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A természet viselkedése
gyakran kifürkészhetetlen és
befolyásolhatatlan. 19'75 óta a
katasztrófák száma ötszörösére
nőtt a világon és a katasztrófák
okozta súlyos anyagi veszteség
a v1lág által megtermelt évi
GDP egynegyedét teszi ki. Az
adatok önmagukórt beszélnek,
és az ilyen súlyos eredményű
felméréseket ezúttal tettek is
követték.

2011' szeptember 19-én
megalakult Budapesten, a
nemzetközi civil katasztrófavé-
delem és - elbárítás (FEME-
RAID International) európai
szervezete, a FEMERAID
Europe. Mindkét szevezet a
Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai Lovagrend
(KMFAP) humanitiárius tevé-
kenysége keretében működik.
A szervezet európai elnökének
a szlovák katasztrófaelhárítók
v ezető1ét, Jan Culkát választot-
ták meg, akinek vezetésével
eddig több, mint 6 ezer beve-
tést hajtouak v égre, szew ezetét
pedig a világ harmadik legjob-
ban felszerelt és eredményes
egységeként tartják számon. A
négy alelnök egyike Gyenes
István, a Máltai Lovagrend
Egyesület katasztrófavódelmi
szervezetének v ezetője lett.

Az összefogás előzménye-
ként 2011. május 14-én tartotta
első avatási ceremóniáját
Szlovákiában a Jeruzsálemi
Szent János Szuverén Máltai

szloviík Ján Culka dandártá-
bornokot. A Ciprusi lovagokat
a ,,Kard és Csend lovagjai''-
ként ismerik a világon, akik a
Szent János Rend katonai sziír_
nyához tartozta|., amelynek
tagjaiból került ki a ciprusi ki-
rályok testőrsége is. Ján Culka
úr a 2000-ben megalapította a
Bősi Mentő és
Katasztrófaelhárító Központot
Szlovákiában (Komplexná
Záchranná SluZba Slovenska
Gaböíkovo) A szervezet több
mint 200 fős magasan képzett
személyzettel és hatalmas mé-
retű, korszerű technikát
képvise1ő gépparkkal
rendelkezik.

A központot eredeti-
leg Culka tábornok és
néhány lelkes és elhiva-
tott munkatársa egyéni
vagyonának bevonásá-
val hoztiák létre' amely
mara nemcsak
Szlovákiában és
Európában, de világmé-
retekben is a legelismer-
tebbek kozé tartozik.
2000-től a tábornok ál-
ta| v ezetett katasztrófa-
elhárítási szolgálat na-
gyon sok helyen teljesí
tett feladatot, csak
Szlovákiában 4000 al-
kalommal segítettek.

A külftjldről érkezett
felkérések száma is jelentős:

. Magyarországon először
2000-ben, tavasszal és ősszel
segítettek a tiszai fuvíznél

. 2001-ben az ukajnai bere-
govói és vinohradovoi ítvíznéI. 2003-ban ismét
Magyarországon, Győr-
Moson-Sopron megyében segí-
tettek a szélviharban sérült em_
berek ellátásában

. 2003-ban Iránban, a pusz-
tító földrengés á1dozatainak
felkutatását és mentését végez-
ték Bam viárosában. 2005 januárjában Srí
Lankán a hatalmas földrengés
és a cunami okozta szökőár-
víz áIdozataínak felderítésé-
ben és megsegítésében tevé-
kenykedtek

. 2005 júliusában a romániai
áwizek okozta károk elhfuitá,-
sában segítettek Bacan térségé-
ben

2005 októberében Pakisztán
ban a Kasmír-hegységben,
Balakot térségében a plsztító
földrengés áldozatainak segítet
tek. Miután olyan hatékony
volt e tevékenységük a pakisz-
táni belügyminisztérium felkér_
te Ján Culka tábornokot és
munkatársait egy újabb segíl
ségre: a katasztrófa okozta
fenőzések és járványok me-gelőzése céljából

kitüntetésben és elismerésben
részesült Sziovákia és a világ
más országai által. Ezeket több
szloviákiai minisztériumtól és
önkormányzattól' továbbá Srí
Lanka. Pakisztán, Irán,
Csehország, Magyarország'
Románia és Ukajna állami és
közigazgatási sZerveitől kapta.
Elismerésben r'észesült a
Közép-Európai Közbiztonsági
és Bűnmegelőzési Szenátustól
15.

