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A drog és a hanyatló világ 
 
 
A Földbolygó hátán élő hatmilliárdos népességű társadalom nagy erővel halad az elmúlás felé. 
Minden tekintetben. A politika hatalmasságainak erőszakkal és mondvacsinált indokokkal kiharcolt 
háborúi manapság nemcsak nemzeteket törölhetnek el a Föld színéről, hanem az egész Földet. Az 
erkölcsi értékek rohamos zuhanása, az írástudatlanság és bűnözés, a korrupció, a pénzmanipulációk 
- aminek nyomán egyszer drága az olaj, egyszer olcsó - egyre magasabbra mutató statisztikákat 
mutatnak. Az emberek többet költenek gyógyszerekre, mint ételre, lakásra.  
 
És mindennek legalján a legmélyebb üregekben, ahova soha nem süt be a nap, alattomosan 
meghúzza magát a világ legnagyobb üzlete a drog! A drog a világ legegyszerűbb és legtökéletesebb 
kontrollálási módja, hogy leromboljuk vele a tudást, az önbecsülést, a józan ítélőképességet. A drog 
tökéletesen alkalmas erre! Rabszolgasorsra juttat. 
 
Mára már Magyarországon is a 17 év alattiak 30% kipróbált valamilyen drogot. Ha ez így 
folytatódik, akkor pár éven belül nem lesz kit oktatni, nem lesz kit felvilágosítani, nem lesz 
józanész, nem lesznek erkölcsök, nem lesz tudás és lassan társadalom sem lesz. Drogok 
jelenlétében nincs tudás, erkölcsök és tisztesség. Nincs élet.  
 
Bár Magyarország lakossága a közvélemény-kutatások szerint azokat találták a 
legnépszerűbbeknek, akik rendelkeznek a szerénység jellemzőivel, mindennek tudatában nem 
hallgathatjuk el mi Szcientológusok, hogy VAN megoldásunk a drog problémájára. Szerénység ide, 
szerénység oda, hatalmas bűnt követnénk el saját magunk, a családunk, a lakóközösségünk, a 
városunk, a Magyar társadalommal szemben, ha elhallgatnánk azt a tényt, hogy rendelkezünk a 
megoldással! 
 
Persze mi is tudjuk, hogy a világ legnagyobb üzletébe belepiszkítani elég veszélyes, hiszen nem egy 
hulla fekszik itt-ott azért, mert ártalmára volt azoknak, akik gyerekek halálból és életek 
tönkretételéből milliárdos hasznokat húznak. Mindemellett a drogkereskedelem együtt jár a 
bűnözéssel, a prostitúcióval és a fegyverkereskedelemmel is.  
 
Azért mi nem félünk. Nem félünk azoktól a háttéremberektől, akik egyesületeket használnak fel 
arra, hogy nagyon sok pénzt felhasználva média kampányokat készítsenek a drog legalizálásának és 
terjesztésének.  
 
Az igazság győzni fog! Nem lehet hosszútávon jól hangzó, közembereket megtévesztő 
szónoklatokkal és médiamanipulációkkal altatni a népet. Nekünk van megoldásunk a 
drogproblémára, és el fogjuk juttatni mindenkihez, és nem fogjuk feladni addig, amíg nem lesz 
hatékony, kompetens, átfogó intézkedés ezen a területen.  
 
L. Ron Hubbard a világon egyedülálló módszert dolgozott ki arra nézve, hogyan lehet teljesen 
rehabilitálni egy drogost, és újra visszaadni neki az önbecsülését, és ezáltal, újból teljes értékű tagja 
lehet a társadalomnak. Ez egyedülálló. Több mint 80%-ban sikeres, a hagyományos pszichiátriákon 
végett 0-1,2 %-os sikerű drogrehabilitációkkal szemben. 

 
Nem tudok úgy lefeküdni, hogy tudom, hogy van megoldás a XXI. század legnagyobb 
problémájára és nem teszek meg mindent azért, hogy ezt megtudják az emberek.  És nagyon sokan 
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vannak még így. Ezek miatt a tisztességes, felelősségteljes emberek miatt lett a Drogmentes 
Magyarországért Maratonok a legnagyobb civil mozgalom az országban. És talán azon kívül is. 
 
A tisztességes, józan eszű emberek mindig többen vannak, mint azok, akik bajt és problémákat 
hoznak ránk! A józanész erősebb, ezért egyetlen egy dolgunk van, hogy kiálljunk amellett, amiben 
hiszünk. Kiálljunk a tiszta jövőnk, a tisztességes emberek jogai, a gyermekeink mosolya és tettre 
kész embertársaink mellett.  
 
„A legjobb módja a jövő ismeretének az, ha mi okozzuk azt.” L. Ron Hubbard 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 

 
2005©L. Külön köszönet a Ron Hubbard Librarynak, hogy engedélyezte, hogy a L. Ron Hubbard jogvédett munkáiból 
felhasználhassunk egyet.  
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DMM 00 Forráslevél 
Budapest 

2006. július 14. 
 
 

DMM Forráslevelek 
 
 

A DMM Forráslevelek egyértelműen elhatárolja magát attól, hogy a Szcientológia részét 
képezze, vagy úgy tűnjön fel, mintha a Szcientológia részét képezné. A DMM Forráslevelek 
Kunfalvy Ákos munkája, a saját szellemiségét, gondolatait, felismeréseit teszik olvasható 
formába.  
 
 

Kunfalvy Ákos  
DMM alapító 
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Budapest 
2006. július 17. 

 
 

Drogmentes Magyarországért Maraton és a jövő 
 
 
2202-ben, alapvetően engem az Clear ország érdekelt. És itt a Clear Magyarországra 
gondolok. Ott, akkor, az Emberjogi Maraton, 2001-ban, Svájc hegyeiben, mintha Ron szólt 
volna hozzám, és azt mondta volna, hogy csináld meg fiam. És lehet, hogy tényleg leszólt 
hozzám. Nem tudom, de azt tudom, hogy a Drogmentes Magyarországért Maraton, mint 
projekt, ezzel a céllal és szándékkal lett kitalálva és lett elindítva általam. Akkor, ahhoz, hogy 
valaha legyen egy Clear országunk a DMM volt a következő lépés. Ezt így gondoltam.  
 
Hogy miért mondom ezt el? Azért, mert most már tisztán látom, hogy a Drogmentes 
Magyarország elérésében a Szcientológia PR-ozása és ilyen mértékű felvállalása egy kicsit 
más szándék. Pontosan értem azt a koncepciót miszerint van a Szcientológia Egyház, és 
emellett vannak társadalomjobbító szervezetek, amelyek nem Szcientológia szervezetek.  
Ez nem a Szcientológia és a Szcientológusságunk witholdolását jelenti, egyszerűen ezeknek a 
szervezeteknek nem a célja, hogy a Szcientológiát terjesszék és reklámozzák.  
 
