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Schmitt Pál letette az államfõi esküt

A Fidesz–KDNP-frakciószövetség 263 képviselõjének támogatásával az Országgyûlés köztársasági elnökké 
választotta Schmitt Pált, a parlament elnökét. Az új államfõ alázatos munkát ígért. Schmitt a Mindenható 
segítségét kérte, hogy a jogállamiság jegyében az alkotmány és a törvények rendelkezéseit betartsa és betar-
tassa. Azt is közölte, lemond párttagságáról, pártsemleges, de nem értéksemleges elnöke lesz az országnak. 
Schmitt Pál augusztus 6-án foglalja el hivatalát. 
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Dorinát összehoztuk a pilótával
Lapunk néhány hete közölt interjút Gyulai Eszter pilótával, aki a magyar légitársa-
ság utasszálító gépein teljesít szolgálatot. Néhány nap múlva az érdi Dobrády csa-
lád azzal hívott fel minket, hogy lányuk, Dorina pilóta szeretne lenni, s arra kérték 
lapunkat, hozzuk össze õket Gyulai Eszterrel. 
A találkozóra egy cukrászda 
teraszán került sor, a repülés 
szerelmesei hamar egymásra 
találtak. – Hároméves korom 
óta tudom, hogy pilóta szeret
nék lenni – mesélte Dorina, aki 
egy tenerifei utazás alkalmával 
szeretett bele a repülésbe. – 
Tele van repülõgépmodellekkel 
a szobám, az iskolában is csak 
errõl szoktam mesélni, és gyak
ran kijárunk Ferihegyre is, 
csak úgy, nézegetni a gépeket. 
Amikor egy repcsit látok az 
égen, már tudom, milyen típus, 
és addig figyelem, amíg el nem 
tûnik a látóhatáron. 

Gyulai Eszter csak egyetérteni 
tud, õ a mai napig figyeli, az 
elhúzó gép vajon melyik járat 
lehet. – Ez igazi szerelem! – 
állítja Eszter. – Nehéz szakma, 
rengeteg alázat, magabiztosság 
és határozott fellépés szükséges 
hozzá, hiszen emberek százai
nak élete múlik egyegy dön
tésünkön. És a férfikollégák 

tiszteletét is ki kell vívni, mert 
ez még mindig nem nõies szak
ma – avatja be Dorinát Gyulai 
Eszter, aki elmondta, nem magá
nak repül az ember, hanem az 
utasokért és a gépért. A csinos 

pilóta biztosította a Dobrády csa
ládot, hogy mindenben Dorina 
segítségére lesz. Gyakorlati taná
csokkal is ellátta a kislányt, aki
nek kezdetben gyakorlatként a 
vitorlázórepülést javasolja.� BE

Dobrády Dorina és Gyulai Eszter – mindketten figyelik a repülõgépeket

Vizsgálatot indított a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a távo
zó ügyvezetõ kabinet vezetõinek 
levelezésével kapcsolatos anomá
liák miatt. Amint arról elsõként 
lapunk beszámolt, a biztonsági 
mentést megelõzõen törölték 
a miniszterek és államtitkárok 
elektronikus postafiókjait, s erre 
levélben hívták fel az érintettek 
figyelmét.

Vizsgálatot indított a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium illetéke
se a távozó ügyvezetõ kormány 
adatvédelmi anomáliái miatt 
– értesült minisztériumi források
ból lapunk. Amint arról elsõként 
beszámoltunk, az ügyvezetõ kor
mány utolsó munkanapján töröl
ték a miniszterek és államtitká
rok elektronikus postafiókjait, de 
mindezt azt megelõzõen tették, 
hogy beindították volna a biztonsá

gi mentéseket. Az errõl szóló tájé
koztatást a Központi Szolgáltatási 
Fõigazgatóságot (KSZF) felügyelõ 
Tordai Csaba MEHállamtitkár 
küldte szét az érintetteknek. 
(A KSZF mûködtette az elõzõ 
kormányok idején a kormányzati 
honlapokat, illetve a minisztériu
mi levelezõrendszereket.)

„Az átadás átvételhez kapcsoló
dó biztonsági mentést a Központi 
Szolgáltatási Fõigazgatóság 2010. 
május 28án 14 óra után kezdi 
meg. A miniszterek és államtit
károk utolsó munkában töltött 
munkanapján a munkaidõ végén 
(13 óra 30 perckor) a miniszte
rek és az államtitkárok személyes 
fiókjait (levelezési fiók, doku
mentumok mappa stb.) a KSZF 
törölni fogja, ezt követõen a régi 
mailcímek nem fogadnak leve
leket és azokról nem küldhetõ 

email. Kérem, hogy a szükséges 
személyes archiválásokat eddig 
az idõpontig végezzék el” – írta 
Tordai Csaba. 

