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A Fidesz–KDNP kétharmados parlamenti többsége kapcsán szá-
mos aggály merült fel a balliberális oldalon, többek között az 
államfő jogkörének kiszélesítése miatt, amelynek révén a mostani, 
mondhatni jelképes közjogi méltóság új szerepet kaphatna. Amint 
ismeretes: a választópolgárok felhatalmazását azóta megkapta a 
pártszövetség, jogosan merül fel tehát a kérdés: hogyan tovább?

– A nagyobb közjogi súllyal bíró köztársasági elnöki jogállás 
hasznos lehet, ha számos nemzetközi példához hasonlóan nem 
a kormányzati, hanem a „fék és egyensúly” szerepét növeli a 
törvényhozó – nyilatkozta a Helyi Témának Cservák Csaba alkot-
mányjogász. – Amennyiben nem szélesedik az államfői jogkör, 
több alkalmas személy neve is felvetődhet. Schmitt Pál, aki lapér-
tesülések szerint a házelnöki poszt várományosa, széles körű civil 
kapcsolatrendszere és diplomáciai tapasztalatai alapján az államfői 
posztra is ideális jelölt lehet. Ha kompromisszumos jelöltet keres-
nek a döntéshozók, elemzők szerint szóba kerülhet Lomnici Zoltán 
korábbi főbíró neve is, aki jelentős támogatást szerzett az emberi 
méltóság védelme érdekében kiadott felhívásával, amelyről koráb-
ban lapunk is beszámolt.

Szakmai vita az
államfõi jogkörrõl

Rányúltak volna a kisgyerekeknek szánt pénzre is

Off-shore lovagi torna a játszótereken

A játszótéri halálos balesetek 
után, már 2003-ban nyilván-
valóvá vált, hogy a nyaktörõ 
betoncsúszdák, gyilkos acélmá-
szókák ideje lejárt. Ám miután 
a lassú munkához idõ kell, 
komolyabb pénz csak 2008-ban 
juthatott volna a fejlesztésre. 
Volna.

Szuperbruttó
A magukat nyertesnek gondo-
ló települések ugyanis ez év 
februárjában levelet kaptak a 
konzorcium elõzetes felmérése-
ket, becsléseket végzõ tagjától, 
az Acer Kft.-tõl. A birtokunkba 
került írásban a cég vezetõje 
leírta: tudomásukra jutott, hogy 
a nyertes pályázatok anyagá-
ban a cégük mûszaki leírása, 
szabványossági nyilatkozata, 
telepítési rajza, mûszaki rajzai 
szerepelnek, azonban nem az 
õ árajánlataikat tették mellé, 
hanem egy sokkal drágábbat. 
Levelében több összehasonlí-
tást is közöl. Az eszközöknél 

például az Õrtorony nevû játék 
512 800 forint helyett végül egy-
millió körüli áron tûnik fel, de 
az összköltségek is jelentõsen 
megnõttek. A gannai önkor-
mányzat játszótér-szabványosí-
tásra elnyert 12,4 millió forinttal 
szemben a kivitelezési ár mind-
össze ötmillió, Magyarpolány 
esetében pedig 12,3 millió lett 
az eredeti 7,8 millióból.

Szét fog esni?
A miértekre a választ a hatósá-
goknak kell megtalálniuk, ám 
a levél további része beszédes. 
„A 2008 júliusában alapított, 
off-shore tulajdonú, a magyar-
országi játszóeszközgyártás és 
játszótérépítés piacán ismeret-
len cég, a Rark Kft. által gyártott 
eszközök megtévesztõen hason-
lítanak a pályázati dokumentá-
cióban szereplõ és az Acer Kft. 
által elõállított termékekhez. 
(…) A Rark Kft. által gyártott ter-
mékek mûszaki színvonala nem 
felel meg a pályázati anyagban 
szereplõ mûszaki leírásnak. Nem 

tartalmaz rozsdamentes alkatré-
szeket, színes HDPE mûanyag 
elemeket, csúszásmentes, film-
bevonatos, idõjárásálló rétegelt 
lemezbõl készülõ tetõ-, illetve 
dobogóelemeket stb. A már 
telepített eszközökön gyako-
riak az »EU-s szabványoknak« 
nem megfelelõ megoldások, 
fejbeszorulási, ujjbeszorulási 
helyek, kiálló csavarvégek, nem 
megfelelõ láncméretek, a szab-
ványnak nem megfelelõ méretû 
bejárati nyílások és sok helyen 
az ütéscsillapító burkolatok 
mérete. (…) A fenti problémákat 
egy a Gazdasági Minisztérium 
által kijelölt szabványossági 
felülvizsgálat elvégzésére feljo-
gosított cég tárta fel.”