Ha akarok egy drogmentes Magyarországot, akkor bőven elég, ha az egész ország hivatalos 
Ron techet használ ebben a témában. Nem hátrány a Szicentológia PR-ozása, de más szándék. 
 
Ha megnézem Magyarország globális helyzetét a Clear ország felé menő úton, akkor tökéletes 
akció volt a Drogmentes Magyarországért Maraton, mint akció úgy, és ahogy megcsináltuk. 
Kezelte a fekete PR-t. És azóta is kezeli. Talán most már tovább kéne lépni. Talán most már 
ketté kéne választani a két dolgot: PR és drogmentesség. Úgy, ahogy a csúcsvezetőink 
megálmodták. 
 
Az én szívemhez a társadalom és az ország vezetőinek a tájékoztatása és a Szcientológia 
bemutatása az, ami közel áll. Ennek része az SP elleni kemény harc, amiben nincs kegyelem: 
támadás, támadás, nagyon kemény elpusztítása a gonosznak. 
 
Amikor ritkán a DMM-et istápoló szervezet vezetői állok és elmondom a fenti és egyéb 
aggályaimat, akkor mindig szépen kitessékelnek az ajtón. Érthető, hiszen az ő tevékenységük 
nem az én álmom és szándékom, hanem a saját tevékenységük, amiben a DMM fő 
tevékenység. De ez nem meglepő, mert kicsit szoronganak PR és drogmentesség között, 
hiszen eleve a koncepció, amit én alkottam meg, egy kicsit felemás, egy kicsit másszándéka 
az egyik cél a másiknak. A DMM utódszervezete hordja magán azt a keresztet, amit én 
reátettem. És egy kicsit ők is viszik a DMM keresztjét. De ahogy Soós Zoliék tovább viszik a 
DMM-et és a céljait, az egyedülálló. Az a szorgalom, és következetesség és precízség, ahogy 
újból és újból elkövetik az ország-futást, az egyedülálló. És emellett hozzáteszik a magukét és 
megpróbálnak túlélni ezekkel a feltételekkel és emellett bővítik, építik szépítik, ötletekkel 
gazdagítják és megpróbálják megtalálni az utat, hogy ez a mozgalom fennmaradjon. 
Csodálatos, amit csinálnak.  
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Amit a Zoliék csinálnak, az már DMM. Ők egy Együtt egy drogmentes Magyarországért 
mozgalmat menedzselnek, aminek – bár a szervezet fő részét a DMM alkotja és a DMM-re 
épül – csak része a DMM. A DMM megállja a helyét önmagában. A DMM lehet a Narconon 
része, vagy bármelyik csoport része. Most a Zoliék alapítványa és szervezet istápolja az én 
hagyatékomat.  
 
Hálás vagyok érte.   
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 01 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 20. 
 

 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok Forrása 

 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok az én tudomásom szerint a legsikeresebb ötlet, és 
kezdeményezés, és tudatos koncepció valaminek az elterjesztésére. A Drogmentes 
Magyarországért Maratonok stratégiája és pontos technológiája meg az én ötletem. Én 
előttem nem létezett Magyarországon hatékony, az egész ország számára elterjesztett és 
magas tónusú akció, amely minden felelősséget felvállalt volna ebben a témában. Nem 
létezett ilyen szenvedélyes, céltudatos, minden támadást és rosszindulatot félresöprő akció. Ez 
tény. Bárki sértődik, ez statisztikai tény. És én voltam az, aki kiharcoltam, hogy elinduljon és 
a mai napig létezzen, olyan emberek felelősségvállalásán keresztül, akik méltók e nemes 
eszméhez, mozgalomhoz. A DMM egyben engem is képvisel. 
 
Úgy, ahogy L. Ron Hubbard - a saját állítása szerint - munkájában nagy szerepet játszottak a 
több ezer éves bölcsek és nagy gondolkodók, akik munkáiból ötleteket és használható 
dolgokat vett kölcsön, a Maraton eszmei háttere - hosszú távon futni egy nemes célért, 
eszméért - az sem új. Volt erre példa és a sokan voltak előttem, akik ezt sikerrel alkalmazták. 
De a Drogmentes Magyarországért Maratonok pontos és speciális szellemiséget magában 
hordozó szenvedélye, szellemisége az én munkám. 
 
Az, ahogy a Drogmentes Magyarországért Maratonok hogyan éri el a véleményformálókat, a 
társadalmat, a médiát, a gyerekeket és ennek a körülményei, ideje, eseménye, koncepciója és 
ennek hosszú távú következményei mind Kunfalvy Ákos Drogmentes Magyarországért 
Maratonok alapítójának ötlete, ahogy ezek a DMM Forráslevelekben megtalálhatóak. 
 
Kunfalvy Ákos a Drogmentes Magyarországért Maratonok megalapítója, és ezért kizárólag 
Kunfalvy Ákos írhat Forrásleveleket a Drogmentes Magyarországért Maratonok számára.  
 
Ha valamilyen hiba révén előfordul, hogy Kunfalvy Ákos referenciája megmásítása, vagy 
ellentéte LRH referenciájának, akkor egyértelműen LRH referenciái az érvényesek és 
Kunfalvy Ákos referenciái az ő előzetes tudomásával törölhetők LRH hivatalos jogvédői 
hálózatának kérése. 
 
Természetesen létezett már énelőttem is a világon olyan bátor férfiú, aki halált megvető 
bátorsággal azt mondta a drogokra, hogy NEM! Ha-ha! 
L. Ron Hubbard az eredeti és igaz forrása ennek az eszmének, ami engem illet, és talán 
nyilatkozhatok a Szcientológia Egyház nevében is. 
A Szcientológia Egyház jóval előttem felfedezte ennek az Ember-pusztító jelenségnek, illetve 
szernek civilizáció romboló hatását, ezért a fejemből kipattant hurrikán - amit most DMM 
nevezünk – a keleti széllel érkezett! Nézzük csak! 
 
1995-ben, Oroszországban a Nemzeti Televízió egy négytagú stábja filmet akart készíteni a 
kábítószer helyzetről. Rosszkor voltak rossz helyen, a maffia közbelépett! Moszkva sétáló 
utcáján a négyfős stábból 3 embert megöltek, egy lány élte túl a történteket.  
 
Az Orosz Szcientológia Egyház elhatározta, hogy fellép a kábítószer terjedés ellen. Ekkor 
alakult a Drogmentes Kapitány kampány, melynek keretében szórólapokat osztogattak, 
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felvilágosításokat tartottak, műsorokat készítettek gyerekeknek, és nem utolsósorban 
felavatták őket Drogmentes Kapitánnyá. Nem telt el sok idő, amikor a Szcientológia Egyház 
PR-osát drogszakértőként kezelte az orosz média, és bármi történt ezen a területen, először a 
Szcientológia Egyház PR-osát a hívták fel, hogy mondjon véleményt az ügyben. 
 
