Le rezolvă Oszi!
Portret Oszkár Világi

● Jurist, politician, vicepreședinte al fostului parlament cehoslovac, astăzi în
principal om de afaceri.
● Se află la conducerea celei mai mari întreprinderi din Slovacia, Slovnaft, este
membru al conducerii de top a Societății pe Acțiuni Mol (Mol Nyrt.), dar și
proprietar al echipei de fotbal emblematice din Dunajska Streda.
● Are nenumărate întreprinderi în Europa Centrală și de Est, persoană care apare
chiar și în spatele manufacturii de bere din Transilvania Csíki Sör (Bere Ciuc),
atât de controversată în ultima vreme.
● Viktor Orbán, dar și alți membri ai guvernului îi cer, cu precădere, ajutorul și îl
consultă în prealabil dacă au nevoie să „verifice” mari întreprinzători central și
est-europeni.
● Căci cel mai bogat maghiar din Slovacia le poate rezolva pe toate și cunoaște pe
toată lumea din teritoriul „Monarhiei”.

„Îl stimez pe Oszkár Világi și motivul este unul foarte simplu, iată: relațiile ungaro-slovace
sunt, în mod tradițional, mult mai precare decât cele ungaro-croate. Vedeți cât este de
înglodată în certuri și probleme relația Mol-ului cu INA, dar ați mai auzit oare de conflicte
legate de Slovnaft care este tot proprietate Mol? Este pace de când la conducere se află Oszi,
iar această liniște se datorează în mare parte lui” – iată cum își sintetiza opinia o persoană din
conducerea Mol despre cel mai bogat om de afaceri maghiar din Slovacia, Oszkár Világi.
Aria de afaceri a directorului general al întreprinderii slovace Slovnaft, Oszkár Világi este
foarte extinsă, el fiind unul dintre cei trei conducători de top ai multinaționalei Mol cu centrul
în Ungaria, patronul echipei de fotbal emblematice DAC din Slovacia, dar mai are interese
economice în nenumărate afaceri, majoritatea în domeniul industriei alimentare din Slovacia,
Ungaria, chiar și din Ardeal. Unele figurează chiar pe numele său, altele (cum ar fi
manufactura de bere producătoare a Csiki Sör - Bere Ciuc) – să fim precauți în formulare – se
află doar în zona de influență a omului de afaceri. Potrivit colegilor și prietenilor săi „Oszi”,
căci practic toți cunoscuții îl apelează astfel pe Világi, este foarte deștept, abil în gândire, se
descurcă foarte bine în acte și pricepe sistemele, un om de afaceri cu putere de muncă
extraordinară.
Alții consideră că nu este un manager în sensul clasic al cuvântului, ci un conducător de top
care nu deleagă deciziile cu ușurință, îi place să dea telefoanele el însuși, să facă el toate
demersurile. Este un tip jovial, drăguț, foarte ospitalier, calmul caracteristic bancherilor
investitori în cazul lui nu este o mască forțată, este chiar natura lui. Dar la nevoie se și ceartă
sau vociferează, își apără cu înverșunare interesele din afaceri. „Câteodată mi s-a părut că
dormitează cu ochii închiși la anumite ședințe ale corporației, dar când s-ar fi trecut la un
punct al ordinii de zi care ar fi scăzut independența sa din cadrul Slovnaft, Mol, a sărit în sus

asemenea unei cobre. Am apreciat, în schimb, faptul că nu este invidios, nu umblă cu sapa, se
prinde absolut deschis în conflicte, este un om foarte dur, dar drept” – povestea unul dintre
colegii lui direcți.
Toate acestea, de bună seamă, sunt calități importante în lumea afacerilor, și totuși, nu acestea
fac din Oszkár Világi un personaj deosebit de interesant al acestui spațiu geografic, ci
sistemul său de relații surprinzător de vast de pe tot cuprinsul fostei Monarhii.
Deoarece Oszi cunoaște pe toată lumea importantă din afaceri și din politică, și nu doar în
zona care poate fi considerată spațiul său natural, Slovacia, Ungaria și Cehia, dar se simte în
largul său și pe piața austriacă, germană, croată, românească, chiar și pe cea poloneză. Astfel
nici nu mai este de mirare faptul că are relații bune cu premierul Viktor Orbán.
---------------Fotografie apărută în pagina web a echipei DAC: premierul Viktor Orbán și Oszkár Világi
după vizita făcută împreună la șantie-ul Arenei DAC din Dunajska Streda, în septembrie
2016.
----------------Premierul ungar a fost văzut, în ultima vreme, de mai multe ori în imperiul mai restrâns al lui
Oszi, adică la Dunajska Streda, orașul-reședință al zonei Žitný ostrov, vizitând șantierul
stadionului DAC sau luând loc alături de Oszi în loja VIP-urilor, amândoi sunt participanți
permanenți ai Universității de Vară de la Tușnad, în Ardeal, și am auzit de la mai multe
persoane că Orban și alți factori guvernamentali chiar apelează la ajutorul lui Világi dacă vor
să se informeze în legătură cu unii oameni de afaceri din Europa centrală și de est.
Aceste bune relații pot fi considerate și motivul pentru care statul ungar nu s-a zgârcit în a
ajuta dacă era vorba despre DAC sau chiar despre Csíki Sör – dependentă de Világi, care a
beneficiat de un sprijin semnificativ din partea guvernului în războiul purtat cu Heineken.
Ține, însă, de adevăr, că publicitatea exagerată a acestui caz l-a deranjat pe Világi; deoarece a
conferit o tentă politică unei mărci cu care avea planuri mai mari.
Világi este un om prietenos, un tip care își poate permite să zboare cu aeronava personală, dar
în avion își servește partenerii de zbor cu legume și fructe din propria grădină. Mereu e
forfotă în jurul lui, organizează petreceri – câteodată cu foarte mulți invitați – la restaurantul
său Villa Rosa din Dunajska Streda, înainte și după meciurile echipei DAC, la care își fac
apariția nu doar colegii săi, Sándor Csányi sau Zsolt Hernádi, dar nu de mult au fost văzuți în
stadionul DAC și premierul Viktor Orbán, președintele parlamentului ungar László Kövér,
sau chiar Lőrinc Mészáros, proprietarul unui imperiu de hoteluri.
În schimb, puterea economică din spatele omului de afaceri, măsura influenței interne sau
internaționale a lui Világi, respectiv mărimea averii sale sunt evaluate în mod diferit de
sursele noastre, și suntem siguri, că printre acestea sunt exagerări dar și subevaluări. Din
partea noastră, nu dorim să riscăm o evaluare, dar nici nu e cazul să ne îndoim de faptul că el
este cel mai bogat maghiar din Slovacia. Legați-vă centurile de siguranță, urmează un portret

lung și detaliat, dar merită să faceți cunoștință cu parcursul ieșit din comun al lui Oszkár
Világi.

