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Magánbûnök,
közbotrányokAz MSZP–SZDSZ-koalíció alatt számos botrányos ügyre derült fény, amelyek aláás-

ták a kormány hitelességét. Sorozatunk e heti részében Kovács László hódításairól, 
Keller László családi munkahelyteremtõ akcióiról és Gyurcsány különös nyugdíj-
reformötletérõl számolunk be.

Keller állásszerzései
Három év kellett Keller Lászlónak ahhoz, 
hogy közeli hozzátartozóit állami cégek 
székeibe ültesse – írta az Index 2005. év 
végén. Az egykori közpénzügyi államtit-
kár kinevezése után lánya, Keller Krisztina 
az állami tulajdonú Szerencsejáték Rt.-
hez nyert felvételt. Keller Krisztina férje 
a Budapest Airportnál kapott állást, a 
kontrolling osztályon, míg unokaöccsé-
nek, Szõke Péternek is új állás után 
kellett nézni, amikor a Miniszterelnöki 
Hivatal közpénzügyi államtitkársá-
ga megszûnt. Ekkor Szõke a Magyar 
Fejlesztési Banknál lett az agrárfinanszí-
rozási osztály munkatársa. 

Gyurcsány nyugdíjreformja
Nyugdíjba küldené Gyurcsány Ferenc azokat az ötvenöt évet betöltött 
állampolgárokat, akik már legalább két éve munkát keresnek, de nem 
tudtak elhelyezkedni – írta az Index 2006 februárjában. A kormányfõ 
ötlete nõkre és férfiakra egyaránt vonatkozott, és ígérete szerint a 
költségvetés megtéríti a terheket a nyugdíjalapnak. A felvetést a szak-
emberek komolytalannak nevezték. 

Kovács László, a vörös hódító
Brüsszelben lencsevégre kapták a lesifotósok Kovács Lászlót, amikor a 
szocialista EU-biztos egy ismeretlen szõkeséggel ölelkezett egy szem-
üvegeket árusító üzlet elõtt – írta az Index 2005 decemberében. A hölgy 
Endrényi Éva lehetett. Endrényit José Manuel Barrosónak és az akkori francia 
kormányfõnek is a feleségeként mutatta be Kovács Brüsszelben. Az EU-biz-
tos közleményében nem cáfolt, csak megjegyezte: az eset magánügy. 

Kovács László, a vörös Casanova

A nagybani piacon egy idõben 
bevett szokás volt a zöldpapri-
kás nejlonzsákokat úgy megtöl-
teni, hogy egy nagyobb papír-
henger segítségével a közepére 
rejtették a lecsónak valót, a lát-
ható helyekre pedig hibátlan 
tv-paprika került. Nem állítom, 
hogy a Jobbiktól elrejtve kap-
ják majd a választók a silány 
minõséget, hiszen már most 
kibukott egy, és persze azt 
sem, hogy a látható áru hibát-
lan lenne. Azt viszont állítom, 
hogy komoly kockázata van 
annak, ha a parlamentbe isme-
retlen elõéletû és képességû 
képviselõk kerülnek. Az ember 
nem szokta ámokfutókra bízni 
a családja jövõjét, példának 
okáért ezért mondtuk a Ferinek 

a népszavazáson, hogy men-
jen a ’csába. Aki nem szenved 
politikai vakságban, láthatja, 
hogy 15-20 évvel a rendszervál-
tás után steril, hibátlan pártot 
összegereblyézni képtelenség. 
Pláne, ha szélsõséges ideológia 
mentén és nem képességek alap-
ján gyûjtik össze a jelölteket: 
például a börtönbõl. Hazudni 
persze lehet, hogy immunisak 
vagyunk a társadalmi beteg-
ségekre, de miután – bármi 
mást is hisznek magukról – a 
képviselõk is földi halandók, ez 
nem egyéb, mint népámítás. 
A transzvesztitákat csókolgató, 
narkós szóvivõ meg nyilván 
nem is a legalja. Viszont elgon-
dolkodtató: akkor mitõl jobbik 
a Jobbik?� Gál�Gyula

Szerintem
Mit csinál a Jobbik, amikor senki sem látja?

