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9lll egyszerÍe
Irépuiseli dzt, rrmi o
Iegiobb és legrosszqbb
rrz emheriséghen
pódástól' A merényletet 19
terrorista kovette el. Ez volt
az az esemény, amely nagyon
hosszú időre megváltoztatta
a biztonságról a lkotott eddigi
el képzelésünket, s el i nd ította
a terrortámadá50k máig tartó
és minden kontinenst érintő
Veszélyes folyamatát. A kiala-
kult egy szinte globális mére-
tekben működő új terrorszer-
Vezet, az lszlám Ál|am.

A NeW York itűzoltók em-
berfeletti erófeszítéssel, oda-

A magyar tűZoltók hama
rosan felVették a kapcsolatot
New York-i kol|égáikkal, hogy
közvetlen módon is kifejezzék
szolidaritá5ukat, elismerésü-
ket, és hogy fejet hajtsanak a
munkájuk végzése közben
elhunyt tűzlovagok előtt'

s ekkor támadt egy erede-
ti, de merész ötletÜk, amely-
nek kivitelezéséhez szÜkség
volt az USA budapesti nagy-
köVetségének segítségére is.
Szerettek volna néhány meg-

regionális képViselőjéVel,
Kutalik Tamással, Kiskunfél-
egyházán és Hatvanban, aki
mint kezdeménvezó, nagvon
sokat segített abban, hogy ez
a terV megvaló5uljon'

20L2 nyarán került sor az
elkészült emlékmű avatására
Hatvanban, őexc. Eleni
Tsakopoulos Kounalakis, az
UsA akkori magyarországi
nagyköVete részvételéVel,
akit szabó Z5olt polgármester
és Kutalik Tamás fogadott. A

Vannak olyan múltban
történt események,
amelyek egy egyszerű
számmal ís leírhatók, és
így maradnak meg az
emberek emlékezetében,
ilyen a 9/11 is.

izenöt éWel ezelőtt,
szeptember 1].-én
négy, osszehangol-
tan elköVetett' bru-

tális terrortámadás érte az
Amerikai EgyesÜlt Államokat,

Dan Daily, a New York-itűzoltók hőse

amelyben 2996 ember halt
meg. Az egész világot sokkol
ta a drámai eset, az értelmet-
len erőszak, s az is példanél-

küliVolt, hogy több százmiIlió
ember egyenes tévéadásban
saját szeméVel látta, hogyan
Vezették nekia terroristák az

American Airlines két repülő-
gépét, tele utassal NeW York

és a pénZVilág emblematikus
épületének, a World Trade
centernek é5 hogyan omlot-
tak össze a tornyok a becsa-

adással Végezték a merénylet
utáni mentési munkálatokat.
saját biztonságukat és életÜ'
ket kockáztatva segítették a
baibajutottakat. 343 tűzoltó
halt hősi halált hivatásuk tel
jesítése közben, mikor a ro-
mok alatt keresték és me8ta-
lálták a szerencsés túlélóket,
VagV felkutatták é5 kiemelték
a holttesteket. A New York-i

tűZoltók hősiességükkel és
önfeláldozásukkal kivíVták az
egész Világ csodálatát.

mentett fémdarabot kapni az
összedólt ikertornyok Vas-
szerkezetébóI' A NeW York-i
tűzoltók egyik legnagyobb
hőse, Dan Daily tűzoltópa-
rancsnok kapta a megtisztelő
megbízást, hogy Budapestre
hozza az ikertornyokból szá r-

mazó négy fémdarabot. Mi
volt ezzel a célja a magyar
tűzoltóknak? Emlékmúvet
szándékoztak állítani tűzoltó
kollégáiknak. Dan Dai|y jó ba-
rátságba került az lBssA

nagyköVet asszony kószöne-
tet mondott hazája nevében
Hatvan Város és Magyaror-
5zág polgárainak, hogy ilyen
nagyszerű módon tettek ta-
núbizonyságot az amerikai
néppel való szolidaritásról és
egyÜttérzésről. Hangsúlyoz-
ta, hogy hazája hálás szöVet-
5égesének, Magyarország-
nak, mert segített bebizonyí-
tani, hogy erősebbek va-
gyunk a félelemnél és a gyú-
löletnél.