Fritzlauf Lajos az akkori Orosz Szcientológia Egyház elnöke, miután 2000-ben 
Magyarországra került, mint a Magyarországi Szcientológia Egyház titkára, Magyarországon 
is elindította ezt a kampányt, mint Drogmentes Kapitány programot, a Magyarországi 
Szcientológia Egyház égisze alatt. A tevékenység egyezett az orosz példával, szórólapokat 
osztogattak, felvilágosításokat tartottak, műsorokat készítettek gyerekek számára, aláírásokat 
gyűjtöttek a drogterjesztés ellen és nem utolsósorban felavatták őket Drogmentes Kapitánnyá.  
 
2002-ben Kunfalvy Ákos és Fritzlauf Lajos közösen megegyeztek abban, hogy szükségszerű 
és nagyon kívánatos lenne az ország körbefutása, mindez egy drogellenes demonstráció 
égisze alatt. A Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezés Kunfalvy Ákos költő és 
Fritzlauf Lajos, Magyarországi Szcientológia Egyház titkárának közös ötlete volt, miután 
Kunfalvy Ákos hazajött a Szcientológia Egyház, az ENSZ Barátai Szövetsége és a Vallási 
Toleranciáért Nemzetközi Alapítvány által szervezett összesen 8 ezer kilométert és 7 nemzetet 
magába foglaló Európai Maraton az Emberi Jogokért programról, ahol Kunfalvy Ákos a 
magyar csapat kapitánya volt.  
 
De egy név kitalálása nem nagy tett. Egy ötlet sem tartozik a nagy cselekedetek közé. Még a 
megvalósítás sem feltételez eredményességet. A megvalósítás szenvedélye és céltudatossága 
és az ezt tükröző „nagyban gondolkodás” az, amitől DMM az, ami.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 02 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 13. 

 
 

A Drogmentes Magyarországért Maratonok célja 
 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton azért jött létre, hogy mindig megfelelő gradiensen és 
tónuson, kellően jól, és széles körben kommunikálni tudja az egész országnak LRH kiváló 
termékeit, munkásságát és a Szcientológia egyedülállóan működőképes technológiáját. Ha kell 
keményen, magas tónuson szembeszállva a rágalmakkal, igazságtalanságokkal - ezzel egyetértést 
elérve a társadalom összes rétegeiben, és az ezáltal kialakult pozitív képet felhasználni arra, hogy 
eljuttassuk Ron technológiáját a kormányba és más a felső vezetőkhöz. 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok jelenlegi célja: 
1. Elérni, hogy az általános társadalmi kép a Szcientológiáról pozitív legyen 

(Jó ARC-t kialakítani a társadalom és a Szcientológia között) 
2. Drogmentes Magyarország 
3. OT szervezet 
4. Clear Magyarország 
 
Senkit se tévesszen meg, hogy az első helyen áll a Szcientológiáról kialakított kép.  
Mi tudjuk, hogy ez egyenes arányban áll azzal, hogy kapjunk egy józan, drogmentes társadalmat.  
Hiszen ha elérjük, hogy a Szcientológia célja megvalósuljon, akkor a drogokról már csak szótárban 
lehet olvasni. A Szcientológiáról kialakított kép továbbá abból a logikus okból van az első helyen, 
miszerint nem tudsz valamilyen üzenetet átjuttatni a fogadópontba, ha az üzenet forrása ellen 
indulatokat, hazugságokat és ellenszenvet találsz. Hiába van megoldásod a drogokra, ha nem 
hallgatnak meg.  
 
Továbbá a cél első felében nem szerepel a drogmentes társadalom kialakítása. Hiszen mi van, ha 
már a drog nem gombja a társdalomnak és sokkal nagyobb szükség van a Tanulási Technológia 
elterjesztésére… 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok egy szellemi szándék, Kunfalvy Ákos szellemi 
szándéka. A név megváltoztatható szükség szerint, a szellemiség nem. Tökéletesen 
illeszkedünk a L. Ron Hubbard céljaihoz. 
 
A Szcientológia célja írta L. Ron Hubbard: 
„Egy elmebaj, bűnözők és háború nélküli civilizáció, ahol a rátermett emberek eredményesek 
lehetnek, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre 
magasabbra – ezek a Szcientológia céljai. 
 
E célok, melyeket először 15 éve jelentettünk be egy enturbulált világnak, technológiánkkal bőven 
elérhetővé váltak.  
 
Mivel a Szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát bárkit, bármiféle hithez, 
fajhoz, vagy nemzethez is tartozzon.  
 
Nem forradalmat akarunk. Mindössze fejlődést próbálunk létrehozni az egyén és a társadalom 
számára a magasabb létállapotok felé.  
 
Elérjük céljainkat. 
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Áttörést hoztunk az ember számára, a saját magával, az elméjével és az univerzummal kapcsolatos 
tudatlanság végtelen évezredei után.  
 
Felülmúltuk az ember többi korábbi erőfeszítését. 
 
Ötvenezer év gondolkodóinak egyesített igazságai, melyeket az emberrel kapcsolatos új felfedezések 
kristályosítottak ki és erősítettek meg, mind hozzájárultak ehhez a sikerhez. 
 
Szívesen látunk a Szcientológiában. Csak annyit várunk el tőled, hogy segíts céljaink elérésében és 
abban, hogy másoknak segítsünk. Elvárjuk, hogy neked is segítsenek. 
 
Ma a Szcientológia a Föld legfontosabb mozgalma. 
 
Nincs könnyű dolgunk egy nyugtalan világban. De ha könnyű lenne, nem kellene megcsinálnunk.  
 
Tiszteljük az embert és hisszük, hogy méltó a segítségre. Téged is tisztelünk, és hisszük, hogy te is 
tudsz segíteni. 
 
A Szcientológia senkinek nem tartozik segítséggel. Semmi olyat nem tettünk, ami miatt másokat ki 
kéne engesztelnünk. Ha így tettünk volna, most nem lennénk elég intelligensek ahhoz, hogy azt 
csináljuk, amit csinálunk. 
 
Az ember bizalmatlanul fogad minden felkínált segítséget. Gyakran árulták már el, rendítették meg 
a bizalmát. Túl gyakran esett meg, hogy megbízott másokban és elárulták. Talán hibát követünk el, 
mert törött szalmaszálakból építünk egy világot. De mi soha nem leszünk árulói a belénk vetett 
hitednek, ha közénk tartozol. 
 
A Szcientológiának soha nem alkonyul be. 
 
És kívánom, hogy egy új nap köszöntsön rád, azokra, akiket szeretsz és az emberre. 
 
A céljaink egyszerűek, bár nagyok. 
 
És sikerrel fogunk járni, és sikerrel járunk valahányszor a Föld egyet fordul a tengelye körül. 
 
Elfogadjuk a segítségedet. 
 
