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ORBÁN VIKTOR SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással: adja el a 
jelenlegi Sportcsarnokot a Kormány, s ha akar, építtessen egy ugyanakkora olcsóbbat! 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr!   (fax: +36/1/4414806)      
 
A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE, Budapest V. Ker. Semmelweis u. 2. alatti 
helyiségeit nem fűtik. Az összmagyarság érdekében tudományos előadásokat tartó 
magyarok, mint ma én is, és az előadásokra meghívott vendégek is fagyoskodhatnak.  
 
Két javaslatom is van az MVSZ rendezvényei fűtési stb. költségei előteremtésére:  
1./ Adassa át a Kormány a Magyarok Világszövetségének a MAZSIHISZ által a 
600.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevében felvett kárpótlás azon hányadát,   
amelyet a MAZSIHISZ az általa mindmáig sem azonosított nevű 508.000 áldozat 
nevében felvett, ha ezek a holokauszt áldozat zsidók is magyarok. 
2./ Miután a Budapesti Sportcsarnok leégett, mert a benne őrködő három rendőr 
egyike sem oltotta el azt a gyertyát, amit egy karácsonyi ajándék árus égve felejtett, a 
Sportcsarnok eredeti változatát építést vezető mérnök úgy nyilatkozott, hogy 10 
milliárd forintból teljesen helyre lehetett volna állítani az eredeti építményt. Később 
azt halottam, hogy szerinte a korábbi helyére épített új létesítményt 20 milliárd 
forintból is el lehetett volna készíteni. Ehhez képest – tudtommal – 64 milliárd 
forintért létesítették a réginek a helyén az újat. Ezen információk nyilván nem légből 
kapottak, hanem van némi valóság alapjuk. Vegyük úgy – az ellenkező bizonyításáig 
- hogy megfelelnek a tényeknek, akkor is, ha a 44 milliárd forint korrupciós és/vagy 
felesleges többletkiadásért eddig még nem történt felelősségre vonás. Kiderül, hogy 
mennyit ér az új Sportcsarnok, ha megversenyeztetik a piacon. Ha valóban beleépült 
a 64 milliárd forint, s legalább ennyiért el lehet adni, akkor ezt kell tenni. Juszt Gyula 
szerint: „mindegy, hogy ki a magyarországi ingatlan tulajdonosa, ha nem lehet  innen 
a földterületét kivinni”! Adják el hát a mostanit 64 milliárd forintért a vásárló kész 
izraeli befektetőknek, s akár építhetnek egy hasonló újabbat is, mindössze 20 milliárd 
forintból, a beatzenekarok fellépéséhez és a hoki- stb. sportrendezvényeinkhez. Ha a 
jelenlegi Sportcsarnok eladási ára legalább 64 milliárd forint lesz, akkor igazolódik, 
hogy nem az építtető kormányhivatalok korrupciói eredménye a 44 milliárd forintos 
újjáépítési többletköltség. Ily módon is, a 44 milliárd forintból odaadható a szükséges 
pénzt a Magyarok Világszövetsége rendezvényeihez, hely és fűtés biztosításhoz, ill. 
arra, hogy a nemzetközi magyar rendezvényeik lebonyolításához legyen elég pénzük. 
Egyébként addig tekintsék a korrupt építtetők elleni feljelentésnek a jelen beadványt! 
 
Budapest, 2012. december 10.  

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök 
(személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit) 
2621 Verőce, Lugosi u. 71. T./fax: +36/1/2506064 
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www.aquanet.fw.hu  

www.t
ej

fa
lu
ss

y.
co

m




