EZ IS EGY KÖZLEMÉNY
Az elmúlt napok eseményeit nem mindenki érthette, nem segített sem a MDSZ
közleménye, sem a Takács Gábor lemondásához hozzászólók tudatlansága.
Messzebbről kell kezdenem, hogy világos legyen minden.
Takács Gábor nagyon sokszor játszott korábban nálunk. Mondhatjuk, hogy talán
a munkájának is köszönhetően, de naponta beugrott és gyakran játszott velünk.
Másfél év alatt 143 meccse került be a Fullánk-Index nevű online
nyilvántartásunkba és számtalan videó-, csoportkép és a helyezettekről készült
fotó tanúsíthatja, hogy jól érezhette magát a társaságunkban. Bár volt pár
alkalom 2017. január előtt is, hogy elégedetlen volt valamivel, igyekeztünk a
kedvében járni és megadtuk a bajnoknak kijáró tiszteletet akkor is, amikor
egyszerűen csak hisztis volt.
(a fényképekből sokat találtok a http://darazsfeszek.hu oldalon, a
https://www.facebook.com/obudaidarazsfeszek/ facebook oldalon. A Fullánk
Index archív változata most is elérhető a http://http://darazsfeszek.hu/fullank
oldalon)
Ez év január 23-án a PUB-ban MDL versenyt rendeztünk. Aznap nagyon hideg
volt. Kint -25 Celsius fokos rekord hideget mértek és bár maximumon járt a
kazánunk, részben a rossz szigetelésnek, a ki-be járkáló cigizőknek és a hátsó
két radiátor csapjával babráló játékosnak, a PUB-ban egyenetlen volt a hő
eloszlása.
Takács Gábor a csoportmérkőzéseit a hátsó helyiségrészben vívta (hatos
táblánál) és az itt rosszul méretezett két radiátorból csak az egyiknek kellett
volna menjen, de a csoportjukból valaki a csapokat álladóan kinyitotta, így
minden meleg oda áramlott és a többi radiátorra kevesebb, mint kellett volna. A
főtáblás mérkőzései közül kettőt még a meleg helyiségben játszott, majd az
elődöntőt Végső Jánossal már a hűvösebb részben. Takács Gábor remek
formában játszott és már 2:0-ra vezetett Morzsi ellen, mikor Morzsi rákapcsolt és
egyenlített majd 4:2-re meg is verte Takácsot. Ezt a vereséget annyira nem
tudta feldolgozni, hogy kiabálva elment, az eredményhirdetést sem várta meg.
Aznap éjjel a facebook oldalán (talán csak a feldúlt állapota miatt) nagyon
csúnyán megvádolt többek közt sorsolási csalással, a neki kijáró tisztelet
hiányával és azt írta, hogy nem ajánlja, hogy hozzánk bárki is eljöjjön játszani és
ő sem fog játszani nálunk többet.
Bár valótlanul állította, hogy a Magyar Darts Szövetség vizsgálná és
problémásnak találta volna az alkalmazott sorsolási rendszerünket, ahogy az sem
volt igaz, hogy spórolásból nem fűtöttem be, ezekért később nem kért
bocsánatot.
A vádakkal szemben az igazság az volt, hogy folyamatosan járt a kazán, többet
nem fűthettem volna és semmilyen sorsolási huncutságot sem követtünk el és
nem volt a Szövetségnek semmilyen vizsgálata vagy elmarasztalása sem.
Takács Gábor az akkor tett ígéretéhez hűen ugyan nem nevezett versenyeinkre,
de továbbra is sűrűn járt be hozzánk és ivott egy kávét vagy egy vizet.
Az MDL fordulókon talán mindegyiken jelen volt, azokra nem nevezett csak
figyelte a verseny rendezését és sokak szerint hibát keresett. Ha hibát talált

volna a rendezésben a Szövetség felé jelezhette volna és így a forduló törlését
illetve a rendezési lehetőséget megvonhatták volna tőlünk.
Nem tudom, ez igaz-e, de valóban tehetett ilyen megjegyzéseket, mert többen
jelezték ezt nekem.