A mi segítségünk pedig a tiéd.”” 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 

 
2005©L. Külön köszönet a Ron Hubbard Librarynak, hogy engedélyezte, hogy a L. Ron Hubbard jogvédett munkáiból 
felhasználhassunk egyet. 
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DMM 03 Forráslevél 
Budapest 

2005. július 29. 
 

 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok üzenete 

 
 
„A Szcientológusoknak nem áll a szándékukban, hogy megbüntessék a drogfogyasztókat, vagy 

hogy megformálják ebben a témakörben az egész társadalmat. De készek arra és tevékenyek 

abban, hogy segítsenek bárkinek, vagy bármely kormánynak a probléma kezelésében.”  

L Ron Hubbard  
 
Ahhoz, hogy a Drogmentes Magyarországért Maratonok üzenetét megértsük, meg kell értsük, 
L. Ron Hubbard Megoldások egy veszélyes környezetre című kiadványában a Konfrontálás 
című részt.  
 
Nem kérheted a társadalomtól, hogy azonnal konfrontálja azt, hogy neki felelősséget kell 
vállalnia a drogok elterjedéséért, ha ő ezt nem gondolja. Csak azt fogja megtenni, ami reális 
számára. Nem kérheted a társadalomtól, hogy konfrontálja, hogy a világ hatalmasai és 
legnagyobb drogterjesztői rengeteg pénzt áldoznak arra, hogy képviselőket, kormányokat és 
szakembereket vegyenek meg arra a célra, hogy hangzatos propagandával egyre jobban 
legálissá tegye a drogok jelenlétét! Ez nem reális a társadalomnak. 
A gyermekeink jövője, és a drogprevenció fontossága. reális lehet a társdalomnak. 
 

Drogmentes Magyarországért Maratonok üzenete: 

 
Van megoldás a drogproblémára! 

Lehet tenni valamit a drogproblémával! 
Érdemes tenni valamit a drogproblémával, mert a mi általunk használt drogprevenció 

MŰKÖDIK! 
Van remény! 

 
Aztán al-üzenetként lehet használni a megfelelő gradiensen a megfelelő helyen: 

 
A drog nem terjed. Hanem terjesztik! 

Jogunk van felháborodni a droglegalizáció ellen! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 

 
2005©L. Külön köszönet a Ron Hubbard Librarynak, hogy engedélyezte, hogy a L. Ron Hubbard jogvédett 
munkáiból felhasználhassunk egyet.  
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DMM 04 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 06. 

 
 

Drogmentes Magyarországért Maraton koncepciója 
 
 
A DMM koncepciója végtelen egyszerű. Ezért működik. 
 
A PR definíciója: Egy jó termék széles körben és jól ismertté téve. Bizony.  
 
Na, most mi a jó termék. Abban már megállapodtunk, hogy azt, hogy van 40 Clearünk, azt nem 
lehet közzé tenni, mert senkit sem érdekel. Azt, hogy Saint Hill Size Org lett a Budapest Org, azt 
sem, mert senkit sem érdekel. És azt sem lehet közzé tenni, hogy heti több száz könyvet adnak el a 
könyveladóink, hiszen senkit sem érdekel.  
 
Azt már megbeszéltük, hogy a drogprobléma reális a társadalomnak. Az, hogy ez ellen küzdünk, az 
jó téma lehet, de 2002-ben a termékeink nem voltak olyan nagyságrendűek, amit széles körben 
büszkén terjeszteni lehetett volna. Bár a társadalom hivatalos drogprobléma megoldó szervezetei és 
a pszichiátria évek óta ezt csinálja, de ez számunkra nem mérvadó.  
 
A magyarországi Narcononban sok változás történt mostanában, de nem elég erősek, hogy 
felvegyék a versenyt a kintiekkel. Talán már van 1-2 leszoktatott alkoholistájuk, de ezzel nem lehet 
világot megváltani.   
 
Persze gondolhatod, hogy volt felháborodás és harc, meg irigység később Narcononéknál, hogy 
átlépem őket, mint hivatalos drogellenes szervezetet. Meg, hogy csak bajt csinálunk, hogy a 
Szcientológia szót belekeverjük a drogellenességbe és ezzel nekik, csak ártunk. Nem baj.  
 
Talán igazuk van. 
 
Elég fafejű és céltudatos voltam ahhoz, hogy mindenkit átlépve veszélybe hozzam azokat a 
szervezeteket, akikhez posztjuknál fogva tartozott ezen a területen rendet csinálni. A PR és a drog 
területére gondolok. Itt veszély alatt azt értem, hogy mi lettünk a terminálok a társadalom számára 
ebben az ügyben. Nem volt jó, mert nem értették, azt hitték rosszat akarok, de meg kellett 
csinálnom, mert tudtam, hogy ezzel mindenki nyer. És igazam lett és most már egymás tenyeréből 
eszünk, de akkor elég ferde szemmel néztek rám. Pedig nem voltak kínaiak.  
 
Tehát mi az, amit PR-ozunk, illetve mi az, amit széles körben és jól ismertté teszünk? 
Az elején nem nagyon volt mit, csak azt tudtuk széles körben ismertté tenni, hogy körbe futjuk az 
országot a drogok ellen demonstrálva. Hál' istennek, ebben a termék nélküli világban ez is elég 
nagy termék volt ahhoz, hogy felfigyeljenek ránk.  
 
Tehát a feladatunk nem csak a széles körben jól ismertté tevés volt, hanem elő is kellett állítanunk a 
terméket, amit ismertté teszünk! Ez volt az első lépés. Nem volt más belépő a társadalom felé. 
Valami bombát kellett bevetni. Ez a bomba volt a Drogmentes Magyarországért Maraton. 
Körbefutja az országot néhány Szcientológia Önkéntes Lelkész a drogmentes Magyarországért 
kampányolva.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton célja: Egy drogmentes Magyarország.  
De hiába akarsz egy drogmentes Magyarországot, ha meg sem hallgatják a megoldásodat, azért 
mert be sem engednek, mert Szcientológus vagy.  
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Ezért ezt a célt meg kellett, hogy előzze egy másik, amely így hangzott: A Szcientológia és a 
társadalom közötti nagy ARC létrehozása.  
Logikus, hogy az első lépés a Szcientológia, a Szcientológusok és a Ron elleni fekete PR kezelése 
volt.  
 
A koncepcióm egyszerű volt, de tone 40 kellett hozzá. 
 
Három részre osztottam, az elsődlegessé vált cél elérését:  
A Szcientológia és a társadalom közötti nagy ARC létrehozása.  
1. OL-ek, magyarul véleményformálók. 
2. Maga a köznép, vagyis maga a társadalom, akit elérünk a futás közben, utcákon városokban, 

rendezvényeken. 
3. Az egyes és a kettes pont a Médián keresztül.  

 
Magyarul teljesen le van fedve a társadalom. Az OL-ekre külön figyelmet fordítunk, mert ők a 
kettes pontra is hatnak a hármas ponton keresztül! 