Rădăcini maghiare și conservatoare
Oszkár Világi s-a născut în 1963 la Dunajska Streda. Domiciliul său oficial este și astăzi în
acest oraș. Reședința zonei Žitný ostrov este și acum locuită aproape în întregime de
maghiari, odinioară fusese determinantă și populația germană și evreiască, dar „minoritatea”
slovacă crescută astăzi până la aproximativ 20 de procente a poposit în acest oraș foarte
recent. Vizitând adesea micul oraș bate la ochi cum dăinuie caracterul puternic maghiar în
Streda, în restaurante, în cârciumi sau la chioșcul cu ziare clientul este apelat în limba
maghiară, în vitrine sunt expuse publicații maghiare, la meciurile echipei de suflet a orașului,
DAC aproape că nici nu auzi vorbe slovace. Pentru Világi a fost dintotdeauna un lucru
natural ființa sa maghiară. Din partea mamei provine dintr-o familie înstărită de gospodari,
care avea pământuri în mica localitate predominant maghiară Beke de lângă Somorin. Un
personaj determinant în viața lui Viági a fost străbunica decedată în 1990 care și-a pierdut
soțul și cei doi copii la începutul celui de al doilea război mondial, și începând de atunci a dus
de una singură gospodăria cu 35 de hectare. A pierdut tot domeniul la cooperativizare.
Străbunica abia că a mai prins aprobarea în parlamentul cehoslovac a primei legi funciare
care cuprindea dispozițiile pentru despăgubiri.
Urmașii nu le-au iertat niciodată comuniștilor acest abuz,
gândirea creștină, conservatoare s-a păstrat cu sfințenie în familie chiar și în anii
socialismului. După spusele sale Világi nici nu s-a gândit vreodată să intre în partid.
După ce și-a pierdut pământurile, străbunica nu a intrat în CAP, a rămas acasă după
colectivizare, dar în jurul ei era mereu forfotă. Fiica, adică bunica lucrase la ferma horticolă
locală. Iar părinții lui Világi erau muncitori, tatăl a decedat foarte tânăr (Világi avea 11 ani),
mama lucrase la fabrica de conserve din localitate (astăzi o uzină de pizza), crescându-și
singură cei doi copii, pe Oszkár Világi și sora lui mai mică.

Pe mare, ungure!
La terminarea gimnaziului Világi ar fi dorit să se facă marinar, iar cea mai apropiată școală se
afla în Polonia. O tânără din Slovacia, Erika Csekes, originară din localitatea Buc, se pregătea
pentru meseria de restaurator de monumente, cu posibilitățile de studii cele mai apropiate, tot
în Polonia. Cei doi tineri talentați s-au întâlnit la Banská Štiavnica, la cursurile de pregătire
pentru studiile din Polonia. O întâlnire definitorie pentru amândoi, căci începând de aici
cursul vieții lor a fost același, timp de mai multe decenii, la facultate, în politică, la biroul de
avocați, la fundații de binefacere.
Viața le-a retezat, în schimb, proiectele de studii în Polonia. Începuseră grevele muncitorilor
navali de acolo, s-a introdus starea de necesitate, s-a zis cu facultatea. Világi și cu Csekes au
ales soluția – „dacă nu e colac e bună și pâinea” – de a începe studii de drept la Universitatea

Comenius din Bratislava. După cum relatează Világi, deși locuia într-un cămin alături de
colegii săi slovaci, el nu a prea trăit viața plină de petreceri a studenților. Își cunoscuse soția,
pe Éva Nagyvendégi, originară din Dunajska Streda, la vârsta de 17 ani, iar pentru că și ea își
făcea studiile la Bratislava, au ales să frecventeze împreună clubul de film (Világi și astăzi se
destinde, în primul rând, vizionând filme și citind), iar la 20 de ani s-au și căsătorit.
După obținerea cu succes a diplomei în drept (1985) Világi începuse să lucreze ca notar
public la Dunajska Streda, aceasta fiind o activitate juridică pentru care nu era nevoie de o
înrolare politică, aservită sistemului. Bineînțeles n-a fost tocmai o mină de aur, dar Világi
fusese obișnuit cu muncile gospodărești, cu grădinăritul, deja din anii de gimnaziu. Tânărul
fără tată a întâmpinat greutăți mai mari în lumea gospodarilor, bazată pe relații, era nevoit
să-și procure toate cele de unul singur.
Notar public tânăr fiind își completa veniturile cultivând conopidă, ceapă, usturoi și alte
legume.
----------------------------Oszkár Világi la adunarea generală Mol când în calitate de director al Slovnaft a fost ales în
consiliul director al societății.
Foto: Attila Kovács / MTI
----------------------------------------Odată a făcut rost de semințe de conopidă olandeze, dar a constatat cu stupefacție că recolta e
toată verde. A dat fuga la vecin, l-a luat la rost pe vânzătorul de pesticide, apoi s-a dus cu
conopida verde la locul de livrare, dar n-a putut să o predea, a fost nevoit să arunce totul la
gunoi. Doi ani mai târziu, cu ocazia primei sale călătorii în Vest, în piața din Salzburg cine-i
zâmbea de pe tarabă: „conopida verde”! Când a citit denumirea de „broccoli”, atunci și-a dat
seama că ceea ce el aruncase, nu era conopidă stricată, ci leguma extrem de sănătoasă numită
broccoli.
Anii petrecuți ca notar public au avut mai multe beneficii determinante pentru întreaga sa
viață. Világi declară că în această perioadă a ajuns să fie un bun cunoscător al oamenilor, căci
cu ocazia succesiunilor toate rudele ori veneau cu minciuni și nu declarau nicio proprietate ca
să nu plătească impozite și taxe, ori în cazul conflictelor, obiectul discordiei, îndelung tratat,
era câte o jumătate de orătanie. Un alt beneficiu era crearea de relații. Tânărul jurist ajunsese
în cercul intelectualilor maghiari din provincie, care gândeau din ce în ce mai liber. Devenise
activ în politică, fiind
un membru cunoscut al forțelor anti-sistem, aflate în ascensiune.

