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Szerintem

Bírom, de mégsem mentem ki a Metallicára. 
Egyrészt, mert a küzdőtérből kiöregedtem, óriás
kivetítőt bámulni meg nem szeretek, másrészt, 
mert utána valahogy haza is kell jutni. Nem 
tudom, hogy a főváros vezetői hányadán állnak a 
metállal, de hogy a zenekar rajongóit nem bírják, 
az tuti. A koncert éjszakába nyúlt, viszont nem 
járt a metró, nem sűrítették az éjszakai járatokat, 
és taxi sem volt elég. A BKV vesztesége mellett 
nyilván eltörpül a nézők szállításának elmaradt 
bevétele, de valószínűleg nem került volna többe 
pár nokiás doboznál, hogy ne fagyoskodjon az a 
több tízezer ember, aki elment meghallgatni élő
ben az Enter Sandmant. A fővárost a börtönrácso
kon túl mostanában nem érdekli semmi, pedig 
nyilván nem hagyott volna izzadságfoltot a város 

vezetőinek ingén, ha felemelik a telefonkagy
lót, és elrendelik a műszak meghosszabbítását, 
és/vagy különleges alkalmakkor engedélyezik a 
taxisoknak a magasabb tarifát. Ugyanez Bécsben 
úgy működik, hogy a koncertszervező köteles 
kifizetni a járatsűrítést vagy a túlórát. Csak szó
lok, hogy június első hétvégéjén újabb cunami 
éri el a Puskásstadiont! A kétnapos fesztiválon 
fellép – többek közt – a Deep Purple, az Animals, 
a Kool and the Gang, a Mezzoforte, az Osibisa, a 
Blood Sweat and Tears, John Mayall, Deák Bill, a 
Bikini, a Beatrice, az Omega, a Korál, Hobo, Ákos, 
a Bergendy és a Skorpió. És ha az illetékesek már 
most elkezdenek rágyúrni, akkor a nézőknek 
talán nem egy buszmegállóban tárgyiasul majd a 
Felkelő nap háza.� Gál�Gyula

A metált bírod?

Letartóztatták a korábbi fõpolgármester-helyettest

Hagyó akár 20 évet is kaphat?
Alig tett esküt az új Országgyûlés, a rendõrség máris akcióba lépett és kihallgatás-
ra elõállította Hagyó Miklós volt budapesti fõpolgármester-helyettest. A politikust 
eddig az országgyûlési képviselõi mentelmi jog óvta meg attól, hogy a rendõrség a 
BKV-val kapcsolatos nyomozásban gyanúsítottként hallgassa meg. 

Hagyó Miklóst két munkatársá
val, Horváth Évával és Lelovics 
Ottóval együtt múlt pénteken 
délután vitték be a rendõrség 
Teve utcai központjának gaz
daságvédelmi osztályára, ahol 
késõ estig kihallgatták õket. 
Ezt követõen a tanúvallomások 
alapján döntöttek arról, hogy 
három napra elõzetes letartózta
tásba helyezik mindhárom sze
mélyt. Lapértesülések szerint a 
rendõrség azért lépett ilyen gyor
san, mert tartani lehetett Hagyó 
Miklós külföldre menekülésétõl. 
A volt fõpolgármesterhelyet
test bûnszervezetben elkövetett 
különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó hûtlen kezeléssel gyanú
sítja a rendõrség. A kár százmil
lió forintos nagyságrendû. Ha 
a volt fõpolgármesterhelyettest 

vesztegetéssel is meggyanúsít
ják, korábbi vezetõ beosztása 
miatt, az ügyészség veszi át a 
nyomozást. – Mivel különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó 
bûncselekményt követett el a 
gyanú szerint, annak a büntetési 
tétele 5–10 év. Ha beigazolódik 
a vád, hogy ezt bûnszervezet 
keretében követte el, akkor a 
büntetési tétel megkétszerezõdik 
– mondja Berényi András ügy
véd, lapunk jogi szakértõje. – 
A Zuschlagügynél láttuk, hogy 
bár meglehetõsen sokáig tartott 
a bírósági eljárás, de elsõ fokon 
nyolc és fél évet kapott. Ez pél
dátlanul szigorú büntetés, és azt 
mutatja, hogy a politikusok elle
ni ügyekben a bíróság igyekszik 
példát statuálni. Erre számítok 
ebben az esetben is. 

Berényi András a Helyi 
Témának elmondta, hogy az 
ügyészséggel a vádalku meg
kötésére csak akkor van mód, 
ha Hagyó Miklós az általa eset
leg elkövetett tettekhez képest 
a társadalomra sokkal veszé
lyesebb bûncselekmények fel
derítésében segít. – Húszéves 
börtön fenyegetettsége eléggé 
elrettentõ ahhoz, hogy az ember 
együttmûködjön, vádalku köté
sére törekedjen a hatósággal. 
Nem tudom, kire vallhat rá 
Hagyó Miklós, de amivel gyanú
sítják, azt a politika tudomása, 
beleegyezése nélkül nem lehe
tett volna elkövetni.