Természetesen különösen figyeltünk mind a táblák minőségére, a nevezéseknél a
versenyengedélyek ellenőrzésére, a szabadidős-kártyák meglétére és a vállalt
nevezési és kezdési időpontok betartására, a jegyzőkönyvek vezetésére és azok
időben beküldésére, de még a csoportokon belüli játéksorrendek betartására is.
Ezeket a megfigyeléseket már természetesnek tartottam, nem zavart
különösebben az extra felügyelet.
Takács Gábor januári ígéretét július 10-ig tartotta. Akkor nevezett és szép
játékkal végül második lett.
Még ennek a hétnek a péntekén, július 14-én is jött és játszani próbált.
Takácsot a januári megrágalmazásom után már nem láttam szívesen és a
Szövetség MDL versenyeire ugyan természetesen nevezhetett, de a mi saját
versenyeinken úgy döntöttem nem indulhat.
Július 14-i PRÉMIUM játékunkra nem is ő, de Honti Márk nevezte volna be, amit
mikor elutasítottam, Takács nagyon kikelt magából és jelenetet rendezett, ami
miatt mindenki nagyon kínosnak érezte, hogy tanúja kellett legyen.
Történt, hogy a nevezés elutasítása után a vízről, amit addig fogyasztott áfás
számlát kért, majd közölte, hogy mostantól minden tételről külön áfás számlát
fog kérni a jövőben, mert joga van ehhez.
Teljesen természetesnek tartjuk, hogy mindent beütünk a pénztárgépbe és bár
négy év alatt csak kevés áfás számlát kértek vendégeink (ők pedig
nem félliternyi ásványvízről), de azt, hogy percekre leblokkoljuk a pultosunkat a
legnagyobb forgalom közepette (kézzel tudjuk csak megírni a számlát) egy-egy
tétellel, azt nem engedhetjük meg magunknak.
Természetesen megírjuk a számláját összesítve a napi fogyasztásáról a kedves
vendégnek, egy nap egy számlát.
Ez Takácsnak nem felelt meg, kiabálta, hogy minden tételről külön számlát irat
majd. Úgy döntöttem, hogy az ilyen vendégről inkább lemondunk és vállaljuk,
hogy elveszítjük őt és csökken a forgalmunk az általa el nem fogyasztott vízzel.
Jeleztem a pultosunknak, hogy azokat a tételeket, amiket Takács Gábor kérne,
azokat nekem foglalja be, azokat el nem adhatja.
Ez egy reakció volt részemről arra a viselkedésre, aminek célja a pub blokkolása
és a kiszolgálás megakasztása lett volna.
A dartsosok jól tudják, nem tud bármikor a pulthoz menni a verseny alatt a
játékos. Vagy ír, vagy játszik és azokra a percekre, mikor éppen szabad
bosszantó, ha a pultos éppen nem tudja kiszolgálni.
A rákövetkező MDL versenyünkre július 24-én került sor, amire szintén nevezett
és meg is nyerte a versenyt. Ezen a versenyen már nem szolgáltuk ki, de nem is
próbált fogyasztani.
Augusztus 14-i MDL forduló nevezési határideje a szokásos 18:45-volt.
18:43-kor Honti Márk egy zacskónyi ötforintos érmét öntött elém a pultra azzal,
hogy az pont ezer forint és ő így kívánja befizetni a nevezési díját.

Gyerekes dolognak találtam, valójában, ha elkezdem megszámolni, biztosan
eltartott volna úgy öt-tíz percig. Nem foglalkoztam ezzel, elfogadtam, majd
18:44-kor kimentem a bejárat elé.
18:45-kor kint voltam a srácokkal és bevallom, örültem, hogy nem jött Takács
Gábor aznap játszani. Ezt többen láthatták, mert ezt nem is titkoltam.
Mikor ünnepélyesen lezártam a nevezést és bementem sorsolni, a pultnál ott állt
Mravik Bence, aki a hátsó ajtón jöhetett be azalatt a perc alatt. Mondtam neki,
hogy hát te miért nem jöttél korábban?
Azt válaszolta, hogy küldött SMS-t. A telefonomra néztem és láttam, hogy
18:44-kor érkezett tőle egy SMS valóban. Elfogadtam a nevezését és a 2000.- re visszaadtam egy ezrest.