Domnul vicepreședinte
Suntem încă în Cehoslovacia comunistă de-a binelea. Anii 1989–1993, adică schimbarea de
regim cehoslovacă, revoluția de catifea, apoi scindarea statelor ceh și slovac au determinat o
viteză stupefiantă în cariera politică a celor doi tineri juriști, Csekes și Világi. Amândoi s-au

înscris, fără să stea pe gânduri, provocând ceva temeri părinților, în noile organisme politice,
asumându-și chiar servicii juridice pentru opoziție.
Opoziția, condusă de Václav Havel, era mai cu seamă cehă, dar la sediul central al
opozanților slovaci din fosta stradă Jiráskova din Bratislava, funcționau laolaltă organizațiile
Publicul Împotriva Violenței și Inițiativa Independentă Maghiară. Világi și colegii săi adunau
semnături de susținere pentru Forumul Civic din Praga în numele acestor organizații. Iar după
puțin timp, în 1989, când organizațiile opozante au avut posibilitatea de a delega
reprezentanți în Adunarea Federală Cehoslovacă (în parlamentul pe atunci încă comun), cei
doi tineri juriști au fost selectați printre reprezentanții cooptați (ne-aleși), pentru ca în 1990 să
primească mandat și prin alegeri.
O întâmplare nostimă: Világi se mai ocupase o vreme de grădinărit și în timpul mandatului de
deputat, dar nu știuse că la prepararea pastei de usturoi trebuie purtate mănuși, astfel că s-a
ales cu o iritație la piele atât de gravă, încât nu îndrăznise să dea mâna cu membrii unei
delegații parlamentare – atunci s-a lăsat de gospodărit.
Cariera lui Világi își urma cursul luminos ascendent. La 28 de ani, cu handicap, fiind deputat
minoritar a fost ales vicepreședinte al comisiei constituționale, respectiv al parlamentului.
Era cel mai tânăr vicepreședinte, și va rămâne așa pentru totdeauna, căci în scurt timp avea să
se dizolve adunarea națională cehoslovacă.
---------------------------------Václav Havel în 1992
Foto: Sovfoto / Getty Images Hungary
-------------------------------------Cele mai mari lupte politice se dădeau în jurul despăgubirilor și a asumării trecutului de
agenți ai fostului regim. Se înființau oficii de înregistrare, foștilor agenți li se interzisese orice
funcție publică timp de cinci ani, dar țara își prelucrase, cel puțin, trecutul, mulți foști agenți
excluși din politic, au devenit afaceriști de succes folosindu-se de relațiile lor din trecut.
Deputatul cu studii juridice a mărturisit că a înțeles importanța dreptului chiar în cadrul
comisiei constituționale. A dus atâtea tratative în legătură cu fiecare lege, încât mai târziu i-a
fost de mare folos că știa aproape pe de rost textul legilor. Comisia constituțională fusese, din
punct de vedere legislativ, cea mai importantă, toate legile treceau pe la ea, astfel toate
partidele își delegau cei mai buni juriști în acest organ.
Prima lege privind despăgubirile, spre exemplu, a făcut obiectul dezbaterilor timp de trei zile
și trei nopți. Toate grupările politice cehe și slovace consimțiseră asupra faptului că
germanilor strămutați nu trebuie să li se restituie nimic. Dar guvernanții aveau o majoritate de
doar câteva voturi, astfel că gruparea lui Világi pusese drept condiție pentru sprijin ca, în
schimb, minoritarii maghiari să-și reprimească averile. A fost o luptă crâncenă, nici din punct
de vedere juridic nu a fost ușor de trecut această propunere, dar până la urmă concepția
maghiară a avut câștig de cauză.

Sfârșitul carierei politice
Cât a fost deputat în parlamentul de la Praga, Világi a susținut câte două-trei sute de adunări
generale în localitatea sa cu populație maghiară, fusese foarte activ în politică. Se prea poate
că și-ar fi continuat cariera politică încă multă vreme, căci îi plăcea mult viața de politician,
dar partidul maghiar nu a mai intrat în parlament, nu i-au mai rămas resurse pentru susținerea
politicienilor de carieră. Világi mai continuase câtva timp activitatea politică, la un nivel mai
inferior, deținuse și funcția de vicepreședinte al partidului maghiar, dar de fapt interesul său
pentru politică se uzase, atenția i se îndrepta din ce în ce mai mult către juridic, apoi către
economia de piață ce tocmai începuse să se deschidă și îl îmbia cu posibilități fantastice.

Actele Gorilla
Cazul așa-numitelor Acte Gorilla au stârnit o adevărată furtună în politica internă din
Slovacia. Locuința unuia dintre conducătorii Grupării Penta, Jaroslav Haščák fusese
ascultată, din vecini, de către un om al fostelor servicii, iar cineva făcea public pe diferite
foruri tot ce se discuta acolo. Deși Világi nu fusese niciodată în acea locuință, adică el
personal nu fusese ascultat, a fost, totuși, implicat în acest caz datorită faptului că omeni de
afaceri și politicieni care frecventau acea locuință i-au amintit numele de mai multe ori. Se
discuta despre modul în care s-ar putea câștiga interesul forțelor politice maghiare din
Slovacia pentru tot felul de privatizări, respectiv contracte guvernamentale. Cazurile care
amintite în aceste documente sunt negate categoric de către Világi, el lăsând să se înțeleagă
că toate acestea nu țineau nicidecum de sfera lui de interese.
---------------------Erika Csekes
----------------------În anul 1992 a înființat un birou de avocați la care, în câteva zile se alătura și Erika Csekes.
Biroul Csekes, Világi & Partners a produs, în scurt timp, o serie de succese răsunătoare. La
început toată lumea se ocupa cu cazurile de despăgubiri. Világi și partenerii începuseră tot
așa, dar nu prea mai rămăseseră felii de tort libere. Astfel că ei și-au găsit îndeletniciri noi:
diligențele juridice. La birourile din Dunajska Streda și Bratislava specialiștii maghiari cu
studii făcute la Bratislava nu au întâmpinat greutăți în folosirea limbii majorității, chiar se
completau extraordinar unii pe alții. Erika Csekes fusese, anterior, și în Statele Unite cu o
bursă, vorbea foarte bine limba engleză și avea experiență și în sistemele juridice germane,
austriece, americane și israeliene. (Erika Csekes trăiește astăzi, împreună cu soțul israelian și
cu copilul lor, în Florida și în Israel, înstrăinându-se de Slovacia și de Világi, deopotrivă.)
Un amănunt interesant: Világi a învățat limba engleză foarte târziu, ca adult. În privința
cunoștințelor sale în limbile maghiară, slovacă, engleză și rusă, pe care le vorbește în egală
măsură, se spune în cercurile din Mol, mai în glumă, în spatele lui, că Oszi și astăzi duce
tratativele în patru limbi, dar pe toate le stâlcește.

Revenind la biroul juridic, cel mai mare atu al lui Világi era că fusese foarte șiret. Biroul
alegea, în locul tehnicilor juridice rigide, cu precădere metode mai creative, chiar riscante,
convenabile clientului. S-a aliat chiar și cu un birou american, devenind pentru o bună vreme
de neocolit atunci când multinaționale străine mai însemnate (în primul rând americane, dar și
multe vest-europene) se pregăteau să intre în Slovacia.
N-a trecut mult timp și Világi încasa într-o oră mai mult decât înainte-vreme într-o
săptămână, dar clienții considerau că merită să-i angajeze pe ei, chiar și cu taxele pe oră
halucinante, ei așternând bazele succeselor din Slovacia pentru multe firme din Vest.
Tot ei au moșit la achiziția americană US Steel în uzinele de fier din Kosice, dar vânzarea
firmei de telecomunicații France Telecom (azi Orange), respectiv a mai multor bănci
(UniCredit), firme de asigurări (Allianz), de industrie a cărnii, societăți feroviare sau rețeaua
de distribuție electrică din vestul Slovaciei (ZSE) se leagă tot de activitatea biroului lor
juridic.