Az á|taIa biztosított segít-
ségnyújtás lístája tatalmazza

azokat az érdemeket,
amelyek alapján a
Nagymester Ciprusi
lovaggá ütötte Jan
Culka tábornokot, s

ettől az időtől Sir Jan
a ciprusi lovagok elit
cSoportjáhoZ tarto-
zik, amelynek létszá-
ma a történelem so-
rán soha nem haladta
meg a száz főt'

A Sir Jan által si-
keresen működtett
szewezet, amelynek
központja
Gabcikovo/Bős, a

,,Komplexná
Centralná Zahranná
Sluzba'' része lett a
Máltai Lovagrend
Szövetsége
(KMFAP) humanitá-
rius szervezetének, a

FEMERAID International-nak,
s Sir Jan Culka létrehozta a FE-
MERAID - Slovakia szeryeze-
tet.

A szeptember ..l l-i találko-
zón részl vett oeminenciája
Prince Jose Cosmelli, a
Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai, Lovagrend
Aütonóm '-, Perjeliégek
Szövetsége N$gymestere, a
Femeraid Internatio,íal elnöke.
Hivatalosan megalakult az eu-
rópai szervezet, a Femeraid
Europe, amelynek irányító tes-
tületében az európai országok-
ból résztvevő szervezetek ve_
zetői alelnöki pozícióba kerül-
tek. A Felügyelő Bizottság el-
nöke Prof. Popper György lett.

Sir Jose Cosmelli szerint a

Iszlamabadban kórházak és vi-
déV't kőrházak fertőtienítésére

. 2006 januárjában az ENSZ
misszióból hazafelé vezető
úton lezuhant Szlovák katonai
repülőgép áldozatainak felku-
tatására kapott felkérést a
mentőcsopoft

. 2010 januárjában a Culka
tábornok által vezetett tizen-
nyolc fős munkacsoport tevé_
kenykedett a Haitit sújtó föld-
rengésben eltűnt áldozatok fel-
derítésében, kiszabadításában'
tábori kórházak kiépítésében és
az ivóviz fonások fertőtleníté-
sében Port-au_Prince-ben,
Haiti fővárosában

Ján Culka dandártábornok a
felsorolt humanitárius tevé-
kenységéért 51 magas szintíí

Lovagrend Autonóm
Perjelségek Szövetsége a

Chateau Béla nagytermében.
Itt avatta a Nagymester a
Szuverén Ciprusi Rend lovag-
jává az egyetlen posztulánst, a



katasztrófahelyzeteket gyakran
fosztogatások kísérik, emlé-
keztetett ara is, hogy nem ritka
aZ sem' hogy a kataszttófák
helyszínére küldött segély-, il-
letve gyó gys zer száIlítmány ok
válnak a támadások célpontjá-
vá. Prof. Popper György és
Prince José Cosmelli
együttműködési megállapodást
íÍtak alá az IBSSA és Femeraid
International között, amelynek
értelmében a jövőben a ka-
tasztrófák helyszínén a biZton-
sági feladatok ellátásába aktí
van bekapcsolódnak a világ
ll0 országában jelenlévő IBS-
SA-hoz tartozó biztonsági cé-
gek és szakemberek' Haitin pl.
e megállapodás előhírnökeként
mintegy 40 biztonsági őr van
szolgálatban még napjainkban
is a tavaly januári földrengés
óta.

A dokumentumok aláírói
hangsúlyozták, hogy egyre
több megkeresést kapnak, mert
a sokrétűségük mellett a politi-
kamentes, független szerveze-
tek gyorsabban képesek dönte-
ni és cselekedni, mint a sok
egyéb szempontot mérlegelő
á11ami szervezetek.

A tanácskozáson résztvevő
nemzetközi biztonsági szakem-
berek nagy órdeklődéssel te-
kintették meg Közép - Európa
legbiztonságosabb szállodáját,
a ,,5 - star Security'' minősítést
kapott President Hotelt.

Források: MTI
Sajtószolgálat - KMFAP -
Biztonsagpiac.hu
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Hagyóék családi koalíciója a

Jászságban is őrzi a,'Hagyó''-
mányokat: itt is a kubikosok ta-
licskáznak kevesebbet?

Szinte nincs olyan jelentős
párt, amelynek képviselőit ne
lehetne megtalálni a BKV-bot-
rányokról elhíresült Hagyó

Miklós családjában. Amíg
Hagyó Miklós az MSZP-I
erősítette, édesapja (id. Hagyó
Miklós) a Kisgazda Párt színe-
it viselte' máskor Fideszesként
vagy függetlenként ült a jász-
berényi önkormányzatban.
Ugyanakkor a kisebbik fiú'
Hagyó Tamás, aki a jászberé-
nyi Fidesz szeÍvezetet és
később a terézyárosi Fidelitast
is vezette, 2002 és 2006 között
önkormányzati képviselő volt
Jászberényben'
valamint a 2002-
es országgyűlési
vá1asztásokon
135. a Fidesz or-
szágos listáján.

A testvérek
édesanyja pedig
egy ideig az MDF
jászberényi szer-
vezetének alelnö-
ki tisztségét töl-
tötte be.