 
1. 

OL-ek, magyarul véleményformálók.  
 
Erre a rétegre nagyon jó, ha közvélemény kutatást végzel. Egyébiránt számos közvélemény kutatást 
készítenek félévente, évente a politikusokról, pártokról. Ezt fel lehet használni. Feltehetően nem 
mész oda a legnépszerűtlenebb politikushoz azzal, hogy álljon mellénk... 
Számos újság, magazin és egyéb intézmény készít közvélemény kutatásokat sztárokról, 
színészekről, énekesekről, sportolókról, TV-s személyiségekről. Ezek mind hasznosak lehetnek 
nekünk. De általában ezek csak országos szintűek.  
 
Közvélemény kutatást kellene végezni minden egyes városban a helyi segítőknek, vagy nekünk, de 
erre jelen pillanatban nincs kapacitásunk, egyelőre. Ki kell alakítani minden városban a 
kirendeltségünket, ami egy-két főből is állhat, de egész évben beletesznek annyi munkát, hogy azon 
az egy napon, amikor ott járunk felejthetetlen pozitív élményt okozzunk minden lakosnak a 
városban! 
 
Nagyon fontos, hogy letisztázd Ron referenciából, mi a definíciója a véleményformáló 
személyeknek! Ezt most tedd meg.  
 
A lényeg, hogy jobb híján most minden köztiszteletben álló embert OL-nek tekintünk: 
polgármester, alpolgármester, iskolaigazgató, képviselő, rendőrkapitány, rendőrtiszt, vallási vezető, 
politikus, drogügyekben vezető... 
 
Aki a PR-os  posztot viszi annak nagyon erős csuklója kell, hogy legyen, mert a munka nagyon sok 
kopogtatásból áll. Semmi mást nem igényel ez a munka, mint rengeteg kitartást és nagyon sok(k) 
kopogtatást. Csak menni és kopogtatni. Írni egy listát, kiket akarsz felkeresni, és elindulsz 
megkeresni őket. Színészeket, hírességeket, politikusokat, képviselőket, rendőrkapitányokat, 
polgármestereket, sportolókat. Mindenkit, aki véleményformáló lehet, hacsak nem végzel egy jó kis 
közvélemény-kutatást. Már pedig jó lenne, ha végeznél, mert az a Ron standard.  
 
Amit én 2002-ben csináltam – 1 hónapom volt minderre – felkerestem a barátaimat. Megkérdeztem 
tőlük, hogy nincs-e cimborád bársonnyal borított székben? És akadt egy-kettő!  
 
Így jutottunk el például dr. Komáromi Istvánhoz, aki akkor a Belügyminisztérium PR osztályának 
„bársonyszékében” ült. És, hogy miért állt mellénk? Azért mert egy olyan Szcientológus volt a 
barátja, mint Micsinyei Károly, aki oly hiteles volt a számára, ami megengedte, hogy szinte vakon 
bízzon Karcsi ajánlásának! 
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A kulcsszó ennél a munkánál – és mindegyiknél – a BIZALOM! A munka elején 2002-ben 
semmi másunk nem volt, amint emberek belénk vetetett privát bizalma. Ezt használtuk fel, mint egy 
hidat, amikor azt kértük, hogy csatlakozzon a Drogmentes Magyarországért Maratonhoz. Így volt 
ez szinte mindegyik Védnökünknél és támogatónknál.  
 
Számos olyan nagyon nagy OL támogatónk van, aki kizárólag az én barátságom miatt csatlakozott 
hozzánk. Bíztak bennem. Nem másban, bennem. Ezt nem nagyképűségből mondom; 
meggyőződésem, sőt tudom is, hogy Soós Zoli és Braun Móni és Helembai Ildi is csupán a 
személyes bizalom útján nagyon sok sikert ért el ezen a területen. 
 
Később aztán, mint például 2004-ben és 2005-ben már voltak, akik kizárólag azért csatlakoztak 
hozzánk, mert már a Drogmentes Magyarországért Maratonnak is meg volt az a hitele, ami 
szükséges volt a bizalomhoz!  
 
De a legelején mindenhez az a kellett, hogy bízzanak bennem! A Szcientológusok, a szponzorok, a 
Sea Org, mindenki.  
 
Pár év múlva azért fognak hozzánk csatlakozni, mert bíznak a Szcientológiában.  
 
És ez az, amiért 3 éven át kérdezgették, hogy mikor kapok IAS Szabadság Medált! Ha-ha! 
 
Én boldog lennék a Drogmentes Magyarországért Maraton mindenkori ügyvezetése egyszer 
megkapná! Megérdemlik! Persze azt ki kell érdemelni! 
 

2. 
Maga a köznép, vagyis maga a társadalom, akit elérünk a futás közben, utcákon városokban, 

rendezvényeken. 
 
Nézzük a kettes pontot! Ezt úgy hajtjuk végre, hogy körbefutjuk az országot nappal, olyan időben, 
amikor azt látják az emberek. A futó jellegzetes felismerhető pólóban fut. Mögötte kíséri egy autó, 
melyen hatalmas feliratok hirdetik, hogy mi történik: Drogmentes Magyarországért Maraton a 
Szcientológia Önkéntes Lelkészek szervezésében, adatok, adatok, lelkes adatok. Az autón 
hangfalak, melyből nagyon hangosan zene szól, emelve a tónust, illetve hirdeti, hogy mi történik, 
kinek a támogatásával, milyen hosszan, kinek a szervezésében, milyen céllal történik a 
demonstráció. Mi ezt „rikkancs” anyagnak hívjuk, minden évben elkészítjük az aktuálisat, és Steve 
Murray zenéjére Bogi rámondja a lelkesítő szöveget!  
 
A futás egész jellegének egyetlen célja van: pozitív kommunikáció. Mosolyogva, integetve, végig 
kommunikálva kell futni, mert ez emeli a tónust, és nagyon szeretik az emberek! 
 
Ez se az én találmányom. 2001-ben, amikor az Európai Maraton az Emberi Jogokért 2001-es 
rendezvényét futottuk, volt egy rendkívül lelkes csapattagom, akit Nemes Ferinek hívtak és a 
Budapest Org SUP-ja volt. Most is az. Napi rutin volt nála a futás. Ezért bírta az elképesztő tónust, 
amit produkált több tíz kilométereken át. Minden autónak integetett, akik visszadudáltak, kiszólt a 
járókelőknek, köszönt nekik, beszélgetett velük, minden utcán lévő emberrel kommunikációban 
volt végig, amíg futott, teljesen birtokolta azt a területet, ahol futott! 
 
Ez a standard, és ezért vakarom a fejem, amikor sutácska futótudásúak és szerényke tónusúak is 
jelen vannak a csapatban. Kínban úszó unott arccal a Margit szigeten kell futni, nem a Drogmentes 
Magyarországért! Ezért lett innentől koncepció a mosolygós arccal futás, a kommunikálás futás 
közben!  
 