I're 9e

Az emlékmű a hátvani tű2oltóság falán található 343 tűzoltó halt hősihalátt szeptember 11-én
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Hatvanban minden évben me8emlékeznek az tsmerikai hős kollégákról Az amerikai nagYkövetség előtt colleen Bell nagykaivet emlékezett

s milyen lett az emlékmű?
Bobály Attila szobrászművész
kÜlönIeges alkotása szimboli'
kus formában ábrázo|ja az
jkertornyokat. A kompozíció-
ba eredeti módon beépítette
a World Trade center acélszer-
kezetének egyik darabját. A
műVész elmondta, hogy alko-
tásáVal optimista ÜZenetet
akart kozvetíteni, amely a tra-
gédiából a reménységbe való
átmenetet jelképezi. Az em-
lékműVet a Hatva n i Tűzoltóság
épületének falán helyezték el,
rajta magyar és angol nyelvű
felirat olvasható:,,Mindazon
hős tűzoltók emlékére, akik
életÜket áldozták má5okért".

2o16-ban az USA buda-
pesti nagyköVetsé8e az előző
évekhez hasonlóan ismét
megrendelte az EmlékezzÜnk
szeptember 11-re! véradó
napot a N4a8yar Vöröskereszt-
tel eg\/Üttműködve: a szerve-
zet székházába Várták a Vér-
adókat, ahol megjelent őexc.
Colleen Bell, az USA magyar-
orszá8i nagyköVete és Dan
Daily, nvugalmazott New
York-i tűzo1tóparancsnok, aki
9/].1 üzenötÖdik éVfordulója
alkalmából érkezett Magyar-
országra' Nagy öröm Volt a
Vele Való talá]kozás, mert az a
furcsa helyzet adódott, hogv
ő még soha nem látta a Hat
Vanban felavatoü emlékmű-
Vet, amelyhez érzelmi szálak
fűzték, s amelyhez az,,alap
anyag" egy részét személye-
sen ő szál|ította NeW Yorkból
Budapestre.

A parancsnok, aki első be-
avatkozóként a World Trade
centernél teljesített szoIgála-
tot, kérdésemre elmondta:

kjérkezésekor szinte áthatol
hatatlan sötét füst gomolygott
a torony romjai kórül, vér és
por lepte be az embereket és
mindent' A tűzoltók nagyon
óVatosan dolgoztak, apró kézi
eszkózökkel próbálták mente-
ni az embereket. Ennek kö-
szönhetően 17 ember élve
kerÜlt kia romok alól. Nagyon
bilszke arra, hogy a New York-i
tűZoltók 15 ezer embert bi7
tonságosan ki tudtak menekí_
teni a pokoli körL]lményekből.
Ez lett az eddigi Iegsikeresebb
mentóakció az Egyesült Álla-
mok történetében'

Amikor megmutattam a
Hatvanban felállított emlék-
mű fotóját, könny szökött a
50kat látott tűzoltó szemébe.

Az amerikai na8yköVetség
előtt tartott 9/11 megemlé-
kezésen Colleen Bell nagykö
vet elmondta, hogyszeptem-
ber 11' egyszerre képvlseli
azt, ami a legjobb és |egrosz-
szabb az emberisé8ben. 15
éwel ezelőtt ezen a napon
beköVetkezett támadásnak
köZel 3000 civil áldozatán kí-
Vül 60 rendvédelmi dolgozó,
343 tűzoltó és 8 mentős 5zol
gálatteljesíté5 közben Vesztet-
te életét.

A megemlékezés díszven
dége Pintér Sándor belügymi-
niszter volt, aki beszédében
hangsúlyozta: meg kell akadá-
lyozni, hogy szeptember 11.
megismétlődjön. Össze kell
fogni, hogy a terrorszerveze-

tek ne veszélyeztessék a de-
mokrácját. Méltó Választ kell
adni nemzetközi összefogás-
sal és a megelőzéshez szüksé-
ges jogi háttér biztosításáVal'
Az elhárító szolgálatoknak
nyomon kell köVetniÜk a Vál-
tozásokat, meg kell akadálYoz-
niuk a terrori5tatámadá5okat,
mert erre köte|ez a polgárok
bizalma és a hósök vére'

Lejeqyezve október 2-ón,
Mahatma Gondhí születés-
napjón, oz ENsz Erőszgkmen-
tes Vilógnopjón, amelynek
jelmondata Gandhitól szór-
mazÍk:

,,Sok olyon üqy von amíéí
meghalnék, de egy sem ami-
ért tjlnék."

Popper Anna

Az emlékmű avatására 2012-ben került sor, az akkori amerikai na8ykóvet asszonY, őexc. E leni Tse kopou los
Kounalakis, Bobály Attila szobrászművész, Kutalik Tamá5 és Popper GyörgY, az lBssA elnöke részvételével
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