a söjtöri ebéddel kapcsolatos kérdéseimre sajnos nem adott választ .
Válaszának stílusa önt minősíti .
- Mert ide vagy sok pénz, vagy sok ész kell!- mondta Deák Ferenc - és láthatjuk hogy a sok
pénz adott!

Tizenkét évnyi demokrácia után láthatta és halhatta az egész ország, hogy az MSZP-ben és itt
újra a Népszabadságot idézem „ nemcsak az ostobaság, a cinizmus, a demegógia, és a
dilettantizmus a régiek", hanem a fejek is, itt a parlamentben is, és láthattuk hogy a pártjuk
székházában is .
A híradókban bemutatták, amint a puritán Kovács László pártelnök úr, ül a számítógép
monitorja előtt Intemetes fogadóóráján, és éppen beéri virslivel és barna kenyérrel - Marx és
Engels képeinek óvó tekintete alatt .



Tisztelt Miniszter úr!

Azért tettem fel önnek a kérdést, hogy lehetősége legyen a bocsánatkérésre a vidéken élő
emberektől!
Mert valóban úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan Magyarország kormányától az, hogy nem
egy környékbeli vendéglőtől rendelte meg az ünnepi menüsort . Ennek a gondolkodásnak
valóban semmi, de semmi köze nincs Deák Ferenc gondolatvilágához, Deák Ferenc szellemi
örökségéhez .

Tisztelt Miniszter úr!

Ezért lassabban újra kérdezem :
Miért kellett 80-maximum fő részére háromszáz adag ételt rendelni?
Mely cégeket kérték fel, és ezeket milyen feltétel rendszer alapján választották ki a
kormányülés vendéglátásának ajánlat tételére,
A Mágnáskert ajánlata mennyivel volt kedvezőbb a többiekénél?

Várom megtisztelő válaszát .

Mindazonáltal engedje meg, hogy a Deák évfordulóhoz az önök által elfogyasztottaknál
sokkal jobban illő étel receptjét ajánljam figyelmébe :

Csirkehús-filé Deák módra

Hozzávalók 5 személy részére :
5db csirke comb vagy csirke mell, fél liter tej, 5 gerezd fokhagyma, egy fej közepes nagyságú
vöröshagyma, 5db paradicsom, 50 dkg vegyes erdei gomba, 50 dkg burgonya, 10 dkg vaj,
ízlés szerint só és őrölt bors .

A hideg tejbe keverjük az apróra vágott fokhagymát . A kicsontozott bőrös csirkehúsokat
megsózzuk és az étel elkészítése előtt legalább egy-két nappal hűtőben, a fokhagymás tejben
pácoljuk. Sütés előtt a tejet lecsepegtetjük majd a húsokat gondosan, átsütjük . A felkarikázott
paradicsomot és hagymát megpirítjuk, és tálaláskor a megsült csirkehúsokra helyezzük . Az
erdei gombát a vajban megpirítjuk, a héjában megfőtt burgonyát meghámozzuk, a
húspácoláshoz használt tejet, felforraljuk . Az előbbi alapanyagokból gombás burgonya
pürével forrón tálaljuk a sült paradicsommal és sült hagyma karikákkal betakart
csirkehúsokat.

j~'Budapest, 2003 . december 18 . )&-
Kovács Ferenc
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