Erre mondta, hogy a másik ezres a Takács nevezése. Mondtam, hogy őt nem
nevezheti, mert lejárt a határidő. Mondta, hogy az SMS-ben benne volt Takács
Gábor neve is.
Ezt addig nem néztem, de mikor láttam, hogy így van Takács Gábor nevezését is
elfogadtam. Melisek Zsolt is 45 után érkezett, de ő jóval korábban jelezte
érkezését már nekem.
25 nevezéssel a verseny sorsolása következett, amit mindig nyilvánosan és adott
módszerrel végzek.
A sorsolásnál többen is voltak mellettem és aznap volt, aki végig maradt is és
figyelte a történteket.
Csak ritkán sorsolok tanúk nélkül, mindig törekszem rá, hogy legyenek
mellettem éppen azért, hogy senki ne is gondolhassa, hogy mást írok fel, mint
amit dobok a kockákkal.
A sorsolás megtörtént a nevezési lap alapján a számítógépbe már gyorsan
bekerültek a nevek a számokkal. A rendezést követően a csoportok papírjai
gyorsan elkészültek.
Aznap a kockákkal dobás eredményeként az a sorrend állt elő, ami alapján
Melisek Zsolt, Takács Gábor, Mravik Bence és Honti Márk az első négyként éppen
az egyetlen négyfős csoportot alkották.
A csoportból két kijutót írt elő a versenyszabályzat. A másik 21 játékos hét darab
háromfős csoportba került.
Az a szokás, hogy az egyes táblára kerül az első csoport, a kettesre a második és
így tovább. Az egyes tábla be van kamerázva köztudottan és a versenyeinkről
élő stream adást (a DarázsTV) szolgáltatunk.
Természetesen van szabályos figyelmeztető tábla is és a versenyeink
meghívóján, a facebookon és a honlapunkon is tájékoztatunk mindenkit, hogy
erre készüljön.
A kamerák a táblát és a dobó játékost veszik az egyes táblánál és erről mindenki
tudhat, hiszen magam erre figyelmeztetek is mindenkit a kamera indításakor.
(azt szoktam kérni, hogy mostantól ne beszéljenek csúnyán és bizalmas
dolgaikat se az egyesnél tárgyalják ki, mert adásba kerül)
A tapasztalat az, hogy mindenki nagyon szeret az egyesen játszani, bár az évek
alatt volt pár eset, hogy külön átraktam a játékost és a csoportját is, mikor az
illető nem akart szerepelni.
A verseny még el sem kezdődött, de engem Takács és csoporttársai közül Mravik
és Honti csalással vádoltak. Nem voltak ott a sorsolásnál, bár lehettek volna.
Aki ott állt mellettem tanúsította, hogy nem történt átírása a dobott értékeknek
és ez a csoport valóban a véletlennek köszönhető volt.
A verseny elkezdődött és negyven perc után már az addig várakozók is elkezdték
a játékot. Mikor a főtábla megszerkesztése jött és beírtam a csoportok kijutóit,

derült ki, hogy az egyes csoportban Melisek Zsolt 2:0-ra verte a többieket, de
Takács, Mravik és Honti pont körbeverték egymást azonos leg-aránnyal. A
Szabályzat szerint a meccseket egymás közt újra kellett játszaniuk. Ezt az akkor
felszabaduló négyes táblán el is kezdhették immáron hárman és fél órányi játék
után a leadott jegyzőkönyv szerint ismét azonos leg-aránnyal körbeverték
egymást. Ekkor már többen bosszankodva és hitetlenkedve nézték is a
meccseiket és nyilvánvaló volt, hogy turpisságot csinálnak.
A harmadik körbeverésüket követően viszont már nem stimmelt a leg-arány és
Takács Gábor, Honti Márk kiestek, Mravik volt a második kijutó a csoportból.
Nem biztos, de gyanús, hogy egy malőr miatt nem stimmelt a harmadik
körbeverés és ezt támasztja alá, hogy Honti Márk ki is volt borulva, hogy Mravik
Bence jutott tovább.