Persze nem könnyű 42 napig több ezer kilométert lelkesen mosolyogva, integetve végigfutni, de én 
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nem mondtam, hogy mindenkinek való a Drogmentes Magyarországért Maraton!  
Ha könnyű lenne, már megcsinálták volna.  
 
Huncut felismerés, hogy a kísérő autó hátoldalán legyen a kulcs felirat, mert azt látják a legtöbben, 
hiszen a futó tempója kicsit feltartja az autókat, és amíg várnak az előzés pillanatára, amit általában 
a minket kísérő rendőr intéssel ad meg, addig ötvenszer elolvassák, a feliratot.  
Szívem szerint én ezt tenném fel a kocsi tetején lévő molinó hátoldalára:  
XY kilométer futás a drogok ellen, ha egyetért velünk dudálással jelezze! 
Fogjunk össze a drogok ellen! 
 
Vagy: 
XY kilométer futás a drogok ellen, ha egyetért velünk, integessen a futóknak! 
Fogjunk össze a drogok ellen! 
 
Kifordul az ország négy sarka a tónusemelkedéstől! 
 
Lehetőség szerint nem sodorva senkit veszélybe szórólapokat lehet osztogatni, amelyen a futás 
célja, miértje és tájékoztatója van. A 2005-ös kis tájékoztató példa értékű, Soós Zoli munkája. 
Drogmegelőző kis füzeteket is lehet osztani a közönségnek, ezeket a Szcientológia egyház állította 
össze! Kiváló füzetek különböző drogokról. Számos rendőr és orvos szakembert láttam már, aki 
nagyon nagy elismeréssel beszélt a füzetekről. Én most ötféle füzetet ismerek.  
 
Nagyon jó ötlet a társadalom véleményének simogatására az aláírásgyűjtés! Ez sem az én ötletem, 
hanem a Szcientológia Egyház hagyatéka a Drogmentes Magyarországért Maratonra. Remek ötlet. 
Eleinte táblát állítottunk fel és Sóos Zoliékkal lelkesen invitáltuk a kedves járókelőket egy gyors 
véleménynyilvánítás erejéig a táblához, ahova színes filctollakkal írhatták fel a nevüket az „Én 
csatlakozom egy drogmentes Magyarországéhoz” felirat alá. Később aztán kis csiptetős táblákkal 
láttam járókelőket „molesztálni” drogmentes maratonos pólóban. Ebből tudtam meg, hogy a táblát 
felváltotta a csiptetős tábla. Ha működik, akkor miért ne! 
 
A városokban a helyi Szcientológusok és nem Szcientológusok rendezvényeket szerveznek, a 
legforgalmasabb helyeken és meghívják a legnépszerűbb, helyi személyiségeket. Ez szintén 
felmérést, és a helyi szokások és ízlés és modor ismeretét követeli meg. Ez tényleg etnikai alapokon 
nyugszik. Egy a lényeg, sokan legyenek, és rendkívül pergő legyen az egész, legyen lehetőség 
minden másodpercben lefoglalni a figyelmét a gyerekeknek, felnőtteknek. És legyen feltüntetve a 
cél, a rendezvény mikéntje, hogyanja. 
 
Fritzlauf Lajos kiváló barátom ötlete volt az iskolák bevonása. Ez az ő rendkívüli ötlete, ami 
elképesztő módon működik. Ez nekem nem volt a koncepcióim között! Én azt gondoltam, hogy a 
rendezvények megoldják a gyerekek összegyűjtésének problémáját. Lajos nem kérdezet meg, csak 
adott néhány ötletet a hátam mögött a helyi szervezőknek és csak azt vettük észre, hogy iskolákban 
vagyunk, és Drogmentes Kapitányokat avatunk! Az egész iskolát felavattuk és a gyerekekkel együtt 
futottunk egy-két kilométert a drogmentes Magyarországért! Micsoda ötlet! Hálás vagyok 
Lajosnak, hogy ezt megtette, az egyik legsikeresebben működő projektünknek adott megszületési 
lehetőséget. Haragszom, de briliáns ötlet volt. Ha-ha! 
 
Az iskolák bevonása hatalmas ötlet volt és egy új kategóriát is teremtett, ami nyugodtan 
szétválaszthatunk a kettes ponton belül, és külön kategóriaként kezelhetjük: ők lesznek az iskolák.  
 

Iskolák 
 
Tehát a gyerekek kiváló alapanyag, mindenre, ami építő. Braun Mónika megjelenésével aztán 
beindultak a drogmegelőző előadások is 5-10 percben, ami olyan hatást keltett, hogy alig bírtunk 
tovább menni a tanár nénik őszinte elismerései elől. Volt, amikor drogproblémával foglalkozó 
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szakembereknek is tartottunk drogmegelőző előadásokat, de ez nem vált be, lenéztek minket, mert 
ők a szakemberek, mi meg nem, azzal a fafejjel ültek ott, hogy ők már minden tudnak és a 
drogproblémával nem lehet csodákat tenni, és megpróbáltak belekötni mindenbe. Hát, azóta nem 
járunk hozzájuk, inkább a gyerekeknek tartunk előadást, mert ők imádják, és komolyon veszik! 
     
A Drogmentes Kapitány avatása a világ legvidámabb események egyike. És ez sem az én ötletem, 
hanem a Szcientológia Egyház hivatalos kampánya! Ez az ötlet is örökség!  
 
Nem egyszer voltam tanúja, amikor Helembai Ildi a könnyeivel küszködött, amikor a több száz 
gyerek szívére tett kézzel fennhangon skandálta a Drogmentes Kapitány esküjét! Természetesen 
mindenki oklevelet kap, amelyre ráírja a saját nevét.  
Sőt, minden kiskölök, aki letette a Drogmentes Kapitány esküt, felírhatja a nevét egy nagy papírra, 
amely az iskola falán díszeleg majd. De ezt már mind nem én találtam ki, viszont briliáns ötlet és 
briliáns akció, úgy hogy a koncepció része lett könyörtelenül! 
 
Az iskolák toborozta gyerekcsokréták eleve úgy vannak trenírozva, hogy fussanak velünk. Azt 
gondolom, ez még egy olyan esemény, amitől még a halottak is feltámadnak! Egymást előzve 
vidáman és ordítva futnak csillogó szemmel a nagy országos maratonistákkal egy-két kilométert! 
Minél kisebb a település, annál nagyobb élmény ez nekik!  
Természetesen minden kiskölök drogmegelőző füzettel és tájékoztató füzettel megy haza.  
 