Scandalul Cola
Activitatea Registrului Comerțului din Bratislava era, la acea vreme, atât de aglomerată, încât
un om al biroului juridic nu făcea altceva decât să stea pe holul instituției și când vedea un
judecător, îl asalta cu întrebări legate de diferitele cazuri. Firma lui Világi s-a săturat de
întârzierile care deveniseră la ordinea zilei, și astfel că au înființat vreo treizeci de firme în
Dunajska Streda, rezolvarea cazurilor fiind accelerată, iar întreprinderile străine care soseau
se puteau instala în firme deja existente. Atunci venise în Slovacia și Coca-Cola, astfel că
toate mașinile care transportau Coca-Cola circulau cu număr de înmatriculare de Dunajska
Streda.
------------------------În Tabăra de Vară a Studenților Gombasek – 18 iulie 2013, Krásnohorské Podhradie
Foto: Péter Komka
--------------------------------Mai mult decât atât, firmele Coca-Cola și biroul lui Világi au ajuns atât de apropiate încât
atunci când
firma de cola a greșit o cerere de returnare de TVA, suma de mai multe milioane a fost virată,
din întâmplare, în contul privat al lui Világi.
Erika Csekes știa deja de greșeală și fiind pusă pe șotii, atunci când Coca-Cola i-a semnalat
greșeala i-a răspuns sec administratorului: „Acum înțeleg, de ce mi-a spus Oszi că pleacă și
nici nu se mai întoarce.” Administratorul speriat și-a găsit, până la urmă liniștea, căci firma
de cola și-a recuperat banii virați eronat.
Világi s-a instalat în corpurile de conducere ale mai multor firme, cum ar fi UniCredit
Poľnobanka, Allianz Slovenská poistovna, firma feroviară de stat a Slovaciei ŽSR și CHZP
Apollo. Biroul lucra, în general pentru străini, dar odată a moșit și la emisia unei obligațiuni

de stat. Marile sume încasate au fost investite de către Világi și în întreprinderile proprii,
asumându-și chiar și unele riscuri atunci când luase un credit de15 milioane de coroane
pentru a putea pune bazele portofoliului său independent.
Nu mică i-a fost mirarea mamei Világi, cu un venit de 2300 de coroane, când fiul a anunțat,
într-o duminică la o masă în familie, că a făcut acest pas. Creditul l-a folosit pentru a construi
un magazin de alimente în Dunajska Streda, apoi o brutărie, mai târziu înființând, alături de
firma Anti și o benzinărie, întâi la Dunajska Streda și după aceea la Kosice. Inovația lui a fost
că, de-acum, vânzătorul de la benzinărie avea obligația să sară în ajutorul șoferilor, ceea ce
s-a bucurat de o apreciere atât de mare mai ales din partea femeilor de la volan, încât a dus la
creșterea rapidă a cifrei de afaceri a benzinăriei.
Situația materială din ce în ce mai bună a lăsat loc și acțiunilor de binefacere. Csekes și cu
Világi au înființat, în anul 1994, Fundația Central Europeană CEF, una dintre cele mai
importante organizații non-guvernamentale din Slovacia care astăzi aproape că s-a unit cu
Slovnaft, firma petrolieră fiindu-i partener principal.

Mafia
În anul 1992 când Világi se întorcea acasă orașul său natal trecea printr-o perioadă uimitoare.
Dunajska Streda ajunsese cu totul sub conducerea „mafiei maghiare”.
Világi cunoștea mai multe figuri dintre aceștia, fuseseră cei mai proști elevi în școala
generală, de fapt erau bătăușii de serviciu. Apoi „s-au apucat de afaceri” și au continuat, la
rând, să se ia la harță, lupta lor soldându-se cu moartea a zeci de victime. Apogeul fiind atins
în 1999 când la barul Fontana aflat în centrul orașului un asasin plătit, dându-se drept polițist,
a măcelărit zece mafioți. Cea mai gravă infracțiune din istoria Slovaciei. Dar răfuielile
reciproce, crimele odioase nu au încetat după cele întâmplate la Fontana.
Gangsterii, niște bărbați corpolenți, majoritatea de origine maghiară luau taxe de protecție,
scoteau fete la produs, participau la tranzacții ilicite cu petrol. Dacă li se năzărea că vor să
petreacă în mijlocul drumului, opreau circulația în tot orașul, poliția nu îndrăznea să intervină
împotriva lor. Situația începuse să devină insuportabilă. La acea vreme fusese numit în
Dunajska Streda noul șef de poliție, un comisar cu familie – și-a asumat cu adevărat un risc
enorm –, dar foarte curajos, scund, chel și extrem de dur. Jaroslav Spišiak n-a stat mult pe
gânduri, s-a apucat de treabă de îndată: pe drumul care leagă Bratislava de Dunajska Streda
l-a scos din mașină pe șeful mafiei și l-a trântit pe capotă, cerându-i să se legitimeze.
Cum s-a întâmplat că tocmai atunci, la centru nu prea se grăbeau cu verificarea datelor,
baronul local fusese nevoit să stea în acea poziție înjositoare vreo patruzeci de minute, timp
în care destul de mulți șoferi locali aveau ocazia să-l vadă astfel și să capete încrederea că se
schimbă vremurile. Nu a mers ușor, dar lui Jaroslav Spišiak i-a reușit fapta eroică de a
înfrânge mafia locală, și din acel moment să devină unul dintre cei mai apropiați oameni de
încredere ai lui Világi. Atunci când nu deținea funcția de adjunct al șefului de poliție din

Slovacia sau chiar șeful acesteia, lucra cu Világi, el fusese și este și acum șeful serviciului de
securitate la Slovnaft.