Olyasmit mondott, hogy nem erről volt szó... Ekkor már jócskán elmúlt 22 óra és
a mi nyitvatartási engedélyünk csak 23 óráig szól.
A főtáblán ekkor már elődöntőt játszottak a másik ágon, míg a csoport második
kijutója Mravik Bence a meccsét elkezdte.
Ezt a meccset Takács Gáborral írattam le és meglepetésként a négyes táblán
(amit ők használtak előtte egy órán át) a számítógépes program valamiért
használhatatlanná vált.
Nem volt idő újratelepíteni (az elkonfigurált programot visszaállítgatni
macerásabb sokszor) így azt mondtam, írja le papíron.
Kiabálás volt a reakció, hogy ez diszkrimináció, mert a többiek számítógépen
írhatták a meccseket és ezért fel fog jelenteni a Szövetségnél.
Nem foglalkoztam ezzel és nem is gondoltam, hogy megteszi. Még mindig sok
meccs volt hátra és 20 perc a nyitvatartási időből.
A versenyt csúszással, de be tudtuk fejezni és a fordulót Melisek Zsolt nyerte
Zámbori Attilával döntőzve.
Meglepődtem, mikor augusztus 23-án megkaptam dr. Váczi István levelét,
amiben arról tájékoztat, hogy ellenem több bejelentést is tárgyalt az Elnökség és
a rendelkezésükre bocsátott anyagok alapján a fegyelmi eljárás lefolytatását
rendelték el ellenem.
Bár a bejelentésekben a vádpontok Takács Gáborral függtek össze, az elnökségi
tag talán vigyázott, hogy ne az ő neve alatt érkezzen a feljelentés ellenem.
Mravik Bence írta az augusztus 14-i MDL fordulóval kapcsolatos feljelentést (ezt
is megosztom szívesen az arra kíváncsiakkal)
Az egyik vádpont az volt, hogy Mravik Bence szerint én csalással vádoltam őket a
gyanús körbeverések kapcsán. Tudom, hogy nem tettem ilyet, bár furcsának
találtam én is a történteket. Emlékeztem, hogy az egyes előtt volt az a
beszélgetésem, amit Mravik félrehallhatott és ezt akartam visszanézni a
felvételen. Aznap nem néztem élőben a meccseiket, hiszen sok egyéb dolgom is
volt (az amatőr verseny is zajlott a hátsó két táblán még).
Augusztus 23-án visszanéztem tehát a felvételt ami az egyes táblán történteket
rögzítette.
Legnagyobb meglepetésemre jól hallhatóan és láthatóan Honti Márk, Mravik
Bence és Takács Gábor megbeszélték egymással, hogyan játsszák le egymás
közt a meccseket úgy, hogy ne legyen második kijutó a csoportból! Nem
gondoltam volna, hogy ilyet tesznek! Én a Melisek Zsolttal folytatott
beszélgetésem kerestem.
A felvételen látható az is, hogy a játék nem volt valós és csak elhülyéskedik a
meccseket, amiknek az eredményét előre egyeztették.

Ezt a felvételt használtam volna fel Takácsék ellenem indított fegyelmi eljárásán
a védelmemben, de éreztem, hogy ez egy atombomba, mert nem akármilyen
megbeszélés történt a kamerák előtt!
A felvételen a forduló szabotálását beszélték meg és az egyik résztvevő ebben a
disznóságban a Magyar Darts Szövetség Elnökségének tagja volt!
Sejtettem, de meg is tudtam, hogy Takács Gábor rég azon volt, hogy lebeszélje
az embereket arról, hogy a Darázsfészekbe jöjjenek játszani. Mivel sokan
lejártak még mindig (a rólunk terjesztett hamis történetek után is), azt találta ki,
hogy a forduló érvénytelenítésével talán elkedvteleníti a versenyzőket.
Senki sem vállal szívesen hosszú utat és magas nevezési díjat, ha aztán a
verseny be sem fejeződhet és törlésre kerül a forduló.
Nagyon sportszerűtlennek és nagyon elítélendőnek tartom ezt a bosszút. Akik
aznap lent voltak és játszottak, mind látták és átérezték ezt a bizonytalanságot.