Vége a pécsi multi-mutyinak
Döntött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett mûködõ Választott Bíróság, Pécs váro-
sa jogosan bontotta fel a szerzõdést a Pécsi 
Vízmûvel, illetve annak francia tulajdonosával, 
a Suez Environement-tel.– Óriási gyõzelem ez 
minden pécsinek! – adott hangot örömének az 
ítélet kapcsán dr. Páva Zsolt, Pécs polgármeste-
re. – Ne felejtsük el, hogy nemcsak a világ egyik 
leghatalmasabb, legbefolyásosabb multinacio-
nális cégét kellett legyõznünk, hanem az MSZP-
kormányt is. Bajnai Gordon miniszterelnök 
ugyanis a magyarok, a pécsiek helyett ebben 
az ügyben is a multinacionális cégbirodalom 
és a franciák oldalára állt. Ezzel a bírósági íté-
lettel támadhatatlanul bebizonyosodott, hogy 
törvényesen jártunk el akkor, amikor a pécsiek 
érdekében a saját kezünkbe vettük a városi víz-
szolgáltatást! 

A két fél között még legalább öt per van folya-
matban, ezek kimenetelére is nyilván hatással 
lesz a Választott Bíróság döntése, vagyis az 
önkormányzat és a Tettye Forrásház is bizakod-
va tekinthet a perek elébe. � MZ

9. rész

Kimagasló eredmény született 
a Nyílegyenes Íjász Klub leg-
utóbbi versenyén. Két magyar 
sportoló – Mónus József és 
Grózer Csaba – ugyanis meg-
döntött egy 1226 óta fennálló 
íjászrekordot.

Az íjásztávlövés rekord-
ját 1226-ban állította fel egy 
Esunkhei nevû íjász a kelet-
tádzsikisztáni Sartaulban. 
A harcos egy Dzsingisz kán 
egyik gyõzelme alkalmá-
ból rendezett versenyen 
502,5 méterre lõtte nyíl-
vesszejét. Teljesítményét 
emlékoszlopon örökítették 
meg, a Dzsingisz kán köve 
néven ismert emléket jelen-

leg a szentpétervári Ermitázs 
múzeumban õrzik.

Mónus József tavaly már 
majdnem megdöntötte ezt 
a rekordot, ám akkor „csu-
pán” 461,5 méterre sikerült 
vesszõjét elröpítenie. Ám idén 
már semmi nem hátráltatta 
a 784 évvel ezelõtt felállított 
világrekord megdöntésében. 
A mostani versenyen Mónus 
József–Grózer Csaba páros 
nyila 508,74 méterre szállt, 6 
méterrel haladva meg a közép-
korból ismert rekordot.

És hogyan kell elképzelni 
a távlövészetben egy párost, 
azaz kinek mi a dolga?

Nos, az íjat és a nyílvesszõt 

a versenyzõk maguk készítik. 
A páros egyik tagja a lövõ.  
A viadalon használt, 82 font 
húzóerejû íj Mónus József 
munkája, s õt dicséri a rekor-
dot megdöntõ lövés is. Az 
úgynevezett rövid nyílvesszõt 
pedig Grózer Csaba készítette. 
A 784 éve felállított rekordot 
megdöntõ távot egyébként 4,5-
5 másodperc alatt tette meg a 
nyílvesszõ. És hogy mindez 
nem a véletlen mûve volt, 
az bizonyítja, hogy a hagyo-
mányos íjászat egyik ágának 
számító – kizárólag az emberi 
erõt, ügyességet kihasználó – 
távlövõversenyekre három éve 
készül együtt a duó. � fehér

Magyar íjászok felülmúlták az 1226-os eredményt 

Világrekord 784 év után