3. 
Médián keresztül.  

 
Összeszeded az ország összes médiájának címét és elkezded felvenni felük a kapcsolatot. Ehhez a 
munkához rendkívül erős ujjakra van szükség a sok telefonáláshoz. Kiáramlás, kiáramlás, 
kiáramlás.  
És még valami. Minden média szereti, ha valami újat kap, amiről lehet tudósítani. Minden szemetet 
összeszednek, csak hogy valamiről tudjanak írni, hát mi szolgáltatunk nekik híreket.  
Nagyon fontos, hogy mielőtt Sajtóközleményt írnál, olvasd el az összes Ron referenciát, amit erről 
ír, mert e nélkül semmit nem ér a munkád.  
 
A 2005-ös kis tájékoztató példa értékű, Soós Zoli munkája. És azért, mert észrevettük, hogy a 
média munkatársai örülnek az előre megírt anyagnak, mert azt szóról-szóra be tudják tenni az 
újságba, és nem kell cikkeken törni a fejüket! Ezért, amit a beleteszel a tájékoztatóba, azt fogod 
viszont látni az újságban is! 
 
Soha ne egyezz bele, hogy ha azt mondják, hogy a Szcientológiát nem ejtheted ki a szádon az 
interjú alatt. Akkor sajnos nincs interjú. Ez az elején lehet, hogy nem tűnik sikeresnek, de 
hosszú távon ez az egyetlen út. Kérd a felettest, vagy írj nyílt levelet! Soha ne hagyd elnyomni 
a Szcientológiát. Legyél magas tónusú ezzel kapcsolatban! Nem a csík húzza a repülőt! 
 
Az újság azt jelentet meg, amit akar, azt nem tudjuk kontrolálni, és a TV, rádióműsort is úgy 
vághatják, ahogy akarják. De ha élő adásban vagy, akkor van döntésed a dolgokat illetően. Az 
igazság az, hogy ilyen esetek főleg a kezdetleges időben fordultak elő, vagy az országos 
csatornáknál néha. Bár most is látok nagyon sok olyan cikket, amiből kimarad a Szcientológia. 
Tegyél róla, hogy ne maradjon ki! 
 
És volt olyan, amikor megszegtük a fenti meggyőződésemet, mert pillanatnyilag úgy tűnt, hogy jó 
ötlet. Aztán beláttam, hogy nem jó ötlet semmilyen megalázkodás és semmi olyan, ami erősíti azt, 
hogy mi el vagyunk nyomva! Legyen benne a Szcientológia szó a cikkben, hiszen ez a fő célunk fő 
tevékenysége! Ha csak drogmentes szervezet lennénk, akkor nem lenne nagy baj, de a DMM nem 
ezt az utat járja. 
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Mi nem fogunk könyörögni. Mi hozzuk a megoldást, és még mi könyörögjünk? Nem hiszem, hogy 
ez helyes lenne! 
„Áhá, nem említhetjük meg, hogy Szcientológia Önkéntes Lelkészek vagyunk? És miért nem? 
Beszélhetnék a főnökével? A tulajdonossal? Miért nem akar tudósítani az ország legnagyobb 
drogellenes rendezvényéről? Ha cigányok lennénk, tudósítana? És ha zsidók lennénk? Hallott már 
az emberi jogokról? Hallott már a diszkriminációról?”  
Tíz kérdéssel mindenkit a falhoz lehet szorítani, és ki lehet deríteni, hogy mi a baj, mit hallott és 
honnan, vagy hogy milyen overet követett el ellenünk. És ezek után már mehet is riport! 
 
2005-ben több mint 80 média megjelenése volt a Drogmentes Magyarországért Maratonnak! 
Egyedülálló! Nincs még egy Szcientológia szervezet, amelynek ennyi pozitív média megjelenése 
lenne! Minden helyi lap tudósít, minden helyi TV ott forgat a futáson! 
 
2005-ben már minden országos TV csatorna is tudósított rólunk!  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 05 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 06. 

 
ARC a társadalommal 

 
Minthogy Ron annyiszor leírta, és ahogy azt megtette a Szcientológia jelképében egyik fő 
pontjának, az ARC háromszög az egyik leglényegesebb szabálya az életnek.  
 
Amit 2002-ben észrevettem, az, az, hogy nem tudunk kommunikációba lépni a társadalommal. A 
legtöbb Szcientológiát befeketítő média megjelenésben az volt az egyik fő pont, hogy titkolózunk,  
földalatti mozgalom vagyunk, és démonok vagyunk, és láthatatlanul beszivárgunk mindenhova.  
Persze ez nagyszerű mulatság volt nekünk, akik „csak” közönsége vagyunk a Szcientológia 
Egyháznak, de akik nap, mint nap azzal foglalkoznak, hogy eljuttassák az egyetlen működő képes 
és tényleges megoldásokat nyújtó technológiát a társadalom számára, azok nem örültek ennyire.  
 
(Persze aztán később én is találkoztam kellemetlen helyzetekkel, amik hatására elhatároztam, hogy 
nosza ezen változtatni kell, és miután nem fogja megtenni helyettem más, meg kell tennem nekem.) 
 
Ebből a kicsit szakavatott szem látja, hogy semmi baj nem történt, egyszerűen nincs a Szcientológia 
és a társadalom között ARC. Nincs kommunikáció, mert nem reális, amit csinálunk, és nem tudjuk 
reálisan előadni, és persze miután se kommunikáció nincsen, se realitás, az affinitás olyan kicsi, 
hogy félnek tőlünk. Ebben semmi érthetetlen nincs.  
 
Na, de mi reális a társadalomnak? Mi az, amit kommunikálni lehetne felé? Azt, hogy több mint 50 
magyar Clear van? Nem hiszen. Azt hogy a Budapest Org Akadémiáján felmentek a tanulói pontok 
a duplájára? Ezt sem hiszem. Hogy az Egyház több könyvet adott el a héten, mint azelőtt egy hónap 
alatt? Nem jó. Pedig ezek termékek, és nagy sikerek. 
 
De mi a reális az embereknek? 
 
A Krisnások Karácsonykor ingyen levest osztanak a hajléktalanoknak. Ez reális, annyira, hogy 
benne is van minden karácsonykor a híradóban. Meg persze azért is benne vannak a tévében, mert 
nem ártanak a légynek se, azoknak se, akiket pedig bántani kellene, ha békét akarunk a Földön. De 
ez a téma nem ide tartozik. Az együttérzés is reális az embereknek, és az is, hogy támogassuk az 
elesetteket. De mi azért nem fogunk együtt érezni, mert ez reális a társadalomnak.  
 
A Szcientológusok családokat szakítanak széjjel, és vállalkozásokba férkőznek be, és ott 
kifosztanak mindenkit – hangzott médiából. Végtelen vicces! 
 