Az off-shore fej beszorul
Itt most egy hosszabb listának 
kéne következnie, amelyben 
Abaújalpártól Vízvárig felsorol-
nánk, hogy február 5-én kelt 
végzésében a bíróság hol min-
denhol tiltotta meg az off-shore 
hátterû vállalkozásnak, hogy 

az önkormányzatok számára 
játszóeszközöket gyártson, de 
ettõl hely hiányában eltekin-
tünk. Hogy van-e alapja a szó-
beszédnek, miszerint az ese-
mények ilyetén alakulásához 
köze van a Gyurcsány-kormány 
egyik miniszterének, lapzártán-
kig nem sikerült kideríteni, de 
rajta vagyunk.� Gál�Gyula

Gyurcsány nem tudott szorozni
Egy halálos balesetet követõen, 2003 végén hirdette ki a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium azt a rendeletet, 
amely a játszóterek biztonságát szabályozza. Ebben kötelezõvé tették Magyarország több mint hatezer játszóte-
rének szakmai felülvizsgálatát, amit 2005. június végéig kellett végrehajtani. A hibák kijavítására adott határidõ 
tavaly januárban telt le. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003-ban 139 milliós célkeretébõl összesen 
55 játszótér biztonságossá tételére adott pénzt. A tárca akkori vezetõje, Gyurcsány Ferenc ennek az összegnek 
a többszörösét ígérte 2004-re, ám ez is csak ígéret maradt: nem tudni, hogy a végül 210 milliós elõirányzat 
célba ért-e egyáltalán.

Tocsik-Power?
A cégnyilvántartásból kiderül, 
hogy a Rark Kft. tavaly év végén 
gazdát cserélt, s azóta a koráb-
bi ügyvezetõ, egy kecskemé-
ti hölgy a vevõ. A társaságot 
neki eladó Marshall-szige-
teki cég képviselõje a luxem-
burgi T-Power Consulting 
Sa.r.l. mûszaki tanácsadás-
ban, egészségbizniszben és 
ingatlanügyekben érdekelt 
Magyarországon. A T-Power 
képviselõje pedig a Tocsik-ügy 
egyik alvállalkozójaként ismert-
té vált Utilitás Rt. igazgatósági 
tanácsának egyik egykori tagja.

Összesen 237 település, köztük koldusszegény aprófalvak is úgy érezhették, végre 
nekik is jut valami, amikor az önkormányzatokkal szerzõdést kötött a projektmene-
dzselést vállaló cég, s a községekben EU-szabványnak megfelelõ új játszótér épül-
het. A hideg zuhany csak késõbb érte õket, amikor kiderült: a folyamat leállt, mert 
valakik extraprofitot próbáltak csinálni a játszóterek építésére szánt uniós pénzbõl.

Jöhet akármilyen zivatar, ehhez 
a ruhához nem kell esőkabát. Ha 
el is ázik, leperegnek róla a csep-
pek, mint ifjú leány üde orcájáról a 
könnyek. A kosztüm egyszerűen 
formálható, nem csak a vámpí-
rok báljában, de egy okmány-
irodában is viselhető. Miképpen 
lehetséges ez? Nos, hulladék-
ból készült ruhákat mutattak be 
Marosvásárhelyen. A Világszám 
nézői megcsodálhatják a papír-
ból, fémdobozból, fóliából, sze-
meteszsákból készült kreációkat. 
Az ezeket a ruhakölteményeket 
bemutató rendezvényre a Tiszta 
Városok program keretén belül 
került sor. Április utolsó szom-
batján Erdély fővárosában min-
denki a környezettudatos életmód 
fontosságáról beszélt. Az egész 
napos programfolyam méltó meg-
koronázása pedig a Miss Éden 
verseny romániai döntője volt. 
A főleg erdélyi lányoknak nem 

volt elég szépnek lenni, hanem a 
szervezők elvárták a környezettu-
datos gondolkodást is. 

A vasárnap 10.30 perckor kez-
dődő adásban megismerhetik 
Szathmári Imolát, aki elképesztő 
adottságokat örökölt szüleitől.

Utána már csak egy ugrás 
és magyar wellness-szállodák-
ban találhatják magukat. Ezek 
egyikében Kiss Róbert Richárd 
műsorvezető kipróbálta a férfi-
aknak javallt relaxációs csodákat 
is. Maradjunk annyiban, hogy 
a csokis masszázst átenged-
te az egyik sztármodellnek, aki 
viszont nem tudott betelni vele. 
A bőrbe masszírozott csokoládé 
ugyanis endorfint termel, amit 
boldogság-hormonként isme-
rünk. Erre pedig még a legcsi-
nosabb lányoknak is szükségük 
van. Ön se maradjon ki ebből, 
nézze vasárnap 10.30 perctől a 
Világszámot a tv2-n!