Sosește Mol
Ne-am aventurat un pic înainte, căci Világi a ajuns mai târziu în fruntea Slovnaft – dar să
vedem cum și-a format legătura cu firma petrolieră? Juristul se ocupa cu fel de fel de afaceri,
atenția sa începuse să se concentreze mai mult atunci când societatea ungară Mol Nyrt. a
achiziționat, treptat, întreprinderea petrolieră de stat slovacă, Slovnaft. Sună simplu, dar a fost
o problemă extrem de complicată, care a întâmpinat o rezistență foarte puternică. Conducerea
de atunci de la Mol, János Csák – cel care a venit cu ideea extinderii regionale –, mai târziu
Zsolt Hernádi, de bună seamă, au dat de avocații de elită maghiari din Slovacia, le-au
încredințat cazul și în cele din urmă Világi și Csekes au coordonat în mod excepțional
preluarea atât de încărcată de conflicte.
Nu a fost un proces ușor, Slovnaft fusese deja la bursă, iar proprietarii minoritari luptau din
răsputeri împotriva Mol. Două grupări mari ale oponenților erau reprezentate de cele mai
importante două grupuri de afaceri din Slovacia. J&T Group, fondat de doi foști colegi de
școală, Ivan Jakabovič și Patrik Tkáč, erau doi finanțiști tineri lejeri, gata pentru orice
aventură. Grupul Penta, cu discipoli ai școlii rusești, cunoscut mai ales pentru investițiile în
industria cărnii era, în schimb un grup de investitori mult mai riguros, dar bine calculat.
Aceste două firme ar merita, cu siguranță, o analiză separată, căci au la activ niște afaceri
uimitoare.
-------------------------Inaugurarea primei stații Mol din Cehia - (de la stânga la dreapta) Jan Mládek ministrul
industriei și comerțului din Cehia, Oszkár Világi, membru al consiliului director al Grupului
Mol, director general și președinte al consiliului director al Slovnaft și Péter Szijjártó ministru
de afaceri externe ungar, 5 mai 2015, Praga
Foto: Tibor Illyés / MTI
------------------------------------Până la urmă, după o adunare generală-maraton care a durat 23 de ore, victoria a revenit
firmei Mol, deși inamicii au încercat să le pună toate piedicile. Primul conflict s-a iscat din
faptul că unul dintre reprezentanții minoritari, la intrarea în sala de ședință, avea la el un
pistol, apoi au încercat să blocheze deciziile cu obstrucții tehnice (luări de cuvânt fără de
sfârșit, dar relevante ale specialiștilor). Reprezentanții adversarilor ocupaseră locuri în diferite
părți ale sălii, și au făcut în așa fel, încât la toate problemele fiecare dintre ei a avut câte ceva
de spus. Dar răbdarea din partea Mol și a juriștilor părea că nu are margini, deciziile
proprietarului care a obținut majoritatea au putut fi duse la bun sfârșit.
La prima noastră vizită în firmă doar o femeie de serviciu vorbea ungurește, când am devenit
de-ai casei, dintr-o dată toată lumea știa limba

– își amintea, râzând unul dintre șefii de atunci.
Odată ajunsă parte a firmei, societatea Mol s-a confruntat cu acțiunea adversarilor de creștere
continuă a cursului de tranzacție a Slovnaft prin îngrădiri concertate și manipulative. Scopul
era clar: Mol să aibă cât mai mult de plată pentru acțiunile minoritare. Era o situație destul de
univocă, deoarece prețul acțiunilor creștea mereu în ultimele clipe dinaintea închiderii cu
suma maximă posibilă a mișcării de prețuri din ziua respectivă, și spre cea mai mare
stupefacție a Mol, controlul de stat slovac nu întreprindea nimic față de manipulatorii
autohtoni. Mai sunt pe rol cazuri inițiate la acea vreme care încă nici azi nu s-au rezolvat,
cazul fiind neîncheiat.
Un amănunt nostim: Mol a avut, mai târziu, multe întâlniri cu finanțiștii tineri și tot mai
înstăriți de la J&T, aflându-se când pe aceeași parte a baricadei, când față în față.
Toate acestea se întâmplau, în anii 2002–2003, concomitent cu apariția în Slovacia a OTP
Bank, sprijinită de firma lui Világi. De aici, adică în ultimul deceniu și jumătate
soarta lui Oszkár Világi se leagă puternic de liderul OTP Sándor Csányi și de Zsolt Hernádi,
șeful Mol.
Primii ani au fost plini de greutăți, prețul țițeiului urca pe piețele internaționale, iar numele
Slovnaft și Mol deveniseră egale cu înjurăturile, toți îi considerau pe ei răspunzători pentru
scumpirile de prețuri, s-au inițiat chiar o sumedenie de controale financiare împotriva firmei.
Világi intervenea activ, de multe ori, în aceste controale, iar la un moment dat Zsolt Hernádi
l-a întrebat dacă nu ar dori să conducă firma. Era vorba de o perioadă de trei ani. Se întâmpla
acum 11 ani. Világi a rămas pe poziție, ba mai mult, urca din ce în ce mai sus în ierarhia de la
Mol, dispunea de posturi de conducere și/sau operative la Slovnaft, la Mol, dar chiar și în
Croația, la INA. Astăzi este nu doar primul om al Slovnaft, care și-a păstrat o independență
puternică, dar este chiar unul dintre conducătorii de top ai Mol Group.

Dunajska Streda – Arena Mol
Oszkár Világi este un microbist înrăit, un fan al echipei DAC din Dunajska Streda, astăzi
patronul acesteia. Potrivit unei anecdote povestite chiar de el: în ziua nunții, la ora trei
jumate, sosea direct de la Stadionul DAC: „În sâmbăta aceea echipa avea meci de la două, am
mai avut timp să văd prima repriză”.
Cu câteva decenii mai încolo, când a ajuns să achiziționeze echipa de fotbal DAC, era
considerat un fel de mântuitor, căci patronul anterior, un antreprenor-medic iranian care trăia
la Viena, Khashayar Mohseni a dus de râpă clubul. Nu se primeau salariile, echipa era pe
punctul să rateze liga, mai mulți jucători pariau pe propriile meciuri la tip-mix-ul slovac. Aici
a intervenit Világi. El însuși a cheltuit mult pentru Club, dar de atunci i s-a alăturat și statul
ungar și Grupul Mol: academia-pepinieră de fotbaliști, construcția unui nou stadion care va
purta denumirea de Arena Mol.
Grupul Mol a dorit să sprijine stadionul, dar a dat multă bătaie de cap denumirea pe care
urma să o poarte. Echipa este atât de maghiară încât ar fi fost prea straniu să se numească

