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A huszár nem hisz a szélsõségekben, a katona nem politizál A kommunisták nem tudtak mit kezdeni a filmjeivel

Csepin Péter: Nem vezetõség,

Mészáros Márta: Nem

hanem megvezetõség! szerettük a Kádár-rendszert!

Kéthly Anna, az elsõ nõi képviselõ életének utolsó éveit vitte filmre Mészáros Márta.
Csepin Péter Kazahsztánt járta be lóháton, miután körbelovagolta a történelA rendezõnõ beleszeretett Kéthly magatartásába, és hiányolja a hazai közéleti
mi Magyarországot. Útjainak köszönhetõen hat nyelven beszél, könyvet ír, és
palettáról a hasonló, erõs egyéniségû nõket. A rendezõvel a nõiség kérdéseirõl,
harcmûvészetet tanít. Példaképe Túri György várpalotai huszárkapitány.
a nagy szerelmekrõl és az unokákról is beszélgettünk.

Csepin Péter: Ma az a cél, hogy elidegenítsenek minket egymástól, és egoista, karrierista emberekké váljunk!
– Mi a célja ezekkel a lovas
utakkal?
– Tizenhatodik századi, végvári viseletben megyünk az útjainkon, szeretnénk megmutatni, hogy a magyar még mindig
lovas nép, és hatalmas teljesítményre képes. Ilyen értelemben
hagyományõrzés. De amíg haza
nem érek, ez nekem létforma.
– Miért ül az ember lóra, és
tesz meg több ezer kilométert?
– Mert ugyanannyiba kerül,
mintha autóval mennék, csak
az sokkal rövidebb ideig tart.
Az ember lelke a ló sebességével
utazik, így idõt adunk magunknak a dolgok megélésére.
– Mibõl finanszírozzák az
utakat?
– Saját pénzbõl, és szpon-

zorok segítségével. Nekünk
sosem volt ezzel gondunk.
A barátaink is segítenek összeszedni a pénzt. Kormányzati
pénzt nagyon nehéz ilyen célra
szerezni, fölösleges is vele próbálkozni. De egy katona nem
politizál.
– Mit tud tenni ez ellen egy
huszár?
– Ha rá tudok venni egy‑egy
embert, hogy törõdjön a kultúrájával, és be tudom bizonyítani, hogy hülye az a törvény,
amely tiltja, hogy az ember
kalákában dolgozzon a barátaival, mert megbünteti az APEH,
akkor már jobban járunk! Ma
az a cél, hogy elidegenítsenek
minket, egoista, karrierista
emberekké idomítsanak, akik

nem házasodnak, és nem vállalnak gyereket. Aztán nincs
kivel megosztania a sikert,
az ajándékot karácsonykor.
Ez nem vezetõség, hanem
megvezetõség!
– Hisz a változásban?
– Az emberek azért is tanulnak harcászatot, mert szeretnének felkészülni az atrocitásokra.
A szélsõségekben nem hiszek.
A mai Magyarország némelyeknek a korlátlan lehetõségek
hazája, míg másoknak a lehetetlen korlátoké. A magyar ember
olyan, mint a rugó. Szinte a végtelenségig össze lehet nyomni,
de ha egyszer eléri azt a pontot,
ami után nincs több rugalmassága, kipattan, és nem lehet
megállítani. 
Bodnár Erika

Húsz év többletmunkával félmilliós nyugdíj
A nyugdíjasok között akadnak olyanok is, akik életük
passzív idõszakában keresnek a legjobban. Idén januárban majdnem 151 ezer, szeptemberben pedig több,
mint 156 ezer ember kapott 150 ezer forintot meghaladó nyugdíjat, járadékot vagy nyugdíjszerû rendszeres
ellátást. Közülük hatan félmillió forintot, vagy annál
magasabb összeget kapnak havonta az államtól.
– Ezeknek az embereknek nem az idõközi
nyugdíjemeléstõl van ilyen magas nyugdíjuk, hanem
eleve kirívóan magas nyugdíj volt kiszabva számukra
– nyilatkozta lapunknak Haudinger István, az ONYF
szakmai igazgató-helyettese. – Vagy a munkakör,
vagy a nyugdíjazás idõpontja indokolja ezt, tehát
nincsenek köztük mondjuk miniszterek. A legtöbb
esetben olyan egyetemi tanárról vagy professzorról beszélhetünk, akik nem az elõírt 60. életévükben, hanem mondjuk 20-25 évvel késõbb vonultak
nyugdíjba. Addigra már alapvetõen tisztes keresettel
rendelkeznek, és emellé jár a magas nyugdíjnövelés
– hiszen a nyugdíj egyébként nem lehetne magasabb,
mint maga a kereset. Van egy másik, kisebb réteg
is, akiknél elõfordulhat ilyen: õk a 90-es évek elején
kiugróan sokat kerestek, ugyanis akkor nem volt
járulékplafon.
Tóth Noémi