Történetünk to-
vábbi szereplői
sem esnek messze
a családtól. A csa-
lád barátja Juhász
Dániel (alpolgár-
mester) korábban
a Fidelitas jászbe-
rényi szervezeté-
nek vezetője pe-
dig, Hagyó Tamás
gimnáziumi barát-
ja, akárcsak az a
Piroska Miklós'
aki jelenleg a he-
lyi Polgármesteri Kabinet
Iroda vezetője. A nagyszerű
összefonódást erősíti ifj'
Szatmári Zoltán személye, aki-
nek édesapja korábban aZ
MSZP polgármester jelölde
volt, jelenleg pedig őt váIasz-
tották a JVVZRT Városi
Vagyonkezelő cég felügyelőbi-
zottságnak elnöki poszdr{ra'

Az Id. Szatmári fia tulajdo,-
nában álló cég' a LOGI_LOGO
Kft. lehetett a klvlte\ezője az
épülő helyi óvodacentrum
tetőszerkezet munkálatain ak é s

a teljes beruházás bonyolítás is
hozzájuk került. Korábban ők
nyerték el annak a fahídnak a
megépítésére ktírt pálry ázatot
is, melynek kivitelezéséért 25
millió Ft-ot kaptak, bár szak-
emberek szerint a híd megépí-

tése jóval kisebb költséget igé-
nyelt. A hidat ugyan már régen
teÍyezett megépíttetni az on-
kormányzat, de csak akkor vált
sürgőssé, amikor a Juhász -
Piroska - ifi. Szatmári általala-
pított gazdasági társaság (Tri_
Jász Kft.) a helyi piacon kibé-
relt egy vendéglátó egységet,
és megközelítéséhez a híd kü-
lönösen hasznossá vált. A ten-
demyerte s kft. a p aly ázat ktír á-
sa előtt rövid idővel alakult,

korábban építési tapasztalata
nem volt. A híd nem az e|foga-
dott tervek szerint készült el, és
mintegy 10-l5 millió Fttal ol-
csóbban is meg lehetett volna
építeni, állída egy szakértői vé-
lemény.

Zavaras a helyzet
Jászberény egyik legértéke-
sebb telke, az ín. csemege-
tömb értékesítése' hasznosítása
körül is. Megtévesztették a
képviselő testület tagjait' hogy
a telkek tulajdonosai már mind
belegyezésüket adták az űj be-
nlházáshoz, így a képviselők is
elfogadták az előterjeszÍést,
azonban ez nem volt igaz. Az
elfogadás után még aszerződés
tartalmát is megváltoztatták, az
eredetileg javasolt 50 M Ft köt-
bér helyett, csupán 5 M Ft sze-

repel a szerződésben, az épít-
kezés fél éven túli csúszása
esetén. A telek azóta is üresen
án.

Hogyan lehetséges mindez?
Talán azért, mert Juhász Dániel
alpolgiármester, egyben a helyi
képviselő testület tagtra, és ez-
zel párhuzamosan a
Közbeszerzési Döntő és
Felügyelő Bizottság elntjke.
Talán azért.mert a Fidesz több_
ségű képviselő testület tovább-

ra is jó barátságot
ápo| az MSZP-s ér-
zeImíi úz|ettársaik-
kal.

A városatyák tag_
jainak névsorát bön-
gészve, a laikus is
észreveheti, hogy
ugyan azon szemé-
lyek voltak a tagiai
J.á,szberény Város
onkormányzat
Pénzügyi és
Tulajdonosi
Bizottságának, mint
a lászbeÉnyi

lgvet0
15.

Vagyonkezelő és
Viírosüzemeltető
Zrt. Felügyeleti
Bizottságának. Tehát
saját magukat el-
lenőrizték. Hasonló
érdek összefonódá-
sok találhatók a
Szent Erzsébet kór_
házizemeltetői, és a
vagyonkezelést el-
|enfuző korábbi fel-

bizottság tagjai közön

A jászberényi Polgármesteri
Hivatalt a helyíek csak,,rabosí-
tott városházának'' nevezik.
Mégpedig azért, mert ha egy
egyszerű polgár szeretne bejut-
ni az intézmény v ezetőihez, ak-
kor háromszoros beléptetői
rendszeren keresztül kell átha-
tolniuk, személy azonosságu-
kat okmányokkal igazolniuk
kell, és felveszik az adataikat,
hogy mikor, ki, és milyen ügy_
ben járult a tisztviselők elé? E
szigornak bizonyáta oka van;
hogy vajon mi, azt döntse el ki_
ki saját maga...'

Ez még csak a kezdet, foly-
tatás a következő lapszámunk_
ban...

Szlimák Hajnalka


