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Lapunk három hete számolt be arról a sajnálatos helyzetrõl, 
amibe egy budapesti, XIII. kerületi társasház került, mert 
Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház igazgatója nem fizette 
a közös költséget. Az igazgató tartozása olyan mértékûre 
nõtt, hogy a fizetésképtelenség határára sodorta a házat. 
Lapunk felkereste Alföldi Róbertet, aki éppen külföldön 
dolgozott, de azt ígérte, amint hazatér, rendezi tartozá‑
sát. Nemrég ismét beszéltünk az érintett társasház közös 
képviselõjével, érdeklõdve, vajon az igazgató úr állta‑e a 
szavát. – Alföldi Róbert néhány százezer forintot törlesztett 
az adósságából. De ez nagyságrendileg nem változtatott a 
tartozás mértékén, ezért a központi bíróságra benyújtott 
kereset él, a fizetési meghagyásra pedig továbbra sem rea‑
gált – tájékoztatott minket a közös képviselõ. Lapunk úgy 
tudja, hogy Alföldi Róbert lakására nem lehet ráterhelni a 
felhalmozott tartozást, mert arra már korábban jelzálogot 
jegyeztek be. Így marad a bírósági út, ha az igazgató nem 
rendezi a fennmaradó összeget.� BE

A szokásos élboly mellett – Bill 
Gates, Warren Buffett, Larry 
Ellison – több magyar szárma‑
zású üzletember is felküzdötte 
magát a leggazdagabb ameri‑
kaiak közé. A legvagyonosabb 
üzletember továbbra is Soros 
György, aki a tizennegyedik 
helyet szerezte meg a listán. 
Összesen 14,2 milliárd dollárt 
gyûjtött össze a hazánkban is 

gyakran megforduló pénzem‑
ber. A 64 esztendõs Steve Udvar-
Hazy is megcsinálta a szeren‑
cséjét az Egyesült Államokban. 
A férfi repülõgépek lízingelé‑
sével, bérbeadásával foglal‑
kozik, ügyfelei a legnagyobb 
légitársaságok. Udvar‑Hazy 2,3 
milliárd dolláros vagyonával a 
130. leggazdagabb amerikai. 
A 65 esztendõs Thomas Peterffy 

1965‑ben távozott az Egyesült 
Államokba, ahol elõször prog‑
ramozóként próbált érvénye‑
sülni, majd brókerügynökséget 
alapított, amely az egyik legna‑
gyobb ilyen vállalkozássá nõtte 
ki magát az évek során. Peterffy 
óvatos becslések szerint is 
minimum 1,4 milliárd dolláros 
vagyonnal rendelkezik, õ a 290. 
leggazdagabb amerikai. � GB

Magyarok a leggazdagabb amerikaiak listáján
A tekintélyes amerikai Forbes magazin minden õsszel nyilvánosságra hozza a 400 
leggazdagabb amerikai listáját. Szemben a tavalyi válságos esztendõvel idén már 
csak tízszámjegyû dollárvagyonnal lehetett felkerülni a listára. 

Alföldi elkezdett törleszteni
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– Olyan óriási gyõzelmet aratott 
a kormánypárt, ami Európában 
eddig egészen biztosan nem volt 
– mondta Szijjártó Péter minisz‑
terelnöki szóvivõ. A megyei 
közgyûlések mindegyikében a 
Fidesz–KDNP lesz többségben, 
és Szeged kivételével a megyei 
jogú városok mindegyikében 
a kormánypárt politikusai sze‑
reztek polgármesteri mandátu‑
mot, illetve többséget a városi 
közgyûlésben. A Fidesz–KDNP 
színeiben induló jelöltek össze‑
sen 596 településen nyertek pol‑
gármesteri címet, 2769 esetben 
pedig képviselõ‑testületi tagsá‑
got. – A történelem nagy pilla‑
natai között is sokat találunk, 
amelynek lényege, hogy egy nép 
vagy egy nemzet határozottan 
kinyilvánította, mit nem akar, 
mit utasít el – mondta Orbán 
Viktor a választások után. – De 
jóval kevesebb azoknak a for‑
dulópontoknak a száma, amikor 
azt tudta egy nemzet egységesen 
kinyilvánítani, hogy mit akar, mit 

tart jó iránynak. Ezt a sikert nem 
ajándékba kaptuk, ezt a sikert 
mi, magyarok magunk terem‑
tettük meg a magunk számára. 
Magyarország saját magát húzta 
ki az egyet nem értés csapdájá‑
ból – jelentette ki a kormányfõ. 
– Ez egy értékelõ szavazás volt. 
A magyar választók a kormány‑
zásról, az áprilisban megválasz‑
tott kormány munkájáról is véle‑
ményt mondtak. Igent mondtak 
a nemzeti együttmûködés rend‑
szerének politikájára és céljaira. 
Igent mondtak az együttmûködés 
gazdaságpolitikájára. 

Orbán Viktor külön méltatta 
Tarlós István fõvárosban elért 
sikerét is.

– Budapest az elmúlt 20 évben 
mindig vitában állt az ország 
többi részével. Hol így, hol úgy, 
de mindig külön állt. Mától 
Budapest az egység része, ismét 
Budapest a nemzet fõvárosa. 

Tarlós István beszédében 
kiemelte, hogy Budapesten 65 
éven keresztül baloldali vagy libe‑

rális vagy ha nem, akkor annak 
mondott vezetés volt. 

– Most fordul elõ a rend‑
szerváltozás óta elõször, hogy 
a fõváros és a kormány veze‑
tése egy hangon tud beszélni, 
könnyen szót tud érteni, talán 
mondhatom úgy is, hogy egy 
srófra jár az agya. Ez minden‑
képpen megkülönböztet majd 
bennünket az eddigi budapesti 
vezetõktõl. 

Orbán Viktor reményteljesen 
beszélt hazánk jövõjérõl is. 

– Nagy reményekre jogo‑
sítja fel ez a történelmi siker 
Magyarországot, mert ezzel 
mi, magyarok megteremtettük 
a reális esélyt, hogy belátható 
idõn belül erõs és tekintélyes 
országgá váljunk, ahol mindenki 
megtalálhatja a maga boldogulá‑
sát. Magyarország átlépte saját 
árnyékát. A neheze most követ‑
kezik. Most már tudjuk, mit aka‑
runk, de végig kell csinálnunk. 
Ehhez mindenkire szükség lesz! 
� Gombás�Bálint

Ismét Budapest lett a nemzet fõvárosa 

Orbán Viktor: Magyarország 
átlépte saját árnyékát!
Szinte az egész ország narancssárgába borult, az önkormányzati választásokon 
voksolók többsége a kormánypárt képviselõinek szavazott bizalmat.  

Áder János, Orbán Viktor, Tarlós István, Semjén Zsolt és Rogán Antal a választások estéjén
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