Slovnaft Arena, astfel că deși rețeaua de benzinării slovace funcționează sub denumirea de
Slovnaft, dar considerând că și slovacii călătoresc cu mașinile în Ungaria, în Cehia, s-a decis,
până la urmă, folosirea numelui de Arena Mol. Într-adevăr este o atmosferă uimitoare la
meciurile echipei DAC, multă lume vine să le vadă din toată Slovacia, dar și din Ungaria.
„DAC este mai mult decât o echipă de fotbal, este un simbol, reprezintă stima de sine
maghiară” – spunea un microbist când am vizitat echipa. Fiecare meci este o sărbătoare
națională, iar fanii chiar luptă pentru simbolurile lor. Atunci când Slovacia a interzis – cu
dedicație pentru DAC – folosirea în stadioane a „simbolurilor naționale ale altor state”, fanii
maghiari au afișat un steag roșu-alb și au scris sub el cuvântul „verde”. Nu demult explicau,
într-un memorandum oficial, în legătură cu imnul ungar care poate fi auzit adesea în tribunele
DAC, că este vorba despre o rugăciune. „Ce gest frumos din partea fanilor că nu înjură, ci se
roagă pentru echipă. Rugăciunea nu e interzisă, de bună seamă?” – formulau ei întrebarea.
-------------------------Fanii DAC cântă imnul ungar după victoria cu scorul de 1-0 a echipei lor împotriva Slovan,
în cadrul campionatului de fotbal slovac, obținută la 8 aprilie 2017 în Arena DAC din
Dunajska Streda. Al treilea din dreapta, în rândul al doilea László Kövér, președintele
parlamentului ungar, alături de el József Menyhárt, președintele Partidului Comunității
Maghiare din Slovacia (MKP) Foto: Csaba Krizsán/MTI
-----------------------------Aici slovac, acolo maghiar
Oszkár Világi se confruntă adesea cu colegii din conducere. „Într-un fel și-a păstrat cu succes
Slovnaft-ul ca pe un teren de joacă propriu, căci la Budapesta susține mereu că Slovnaft are
valoare mult mai mare ca o întreprindere slovacă” – declară un coleg din Mol.
„Slovnaft este cea mai mare firmă din Slovacia, o societate de asemenea anvergură nu poate
rămâne doar o sucursală, este nevoie de cineva, o persoană care să o reprezinte, un om cu
care politicienii să poată comunica în limba lor maternă” – este de părere Világi. Are unele
neplăceri din această cauză, dar în definitiv lucrurile merg bine și Világi este foarte respectat
ca șef al firmei.
„Poate că explicația se găsește în istorie. În firmele slovace sunt mai puțini oameni plini de
ego, angajații nu au nevoie de atâta independență, nici de mult spațiu și creativitate, deoarece
și în regimul comunist au avut mai puține posibilități de mișcare decât cei de la noi. Eu simt
mereu că cei de la Slovnaft, colegii de acolo au mai puține posibilități de afirmare, e mai
mare disciplina și stima față de autoritate dacă vine un ordin de sus, dacă Oszi cere ceva. Dar
Oszi și-a format deja unul-doi oameni independenți și capabili, dintre ei putând fi amintit în
primul rând Szabó Gábriel CEO” – relatează un coleg.

CEZ-deal
Oszkár Világi este considerat, în cadrul Mol, un conducător puternic care a introdus în firmă
linia slovacă, cehă, dar din anumit punct de vedere și cea germană. Îi sunt cunoscute multe

activități, cum ar fi anexarea diferitelor rețele de benzinării cehe, dar de numele lui Oszkár
Világi se leagă, în cadrul Mol, și un deal foarte important și extrem de complex. Atunci când
în 2007 Mol se afla în situația de a se apăra în fața tentativei ostile de achiziționare din partea
OMV, Világi a fost cel care a mers să ducă tratative cu uriașul energetic ceh CEZ.
Mol avea nevoie de parteneri, căci nu dispunea de capitalul necesar pentru a se apăra, iar
CEZ i-a venit în ajutor, a achiziționat 7 procente de acțiuni prietenești, apropiate din
întreprindere. Unul dintre conducătorii CEZ, Marton Roman s-a apropiat deosebit de mult de
cei din Mol, azi nici nu mai este la CEZ, dar a rămas în conducerea MOL în calitate de
membru independent al direcțiunii. Prin urmare, CEZ a acordat sprijin, iar deal-ul a avut o
tranzacție-anexă mai puțin vizibilă, întârziată și în timp, dar legată tot de CEZ.
----------------------------Oszkár Világi, membru al consiliului de conducere al Grupului Mol, director general și
președinte al consiliului director al Slovnaft la inaugurarea primei benzinării Mol din Cehia,
la 5 mai 2015 în Praga. Datorită schimbării necontenite a numelui mărcii, benzinăriile Lukoil
și Slovnaft, proprietăți ale Grupului, întreprinderea petrolieră ungară intenționează să
deschidă încă aproximativ 80 de benzinării pe piața cehă.
Fotó: Tibor Illyés / MTI
----------------------------------------CEZ a vândut Grupului Mol firma cehă I&C Energo AS în procent de sută la sută. Această
întreprindere efectuează servicii de reconstrucție și întreținere în industria energetică cehă,
astfel și pentru centrala nucleară de la Temelin. La acea vreme Mol avea semnat un
memorandum secret cu MVM (Uzinele Electrice Ungare) în care se stipula că cele două
firme vor participa împreună la dezvoltarea centralei nucleare de la Paks.
Conform concepției Mol s-a dorit cunoașterea acestui domeniu de afaceri, aceasta fiind
intenția cu achiziționarea unei părți din I&C, dar din exterior nu prea se putea percepe
motivul real al acestei achiziții. Șefii I&C Energo nici nu prea vorbeau limbi străine,
societatea nu s-a integrat cu adevărat, nici mai târziu, în grupul ungar, nu a beneficiat de o
îndrumare la zi din țară. Cărțile contabile le-a mai avut, o vreme, în cadrul celor de la Mol,
apoi acestea au fost preluate de Olajterv (azi OT Industries – Proiectul Petrolul).
La Mol se considera că firma s-ar implica într-un cuib de viespe datorită conflictului
ruso-american legat de centrala de la Temelin, astfel marile proiecte comune ale întreprinderii
și MVM, respectiv ale Mol și CEZ au ricoșat. În orice caz CEZ a părăsit Grupul Mol anul
acesta în martie, I&C Energo a revenit într-o sferă de interese cehă și slovacă.