Hagyó Miklós és két munka
társa lapzártánkkor a Gyorskocsi 
utcai fogdában várja sorsa ala
kulását.� GB�

Hagyó Miklós volt fõpolgármester-helyettes a börtönudvaron

A köztársasági elnök emberfelettinek nevezte a feladatot

Orbán Viktor: Legyõzzük a korrupciót! 
Az eseményhez méltó ünnepélyes keretek között alakult meg az új parlament pén-
tek este. Vona Gábor gárdamellényes eskütétele ellenére az ország elsõsorban 
Sólyom László államfõ és Orbán Viktor leendõ kormányfõ szavaira figyelt. 
– Ünnepélyes ez a mai alakuló ülés 
– vajon történelmi lesze? Minden 
kezdet magában hordja ezt a 
lehetõséget. Minden képviselõben, 
aki arra a feladatra vállalkozott, 
hogy Magyarország törvényho
zója legyen, óriási elszánásnak, 
akaratnak kell lennie. Hiszen a 
feladatok szinte emberfelettiek. 
Magyarországot talpra kell állítani, 
s ez történelmi feladat – jelentet
te ki beszédében Sólyom László, 
aki korábban már egyértelmûvé 
tette: Orbán Viktort bízta meg kor
mányalakítással. Az Országgyûlés 
elnökének a képviselõk Schmitt 
Pált választották, aki beszédében 
kiemelte, hogy elnöki kötelessé
gének tartja visszaadni a magyar 
államiság és demokrácia szimbó
lumának számító Országgyûlés 
méltóságát és hitelét. Az est folya
mán a búcsúzó Bajnai Gordon 
beszédét követõen Orbán Viktor 
is felszólalt. – Nagy horderejû és 
mélyreható változások lesznek 
Magyarországon, amelyeket közös 
erõvel fogunk véghezvinni – majd 
sorolni kezdte a feladatokat. – Le 
fogjuk gyõzni a bûnözést, a mun
kanélküliséget, a fiatalok kilátásta
lanságát, a gyermekvállalás elõtt 
tornyosuló akadályokat, az idõs 

emberek kiszolgáltatását, a „mer
jünk kicsik lenni” szemléletét, az 
„oszd meg és uralkodj” politikát, 
az „el is lehet menni az országból” 
arroganciát. Le fogjuk gyõzni az 
ingatlanpanamákat, a felelõsség 
alóli kibúvás kísérleteit. Le fogjuk 
gyõzni az offshore lovagok prakti
káit és az érdemtelen állami kifize
téseket. Le fogjuk gyõzni a nemzet 
fõvárosát tönkretevõ korrupciót 
és pazarlást. Le fogjuk gyõzni a 
múltat, mert Magyarország egy
ségesen úgy döntött, hogy le kell 
gyõzni!

Orbán Viktor javaslatot tett, 
hogy az Országgyûlés politikai 
nyilatkozatban ismerje el a sza
vazófülkékben véghezvitt for
radalmat.

– Az új politikai és gazdasági 
rendszert azokra a pillérekre 
emeljük, amelyek nélkülözhe
tetlenek a boldoguláshoz, az 
emberhez méltó élethez, és 
összekötik a sokszínû magyar 
nemzet tagjait: munka, otthon, 
család, egészség és rend lesz
nek közös jövõnk tartóoszlopai.
� Gombás�Bálint

Az új Országgyûlés tagjai letették képviselõi esküjüket

Életének 73. évében, súlyos beteg
ség után elhunyt Végvári Tamás. 
A Jászaidíjas, érdemes és kiváló 
művész közel negyvenéves pályá
ja során a pécsi Nemzeti, a veszp
rémi Petőfi, a szegedi Nemzeti, 
a Thália, a budapesti Nemzeti, 
a Katona József és az Örkény 
Színház társulatának volt a tagja. 

Az egyik legszebben beszélő 
magyar színészként hangja isme
rősen cseng minden rádióhallga
tó és televíziónéző fülében, az ő 
hangján szólalt meg szinte min
den jelentős filmjében Al Pacino, 
Harrison Ford és Ben Kingsley. 
Végvári Tamás mintegy száz film
ben és tévéjátékban játszott.
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Elhunyt Végvári Tamás
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Van egy betegség, amely csaknem minden családot érint hazánkban. A 3 millió allergiás beteg közül minden második  
a parlagfűtől szenved. Európa parlagfű-fertőzöttségének epicentruma Magyarország. Az időzített pollenbomba itt ketyeg 
térségünkben. Hatástalanításához közös erőfeszítésre van szükség.  Adója 1 százalékával most Ön is segíthet az allergiától 
szenvedő betegeknek. Tegyünk együtt a parlagfű ellen!

Tekintse meg internetes oldalunkat, tájékozódjon a veszélyekről és a védekezés lehetőségeiről:  www.tegyaparlagfuellen.hu

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával! Ne feledje: május 20-ig teheti meg ezt!  Adószám: 18125153-1-41
„Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány

1% lélegzetvételnyi segítség a parlagfű-allergiától szenvedőknek

Adószámunk:
18125153-1-41