A táblázat szerint 6 ember félmillió feletti nyugdíjat kap

Ki fizeti a választási kampányokat?
Milliárdokat költenek a pártok kampányra, de a valós adatokat - hogy pontosan
mennyit, és mire fizettek ki - nem lehet tudni. Az USA-ban viszont ezek az adatok
nyilvánosak és átláthatók. Egy honlapon a térképes megjelenítés mellett névre, és
címre is rákereshet az átlagos amerikai polgár, ha ki akarja deríteni, hogy a szomszéd melyik elnökjelöltet támogatta anyagilag. Budapestrõl például 9200 dollárt
adományoztak a különbözõ jelölteknek a magyar fõvárosban élõ amerikaiak.
– Magyarországon is olcsóbbá és áltáthatóbbá kell tenni a
kampányfinanszírozást – mondja Alexa Noémi, a Transparency
International Magyarország
ügyvezetõ igazgatója, akik
a Freedom House nevû szervezettel közösen kidolgoztak,
és szakmai vitára bocsátottak
egy törvénytervezetet ennek
érdekében. –  A mi törvénytervezetünk szerint maximum
2 millió forintot adományozhatnának egyes magánszemélyek, és 5 milliót a cégek a

képviselõjelöltek támogatására.
Amennyiben olyan hirdetésrõl
szereznek tudomást az illetékesek, amelynek nincs nyoma
a kampánypénzek kezelésére
szolgáló, úgynevezett kampányszámlán a bevételek
között, akkor a pártnak a hiányzó összeg kétszeresét kellene
befizetnie büntetésként.
A Fidesz a kampányfinanszírozási vitában saját törvényjavaslattal állt elõ. Náluk is szerepel
a kampányszámla ötlete. – Azt
szeretnénk, ha a számlavezetõ

hitelintézet a kampányszámlával kapcsolatos pénzmozgásról
a kampányidõszak alatt a számlatulajdonosnak és az Állami
Számvevõszéknek is hetente
küldene bankszámlakivonatot – magyarázta Nyitrai Zsolt,
az ellenzéki törvényjavaslat
egyik benyújtója. A javaslat a
kampányidõszak 30 napra csökkentésével, és a pártpolitikai
reklámok országos televíziós
csatornákból való számûzésével
akadályozná meg a túlságosan
nagy összegek elköltését.  gb

– Ön egy igazi világjáró, aki többször is elhagyta Magyarországot.
Hogy bírja ki egy nõ, hogy nem
ereszt gyökeret?
– Tizenhét évig éltem
Jancsó Miklóssal, aztán Jan
Nowickivel. Nekem õk a gyökereim. Volt, hogy elmentem
Magyarországról kényszerbõl,
vagy saját döntésbõl. Jancsóval
mind a ketten szabadságszeretõ
emberek voltunk, nem szerettük a Kádár-rendszert.
– Mit gondol, lesz még nagy
szerelem az életében?
– Nem, az már nem lesz.
A nagy szerelem nagyon ritka,
és nekem így is szerencsém
volt, mert kettõ is megadatott
belõle. Csodálatos emberek,
csodás kapcsolatok voltak.
Nekem már az unokáim a szerelmeim. Filmeket is szeretek
csinálni, mert jó fiatalok közt
lenni, felfedezni a tehetségeket.
– Az ön nõalakjai erõs
jellemûek, vagy igen hányatott
sorsúak. Az átlagos nõ nem
érdekli?
– Azok érdekelnek, akikrõl
el lehet mondani valamit. Ha
valaki következetes a létében,
nem kell, hogy politikus vagy
színész legyen.
– Egyetért azzal, hogy feministának tartják?
– Az elõzõ rendszerben nem
tudtak mit kezdeni a filmjeimmel, és kitalálták, hogy

Mészáros Márta: A múlt rendszerben kitalálták, hogy feminista vagyok
feminista vagyok. De azt el
kell ismernem, hogy a hetvenes évek feminista mozgalmai
sokat segítettek abban, hogy a
filmjeim világhírûek legyenek.
Idehaza sajnos nincs feminizmus. Nálunk még mindig uralkodik a feudális felfogás, a nõ
lenézése. A lengyelek sokszor
bigott katolikusok, ott mégis
sokkal felszabadultabbak a

nõk: írnak, alkotnak, egyéniségek.
– Van olyan nõalak ma
Magyarországon, akit sokra
tart?
– Nincs. Jót tett volna, ha több
nõi vezetõje van az országnak.
Nem véletlen, hogy a németek Angela Merkelt választották
újra. Benne sok a praktikus nõi
tulajdonság. 
B. E.