Uzinele Electrice Slovace
În cele din urmă nu a avut sorți de izbândă nici următoarea tentativă de mare tranzacție a lui
Világi. Mol-ul lui Hernádi–Csányi și MVM aflat în sfera de influență a lui Lajos Simicska nu
aveau relații foarte bune după 2010. În anul 2014 a intervenit schimbarea, la ministerul
dezvoltării locul doamnei Németh a fost luat de Miklós Seszták, iar Mol și MVM au început

să se apropie unul de altul. În noiembrie 2014 cele două firme s-au hotărât să facă un pas cu
adevărat curajos, al cărui motor a fost, fără îndoială, Oszkár Világi. Slovnaft și MVM au
făcut o ofertă comună pentru achiziționarea majorității Uzinelor Electrice Slovace (SE),
având în vedere că firma italiană ENI dorea să iasă din afacere.
Tranzacția privită din unghi apolitic, putea fi un succes: de ce n-ar fi putut o firmă italiană să
aleagă oferta cea mai avantajoasă pentru ea? Dacă ne apropiem puțin de unghiul politic,
afacerea nu mai arată prea realistă. Ar dori Slovacia să-și dea, după Slovnaft, și cealaltă mare
întreprindere energetică în mâinile ungurilor? Din punct de vedere politic și al siguranței
naționale părea un scenariu ireal, dar Oszi era foarte sigur pe sine, avea încrederea că poate să
ducă la bun sfârșit deal-ul.
În cele din urmă nu i-a reușit, sorții i-au surâs firmei ceho-slovace EPH, în plină extindere, al
cărei importanță se apropie azi de cea a CEZ. Câteva roluri-cheie în firma care apare în
Ungaria și ca patron al Centralei Energetice Budapesta le au miliardari tineri formați la deja
amintitul J&T Group. Este vorba în primul rând de Daniel Křetínský, patronul Sparta Praha,
dar și cel mai bogat om din Cehia, Peter Kellner se află în spatele culiselor. Potrivit surselor
noastre din Mol se poate spune, într-un fel, că timpul l-a confirmat și pe Világi: prin
asumarea rolului de patron al EPH, care folosește efectul de pârghie, o stare haotică s-a
instalat la grupul de firme.

Ardeal
Oszkár Világi merge din totdeauna adesea în Ardeal, este un participant permanent al
Universității de Vară de la Tușnad, de asemenea are și afaceri care îl leagă de această zonă.
Presa din Ardeal a scris mai cu seamă despre afacerile comune cu întreprinzătorul András
Lénárd din Miercurea Ciuc. Cum ar fi o minicentrală achiziționată de către MVM, în 2015,
cu 30 de milioane de Euro. În realizarea tranzacției putea avea un rol și faptul că Világi își
formase deja relații bune cu câțiva oameni din MVM, spre exemplu cu Gáspár Ugron, cu
rădăcini într-o prestigioasă familie din Transilvania și care fusese o vreme unul dintre
directorii-generali adjuncți ai MVM.
Iată istoria sumară a centralei: într-o perioadă în România exista posibilitatea unor subvenții
„verzi” foarte avantajoase pentru investiții în energie solară și mini-hidrocentrale. Acest
program a fost, mai apoi, atacat din multe părți, deoarece ecologiștii considerau că centralele
ridicate pe pâraiele montane cu ape repezi ar fi distrus peisajul mirific. András Lénárd, omul
de afaceri din Miercurea Ciuc s-a prins într-un asemenea proiect cu banii fondului de pensii
private a bisericii reformate, dar se pare că și Világi avea unele interese, printr-o firmă din
Cipru, în construirea unei mini-centrale în Valea Uzului.
---------------------Mihály Varga ministrul economiei (stânga) la conferința intitulată: „Dezvoltare economică
din resurse autohtone. O comoară inexistentă?, organizată în cadrul ediției 27. a Universității
de Vară Bálványos, la 21 iulie 2016, la Băile Tușnad. Lângă el (la mijloc) Jenő Mátis,

vicepreședintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania și Oszkár Világi, director
general al Slovnaft
Fotó: Zoltán Máthé / MTI
------------------------András Lénárd a devenit, mai târziu, un întreprinzător cunoscut datorită firmei Csíki, și nu
întâmplător unii se gândeau, de îndată, și în cazul acesta la Világi. „Lénárd e un om foarte
abil, aplică bine trucurile de marketing, la nevoie scoate în joc și cartea ungurească, dar are și
destui inamici în afaceri. Mai întâi a activat în Statele Unite, apoi s-a întors acasă, la
Miercurea Ciuc, a construit un parc de locuințe și o minicentrală” –spunea despre el un
prieten.

De altminteri Világi nu a apărut în mod direct în afacerea Csíki Sör, alături de András Lénárd
îl găsim pe Robert Spisak din Bratislava, reprezentantul unuia dintre proprietari, dar
influența, rolul lui Világi nu reprezintă un secret pe acele meleaguri.
Am constatat în cercurile apropiate de Mol autohtone și în rândul berarilor din Ardeal: nu
este niciun secret faptul că – precum formula un prieten – „Oszi este un bun cunoscător în ale
berii, are influență și asupra manufacturii de bere Csíki Sör”.
Despre culisele acestui caz are un material detailat portalul Átlátszó Erdély (Ardealul
Transparent), semnat de jurnalistul clujean Zoltán Sípos. Am găsit, la alții, indicii ale
implicării lui Világi în afacerile cu bere și datorită interesului arătat de Mol pentru un mare
portofoliu de bere – în cele din urmă Mol nu a mai depus ofertă pentru cele cinci firme
est-europene ale Anheuser-Busch InBev.
Tocmai de aceea mulți au înțeles că puterea de lobby a lui Világi se află în spatele faptului că
toată elita politică ungară, în frunte cu János Lázár, Zsolt Semjén, Lajos Kósa s-a implicat
puternic în conflictul dintre Csíki Sör și Heineken. Világi neagă în mod hotărât această
presupunere, declarând că în ultimul an de zile el nu a discutat cu niciun politician ungar
despre firma de bere.
Am primit detalii despre această chestiune și din alte surse. Se presupune că situația a fost
privită în moduri diferite în rândul proprietarilor din Ciuc. Lénárd, omul cunoscut
dintotdeauna pentru comunicarea spectaculoasă (un proiect semnificativ al său era ca în
vederea scăderii cheltuielilor de transport ar fi intenționat să livreze comenzile de bere cu
ajutorul dronelor), se scălda în atitudinea țării-mamă și nu a ezitat să joace, cu mare
satisfacție, cartea maghiară, dar patronii parteneri au văzut și unele riscuri în aceasta.
Considerau, în primul rând, că e greu de construit o afacere pe un produs care generează
conflicte.
Ar fi, desigur, foarte simplu să ne gândim, în legătură cu această atitudine ostilă față de
Heineken – fiind sugerată chiar o legislație dedicată –, că politicienii maghiari au sărit în
apărarea intereselor de afaceri a prietenului premierului ungar, dar un aspect interesant este că
mulți dintre cei mai vocali „luptători” din cazul Csíki, nici nu știau cine se află în culise. Am

auzit, spre exemplu, despre ministrul János Lázár, șeful biroului primului ministru că habar
nu avea de această încrengătură.
Potrivit celor relatate de apropiații săi, el vedea pur și simplu o lezare a sentimentelor
naționale, era deranjat de faptul că firma românească Heineken a folosit, într-un act juridic
expresia de „așa-numitul Ținut Secuiesc”, respectiv cea de „presupusul Ciuc”. Lázár și
acoliții s-au avântat foarte vehement în acest caz, dar în cele din urmă chiar au fost deranjați
de lipsa cunoștințelor despre aspectul privind patronii, dar, desigur, nu mai aveau
posibilitatea de cale întoarsă.

