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– Pakisztánban nem látni olyan 
mérvû nemzetközi humanitárius 
összefogást, mint az ázsiai cunami 
vagy a haiti földrengés esetében.  

– Úgy gondolom, a nemzetközi 
közösség azért nem reagál olyan 
intenzíven, mert nem olyan „lát-
ványos” tragédiáról van szó, mint 
egy cunami. Nincsenek véres 
képek a hírcsatornákon. Ráadásul 
a gazdasági, pénzügyi válság köze-
pette nagyon nehéz milliárdokat 
összegyûjteni. A rekonstrukció 
drága dolog. Itt egész városok 
tûntek el a vízben.  

– Hogy néz ki közelről a pakisz-
táni tálib terület? 

– Az afgán határ melletti terü-
letet a tálibok részben ellenõrzik. 
A pakisztáni állam egyes helye-
ken átengedte a közigazgatást a 
táliboknak, ugyanakkor harcol-
nak is ellenük. Szövevényesek a 
viszonyok. Amikor emberek mil-
liói kerülnek kilátástalan helyzet-
be, a szélsõségek felerõsödnek. 

Pontosan azért lenne értelme a 
segítségnek, hogy ez a folyamat 
ne erõsödjék fel, kezelhetõ szin-
ten maradjon. Van olyan része 
az országnak, ahol már három-
százszorosára nõtt az alapélelmi-
szerek – a rizs, olaj, cukor – ára. 

– A Magyar Rádióban, az útjá-
ról szóló tudósításban a szerkesztõ 
szerint a terület feltérképezése is az 
út célja lehetett, ami az USA-nak az 
érdeke. Ezt Ön cáfolta, és felelõtlen 
kijelentésnek titulálta. Veszélybe 
került az élete a szerkesztõi kije-
lentés miatt?  

– A riport hatására megnö-
vekedett a munkám. Másnap 
indultunk a tálibok ellenõrizte 
területre. A riport miatt min-
dent újra kellett szervezni. 

Egyébként miután a szerkesztõ 
és a Magyar Rádió bocsánatot 
kért, az ügyet a magam részérõl 
lezártnak tekintem. 

– Mégis, nem logikus a 
szerkesztõ feltételezése? Ön a 
muzulmán világot jól ismerő dip-
lomata. Ez a tudás akár a kor-
mányzati hírszerzõ szerveknek jól 
is jöhet. 

– Téves ez a logika. 
– Mit gondol, azok után, hogy 

egy magyar katonanõ meghalt 
Afganisztánban a magyar hírszer-
zés számára nem tudna fontos 
információkat mondani a tálibok-
ról? 

– Nem tudom, hogy a magyar 
hírszerzés számára mi a fontos. 
Errõl õket kellene megkérdezni. 

Tálibokkal biztosan találkoztam, 
beszéltem, de ezt a minõségüket 
nem fedték fel elõttem. 

– Békét lehet teremteni 
Afganisztánban? Le lehet gyõzni 
a tálibokat? 

– Olyan ez, mint egy szélma-
lomharc: ott tálibok vannak, had-
urak, miliciák, bûnözõk. A tálibok 
egymással is harcolnak, és az Al-
Kaidáról sem szabad elfeledkez-
nünk. A határok összemosódnak. 
Az ott lévõ nemzetközi erõknek 
egyre kevesebb lesz a türelme a 
helyzet megoldására, ráadásul 
a nemzetközi jelenlét eddig is 
elképesztõ költségei rohamosan 
növekednek. Nem látok esélyt a 
békére belátható idõn belül.  

� Gombás�Bálint

Idén januárban a PPO elektroni-
kus szolgáltatásokat nyújtó cég 
2490 forint éves szolgáltatási díjjal 
terhelte meg ügyfelei számláját, 
akik viszont úgy tudták: a telefon-
egyenleg-feltöltés és az autópálya- 
matrica-vásárlás ingyenes szolgál-
tatására regisztráltak. Az Investech 
Kft., a cég üzemeltetõje áprilisban 
Budapestrõl Hevesre helyezte át 
a székhelyét, majd nem sokkal 
késõbb kilencvennapos fizetési 
moratóriumot és csõdeljárást kért 
maga ellen, ami azonban még 
nem indult meg. Az új telephelyen 
sosem hallottak róluk. 