Információink szerint az elren
delt vizsgálatnak tisztáznia kell, 
megsemmisülteke olyan doku
mentumok a törlésekkel, amelyek 
máshol nem lelhetõek fel. Mert 
mint a tájékoztatóból is kitûnik, 
nemcsak leveleket, hanem doku
mentumokat is töröltek. Vizsgálják 
majd azt is, milyen papíro
kat daráltak le még az átadás
átvételi folyamatot megelõzõen. 
Emlékezetes, nemrég derült ki, 
hogy az egykori Miniszterelnöki 
Hivatalnál igen intenzíven alkal
mazták a távozó kormány utolsó 
napjaiban az iratdarálókat, amely
nek ügyében ugyancsak vizsgálat 
indult. �

� HT

Cikkünk nyomán átnézik az adatmentési visszásságokat

Mentés újratöltve
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Szabadulása után a hegyre vágyik a viszkis rabló

Ambrus: Ha kijövök, pénztáros leszek!
Ambrus Attilának augusztusban kiállítása nyílik. A viszkis rabló az elmúlt 11 
évben, amit börtönben töltött, kitanulta a keramikusszakmát, sõt diplomát is 
szerzett. Ha magaviselete továbbra is jó lesz, 2012 januárjában szabadulhat, és 
elsõ útja egy hegyre vezet majd.
Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs 
és Vadon Jani telefonos interjút 
készített a Class FM rádió regge
li mûsorában Ambrus Attilával, 
a viszkis rablóval, aki örömmel 
vállalta a beszélgetést. Ambrus 
fanyar humorral nyitott: – Jani, 
ugye téged nem raboltalak 
ki? Mert ha jól tudom, te pos
tásként is dolgoztál – majd a 
napirendjérõl mesélt: – Négykor 
van ébresztõ, fél 5kor megkap
juk a reggelit. Én fél 8ra járok 
dolgozni, 7 órát dolgozom, de 
napközben még ki tudok menni 
sétálni. Egy pincében van a 
munkahely, amelynek nincs 
ablaka. Kerámiázom, kaspókat, 
poharakat csinálok, mindig 
azt, amire igény van. Úgy néz 
ki, augusztus végén lesz egy 
saját kiállításom, s most arra 
készülök – magyarázta a 142 
millió forintot összerabló férfi. 
– Amikor bekerültem, szem
bementem a rendszerrel, volt, 
hogy három fegyelmit kaptam 
egy nap. Súlyos beilleszkedési 
problémáim voltak, de évek óta 
már csak a pozitív dolgokra 
figyelek. Kezdetben olimpiák
ban számoltam az idõt. Most 
már dereng a fény, még ha 
nem is látom az alagút végét. 
Elvileg 1 év 10 hónapom van 
hátra, ha addig betartom a 
játékszabályokat – magyarázta 
a viszkis, aki igyekszik kihasz
nálni a börtönéveket. – Apró 

célokat próbálok kitûzni, ilyen 
volt a középiskola, a szakisko
la, a nyelvvizsga, de diplomát is 
szereztem, kommunikáció sza
kon. Ezek segítettek át a nehéz 
pillanatokon.

Ambrus Attila az elmúlt évti
zedek leghíresebb bûnözõje, 
a rendõrséget kijátszó trükk
jei miatt ikonná vált, ennek 
azonban nem örül. – Aki pél
daképet keres, ne engem 
válasszon, inkább az olimpi
konokat! – mondta Ambrus 

Attila, akiben szabadulásával 
kapcsolatban kettõs érzés van. 
– Komoly félelmeim vannak. Az 
a meggyõzõdésem, hogy kint 
sokkal magasabb falak fog
nak körülvenni, mint itt bent. 
A szabadulásom után, ha min
den igaz, pénztáros leszek a 
barátom üzletében, a Teréz kör
úton. Van egy fogadalmam is: 
ha kimegyek, az lesz az elsõ 
dolgom, hogy felmegyek egy 
nagy hegyre, és körülnézek…

� lejegyezte:�Szabó�Dóra

Ambrus Attila: Aki példaképet keres, ne engem válasszon!