Orbán și Világi
Világi poate fi văzut adesea în apropierea premierului Viktor Orbán, fie în legătură cu
construcția stadionului DAC, a unui meci al echipei DAC, fie la Universitatea de Vară de la
Tușnad. Am auzit că Orbán și alți membri ai guvernului îi cer sfatul lui Oszi, chiar și în
spatele culiselor, atunci când mai marii autohtoni ar dori să afle informații mai amănunțite și
mai variate despre întreprinzătorii din zona Europei de Est și Centrale, căci Világi dispune de
cele mai multe cunoștințe și cea mai bună rețea de relații în acest spațiu. Citește și în limbile
slave, a avut legături de afaceri cu toată lumea.
-------------------Festivitatea organizată cu ocazia reînnoirii conductei de petrol Prietenia I: premierul Viktor
Orbán (al doilea în stânga) și premierul slovac Robert Fico (al treilea în stânga), directorul
executiv al Mol Magyarország, Fasimon Sándor (st.), directorul general al Slovnaft, Oszkár
Világi (st. 4) și directorul general al Transpetrol, Ivan Krivosudsky (dreapta) la stația de
transpunere a întreprinderii slovace de transport de țiței Transpetrol de la Tupa – 9 februarie
2015.
Fotó: Péter Komka / MTI
------------------------------Acest rol de „întreabă-l pe Oszkár, Oszi știe cu siguranță” este cel mai important element al
relației dintre ei, toată cooperarea lor se bazează pe această consiliere, pe fotbal și pe DAC, în
timp ce în opinia colegilor săi Oszi nu are niciun rol în lobby-ul Mol autohton, dar nici în
politica internă. Potrivit unui prieten al lui Világi un motiv pentru care nu trebuie exagerată
aprecierea relației acestuia cu premierul ungar este că deși acum se întâlnesc adesea, dar ani
de zile nici nu s-au văzut.

Firme de familie
Nu se știe mai nimic despre multiplele interese familiale ale lui Oszkár Világi, cel care face
naveta între Dunajska Streda, Bratislava și Budapesta. Familia Világi are patru membri:
Oszkár Világi și soția, Éva Nagyvendégi au doi copii, Réka de 34 de ani și Bálint de 20 de
ani, cu toții locuiesc într-o casă, de mai multe generații, din Dunajska Streda. Éva

Nagyvendégi se implică în întreprinderile familiale, conduce ea însăși revista „Új Nő”
(Femeia Nouă) și este organizatoarea balului anual al maghiarilor din Dunajska Streda.
Réka este, de asemenea, activă, ea coordonează întreprinderile agrare cu aproximativ o mie
de angajați. Familia a achiziționat, în general, societăți aflate în faliment.
De altminteri numele lui Világi nu apare la foarte multe întreprinderi din registrele
comerciale slovace,
pe lângă fosta firmă de avocați, Slovnaft și MET Slovakia îl găsim la s.r.l.-ul care editează
revista Új Nő, respectiv la întreprinderea de industrie a cărnii Istermeat.
Această uzină de carne lucrează cu 120 de angajați și are magazine proprii la Bratislava,
Dunajska Streda, Veľké Blahovo, și Šamorín. Dar mai multe întreprinderi sunt cunoscute ca
fiind controlate de familia Világi; terenuri agricole, grâu, o fabrică de lactate, restaurantul
Villa Rosa din Dunajska Streda, unul dintre cele mai bune restaurante din Slovacia. Hotelul
de lux Amade Chateau din localitatea Vrakúň, de lângă Dunajska Streda, fosta reședință a
familiei Amade, este de asemenea proprietatea lor.
Ni s-a relatat drept anecdotă faptul că după ce a achiziționat castelul Világi multă vreme nici
nu s-a gândit la livada uriașă din spatele clădirii. Când și-a dat seama, a apelat la Sándor
Csányi și Zsolt Hernádi, să vadă ce e de făcut. În cele din urmă au încărcat multitudinea de
fructe în camioane și le-au transportat la distileria de palincă Czímeres de la Etyek, al cărei
patron este Géza Pap, șeful Olajterv (Proiectul Petrol). Toată lumea a avut de câștigat,
fructele nu s-au stricat iar mai marii care au venit cu sfatul potrivit au primit, la rândul lor
câte 40 de litri de palincă.
Deși cu greu se poate presupune o copiere directă între portofoliile de activitate ale lui Oszkár
Világi, din Slovacia și ale lui Sándor Csányi, din Ungaria, ele prezintă o similitudine
puternică. Conducerea unei mari firme, fundație, fotbal, nenumărate investiții în industria
alimentară. Alianța și prietenia dintre cei doi este puternică, la fel cum Világi este în relații
foarte bune și cu Zsolt Hernádi. Ba mai mult, azi se poate spune că el este principalul aliat al
lui Zsolt Hernádi în conducerea Mol.
Au multe experiențe comune, relațiile dintre ei n-au fost dintotdeauna cele mai bune, dar s-au
așezat de-acum. Azi este ne neînchipuit conducerea Mol fără prezența lui.
– declara unul dintre colegi.

Proiectul Kukkónia
Oszkár Világi are o inițiativă specială, proiectul Kukkónia. Pe tricoul echipei de fotbal DAC
se poate vedea un nufăr, acesta este simbolul Kukkóniei, zona mai extinsă din jurul orașului
Dunajska Streda, insula dunăreană Žitný ostrov. Este cea mai mare insulă europeană pe un
fluviu, cu o lungime de 84 de kilometri și cu o lățime de 15-30 de kilometri, pe alocuri. Are o
biosferă specială, chiar și legendarul căpitan Cousteau a turnat aici un film despre speciile
endemice de spongieri. Toate legendele acestor meleaguri sunt legate de apă, de mlaștini.
Potrivit unei povestiri nostime localnicii au fost ajutați de o zână care pentru a putea rămâne

printre oameni s-a transformat în nufăr. Denumirea de Kukkónia amintește de invazia
tătarilor: localnicii își dădeau de veste mișcările inamicului strigând „cucco”, imitând sunetul
boului de baltă. Proiectul Kukkónia al lui Világi are elemente turistice, de dezvoltări rutiere,
de gastronomie. Produsele alimentare marca Kukkónia au un logo unitar, ele pot fi produse
doar din materii prime locale, fără conservanți, și se prea poate că vor putea fi comercializate
chiar prin shop-urile din rețeaua de benzinării Slovnaft.
-----------------(Pe copertă:Oszkár Világi, director general Slovnaft participând la masa rotundă intitulată:
„Goluri și autogoluri, fotbalul ungar și conștiința de sine” din cadrul Taberei de Vară de la
Gombasek, din 18 iulie 2013, Krásnohorské Podhradie. Foto: Péter Komka /MTI)