Budapestrõl indulunk, az úti-
cél az Investech Kft. új székhe-
lye Heves településen. A GPS 
csak a város határáig tud irányí-
tani minket, utcanév hiányában 
a navigációs rendszer nélkül kell 
megtalálnunk a 029/6 helyrajzi 
számú telket. Egyik oldalon szán-
tóföldek, másik oldalon családi 
házak, mögötte derékig érõ gaz. 
Kerítés nyitott sorompóval, bal 
oldalt portaépület, ablakai betör-
ve, évek óta nem járhatott ott 
senki. Behajtunk a telepre, a 
parlagfû már az útra is ráhaj-
lik. Hatalmas téglaépület, ajtó 
lelakatolva, egy-két ablak nyitva. 
Benézünk, csak több centiméter-

nyi kosz a padlón, a tolvajoknak 
sem jó terep, egy szög sincs az 
egykor szebb idõket megélhetett 
irodaépületben. Továbbhajtunk az 
autóval, két kanyar után egy csa-
holó kutya csatlakozik hozzánk, 
egy oldalépületbõl pedig kilép egy 
férfi. – Itt van a lakatosmûhely, 
abban dolgozom – mondja, majd 
visszakérdez, amikor az Investech 
Kft-rõl kérdezzük. – Milyen kft.? 
Sosem hallottam! Itt csak mi dol-
gozunk, amúgy az egész telep 
üres. De van egy portás is – teszi 
hozzá. Megkeressük. A portás 
idõsebb úr, atlétatrikóban, papucs-
ban. – Mit fényképeznek maguk? 
Kértek tõlem engedélyt? – ordít-
ja. Válaszul elmondjuk, hogy a 
sorompó nyitva volt, a portásház 
üres, nem tudtuk kitõl kellett volna 
engedélyt kérnünk. – Persze, hogy 
üres a ház – magyarázza. – Senki 
nem jön ide. 

Tõle is érdeklõdünk az Investech 
Kft-rõl, azt mondja sose hallott 
róla, itt biztos nincs ilyen, mert 
ha lenne, õ azt tudná. Azt azon-
ban senki sem tudja, a több száz 
károsult mikor és hogyan juthat 
a pénzéhez, mint ahogy azt sem, 
hogyan fordulhatott elõ, hogy egy 
cégbíróság ezt az új címet bej-
egyezte.� Szabó�Dóra

Tisztázni akarja a kormány a 
2006-os szeptember 17-i és októ-
ber 23-i események elmérgese-
désében a rendőrség szerepét, és 
meg akarják találni a túlkapások 
felelőseit is. Balsai István minisz-
terelnöki megbízottként veze-
ti azt a munkacsoportot, amely 
a rendőrség, a rendőri vezetők 
szerepét, és esetleges felelősségét 
vizsgálja. – Emberek tucatjait a 
legdurvább alaptalan letartózta-
tásnak, fogvatartásnak tették ki, 
minden látható következmény 
nélkül – nyilatkozta korábban 
lapunknak Balsai István. Ugyan 
leváltották azóta az országos és a 
budapesti rendőrfőkapitányt, de 
az csak egy szolgálati esemény 
volt. A rendőri brutalitások elkö-
vetőinek egy részét a mai napig 
nem vonták felelősségre. Az, hogy 
a bíróság 3 év alatt ne tudjon 
a tettesek nyomára akadni, tűr-

hetetlen! Az általa vezetett mun-
kacsoport tagjai a videofelvételek 
és a kiadott parancsok alapján 
igyekeznek majd pontot tenni a 
megkérdőjelezhető rendőri mód-
szereket felvonultató események 
végére. A napokban nyilvános-
ságra került rendőrségi jelentés 
szerint – amely a 2006-os tévé-
székház elleni ostrom eseményeit 
elemezte – felvetődhet Gergényi 
Péter korábbi rendőrfőkapitány 
fegyelmi felelőssége is, mert késve 
riadóztatta a rendőrségi erőket. 
Lapunk a bizottsági munka fejle-
ményeiről kérdezte Balsai Istvánt, 
aki türelemre intette munkatár-
sunkat. – Részeredményekről és 
Gergényi Péter szerepéről egye-
lőre nem szívesen nyilatkozom. 
A munkatársaim végzik a mun-
kájukat. Úgy gondolom, hogy 
több hónapig eltarthat a vizsgá-
lat! gombás

Gergényit felelõsségre vonják?

A PPO botrány nyomában jártunk
A portás még nem hallott a kft-rõl

Herencsár Lajos bõ két hete 
tért haza Pakisztánból, ahová 
a Baptista Szeretetszolgálat 
önkénteseként ment segí-
teni az árvízkárosulta-
kon. A muzulmán kultúra 
ismerõjeként azonban 
a sajtóban olyan hírek is 
megjelentek, hogy az USA 
érdekeinek érvényesítésé-
re, politikai-titkosszolgálati 
céljai is voltak az útjának. 

Belátható idõn belül nincs esély az afganisztáni békére

Herencsár: Nem tudom, 
mi a fontos a hírszerzésnek

Herencsár Lajos a Baptista Szeretetszolgálat önkénteseként járt Pakisztánban

A PPO botrányt jegyzõ cég jelenlegi, hevesi telephelye