Természetesen az MDSZ Szabályzata is hibás, hiszen akár egy mérkőzés
végtelen hosszan való játéka is lehetetlenné teheti a csoport lezárását és abból a
kijutók meghatározását. Abból indultak ki a szabályzat megalkotói, hogy
tisztességes- és sportszerű szellemben játszanak a versenyzők.
Úgy gondolom az eset rámutat arra is, hogy itt az ideje a Szabályzat átírásának!
Javaslatunk is lenne a sokszor alkalmazott taktikázás és a csoportmeccsek
szabotálása ellen is.
Az egyik, hogy amennyiben az adott leg 60 nyíl eldobása után sem fejeződött be,
akkor azt a kezdő javára írják be! A másik, hogy körbeverés esetén a második
újrajátszást követően egy HiScore játék dönthessen a sorrendről.
A csoporton belüli kijutás taktikázása ellen a csoportok sorrendjét a főtábla
megkezdésekor ki kell sorsolni, így az „A” csoport nem törvényszerűen lesz első,
a „B” nem törvényszerűen a második és így tovább. Ez az újrasorsolás arra
készteti a játékosokat, hogy törekedjenek csoportelsők lenni.

Végezetül:
Szeptember 29-én pénteken volt az én fegyelmi ügyemben a tárgyalás.
Megvédtem magam minden ellenem felhozott pontban és a felmentő határozatot
is megkaptam most csütörtökön.
Jogász barátom tanácsára a Takácsot, Mravikot és Hontit kompromittáló
videofelvételt nem hoztam nyilvánosságra és bár a Bizottság először nem akarta,
de végül megtekintették. A felvétel tartalma alapján a Magyar Darts Szövetség
Elnökségi ülésén megvitatták, majd az abban érintettek ellen fegyelmi vizsgálat
lefolytatását rendelték el. Erről szólt a
http://www.magyardarts.hu/2017/10/25/kozlemeny-a-2017-augusztus-14-idarazsfeszek-pubban-megrendezett-mdl-fordulo-kapcsan/
közlemény.

Az események láncolataként Takács Gábornak le kellett már mondania elnökségi
tagságáról és a lemondását saját facebook oldalán közleményként hirdette ki.
Takács azt írja, hogy sajnálja amit tett és bocsánatot kér azoktól, akik bíztak
benne. Továbbra sem kért bocsánatot tőlem, de amit különösen hiányoltam,
azoktól a dartsosoktól sem, akik aznap ott játszottak a versenyen.
Azt írja, azért tette, mert nem szolgáltuk ki. Sokan azt gondolják a facebookos
bejegyzések és hozzászólások és a nekem írt külön üzenetek alapján, hogy
Takácsot alaptalanul és aljas módon rejtett mikrofonos felvétellel jogtalanul
jelentettem fel. Sokan úgy vélik, hogy én álltam bosszút rajta valamiért, nem
tisztelve benne az ország egyik legtehetségesebb dartsosát, a magyar bajnokot.
Remélem, hogy a leírtak alapján már világos, hogy nem erről van szó!
Fontosnak tartom itt is leírni, hogy Melisek Zsolt ugyan a csoport negyedik
tagjaként asszisztált a körbeveréshez, de ő ebben a disznóságban véleményem
szerint csak áldozat. Zsolt nem tehetett semmit és a játékélményt is elvették
tőle.
Kérem, hogy a most leírtakat is vegyétek figyelembe, mikor képet alkottok a
történtekről!
Mielőtt bárki a kamerák felvételeinek hitelességét vagy a felvétel
felhasználásának jogalapját vitatná, jelzem, hogy a Darázsfészek PUB
rendelkezik Adatkezelési Szabályzattal és azt a bő két éve bevezetett
FullánkIndex kapcsán illetve a meccsekről élő adást szolgáltató DarázsTV
beindításakor alkottuk. (2016 júniusa óta nem is változtattam rajta)
Mindenben a Szabályzatnak megfelelően jártunk el a múltban is és fogunk a
jövőben is eljárni.
Köszönöm, hogy ezt a hosszabb írást is elolvastátok!
Budapest, 2017. október 29.
dr. Csala Péter
Darázsfészek-PUB kft.
tulajdonos – ügyvezető