Gondolkoztam. Mi reális ennek a társadalomnak. Emlékeztem, hogy a Szcientológia Egyház 
végzett egy világszintű felmérést (ha jól emlékszem 2000-ben), hogy mit tartanak a legnagyobb 
problémának az emberek és a DROG volt a válasz. A tapasztalataimból én is arra következtettem, 
hogy a drog lesz a legnagyobb nyomógomb Magyarországon is! Persze ti ezt ne így csináljátok, 
hanem készítsetek felmérést, ahogy azt Ron leírja. Nekem bejött, mert elég nagyképű voltam ehhez 
a vagánysághoz és elég biztos voltam magamban, de ha pofára esek, akkor ma nem mesélek nektek. 
A lényeg, hogy letaroltuk ezzel az itemmel az egész országot és letarolhatnánk akár Európát és akár 
a világot, de nem mindig jöhet be, az a biztos, hogy megkérdezitek az embereket és ők meg fogják 
mondani! 
 
 

Kunfalvy Ákos  
DMM alapító 
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DMM 06 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 6. 

 
 

A változás időszerűsége 
 
 

A következők miatt döntöttem úgy, hogy 2002-ben elindítom a Drogmentes Magyarországért 
Maratont, azt a tervet, amit Fritzlauf Lajos barátommal, a Magyarországi Szcientológia Egyház 
titkárával a Sea Org Különleges Ügyek irodájának vezetőjével kezdtem el csócsálgatni anno, 2001-
ben. 
 
Akkoriban Magyarországon a Szcientológia és a Szcientológia Egyház fogadtatása nagyon rossz 
volt. Nagyon sok negatív cikket és riportot lehetett hallani a TV-ben, az újságokban. Kezdett már 
boszorkányüldözéssé fajulni a dolog. Annyira rossz volt a helyzet, hogy általános képpé vált a 
Szcientológusok körében, hogy el vagyunk nyomva, hogy azok az elnyomó média és a sajtó, pfuj... 
És kezdett ez a nézet megszilárdulni. Tömeg, súly. Tudod! Amikor nyomja valami a válladat, de 
nincsen rajta cementes zsák. Amikor 3 náci visz 50 zsidót kivégezni, és senkinek nem jut eszébe 
megszökni. Na, ez a hatást kezdtem érezni a Szcientológián belül. 
 
Én a művészet területén mozogtam és tudjátok, az SP-k imádják a művészeket. Elnyomni. Egyik 
legkedvesebb VIP Szcientológus barátom az egyik legnagyobb országos kereskedelmi tévé csatorna 
hivatalos hangja volt. Ő mesélte, hogy a tévé vezetése ráállított egy embert, hogy szemmel tartsa őt. 
Vicces nem! A veszélyes Szcientológus! Ha-ha! A Nemzetbiztonságiak már varrták a sárga 
csillagokat nekünk. 
És persze, barátunk a világ legszorgalmasabb és legfelelősebb embere, akit mindenki imád, ezért 
egy idő után mindenki megszerette rajta keresztül a Szcientológiát! Vicces nem! Na ez a PR.  
 
Egy Szcientológus, aki a viselkedésével teszi széles körben jól ismerté a Szcientológia 
termékét, saját magát! Hiszen mi a Szcientológia terméke? Egy szabad lény. 
 
De mint művész, akkoriban igencsak a bőrömön éreztem a fekete propaganda hatását. Amikor 
idegen körökben megemlítettem, hogy Szcientológus vagyok, akkor hátraléptek kettőt és közölték, 
hogy nem akarják, hogy beszervezzem őket! És ezt kezdtem már nagyon unni!  
 
Senki nem tesz semmit? Hát milyen világ ez? Ez kinek a felelőssége? Hol vannak a 
Szcientológusok, akik elérik, hogy a dolgok jól menjenek? Neveket akarok! Felelősöket!  
 
Aztán megtaláltam a felelősöket. Nem voltak sokan, egy ember volt a felelőse a dolgoknak.  
Én voltam az. Minden fenti kérdésre ÉN a válasz. 
 
Azok a Szcientológusok, akik az Egyház egyik Orgjában vagy a Sea Orgban munkatársak 20-50 
ember munkáját végzik egy nap! Olyan túlterheltek, hogy az evést is úgy oldják meg, hogy 
álmodnak róla, mert így két dolgot tudnak egyszerre csinálni! 
 
És miért is csak az ő felelősségük tenni valamit a dolgokért, és miért is nem az én felelősségem? 
És akkor elhatároztam, hogy bármi történjék is, én megcsinálom! 
Akartam egy olyan világot, amit Ron megálmodott a Szcientológia céljának leírásában!  
Egy olyan világot, ahol büszkeség Szcientológusnak lenni! Mert én Szcientológus vagyok, és 
büszke vagyok erre, és a társadalom felé is büszke akarok lenni erre, mert megérdemlem. 
 
Engem nem érdekel, hogy mindenki Szcientológus legyen. Ne legyen. De az érdekel, hogy LRH 
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különböző problémákra kidolgozott megoldásai olyan elsöprően sikeresek és működnek, amire még 
nem volt példa a történelemben. És az igen is érdekel, hogy ha már létezik ilyen megoldás, és én 
tudom, hogy létezik, és én tudom, hogy működik mindenkin, akkor azt eljuttatom az embereknek 
azért, hogy legyen joguk eldönteni, hogy a megoldást választják, vagy a problémát.  
 
Magyarországnak joga van tudni, hogy a drogproblémára VAN MEGOLDÁS! 
 
Na most én rájöttem, hogy ez a helyzet, amit 2002 előtt átéltünk Magyarországon, nem az 
elnyomók és nem az undorító média hibája, hanem a mienk! Ha-ha. Ron sehol nem írta le, hogy 
szenvedj a médiától és szenvedj a fekete propagandától! És nem írta, hogy legyél PTS a média 
fekete PR hadjáratától! 
 
Rájöttem, hogy valójában nem történik semmi akció, ami ezt megváltoztatná. Ez persze nem tetszett 
azoknak a Szcientológusoknak, akiknek a posztjuk lett volna a társadalmat, illetve a médiát és a 
politikusokat kezelni. Persze volt elég dolguk, de szembe kellett nézni azzal, hogy semmit nem 
tettünk annak érdekében, hogy ez a megváltozzon. És itt a semmi azt jelenti: semmit ahhoz, hogy 
elég legyen okozóvá válni az egész országban. Példának okáért, hiába van húsz Narconon a 
városban, a drogosok száma nő, hiába van 30 irodája a Különleges Ügyeknek, ha a fekete 
propaganda nem szűnik meg. 
 
Vagy okozod a dolgokat, vagy a hatásuk vagy! Ez ilyen egyszerű. 2002 előtt a Szcientológia hatás 
volt a mocskolódó médiával és a fekete propagandával szemben, a DMM 2002-es rendezvényével 
okozó lett. Ez ilyen egyszerű! 
 
Eljött az idő, hogy 2002 -ben elinduljon egy olyan mozgalom, ami megeszi az országot, és 
olyan erővel viszi el a társadalom számára, hogy a Szcientológia jó és a Szcientológia a 
tényleges segítség, ami egyszerre és mindenkorra eltörli a Szcientológia bemocskolását és 
leértékelését és elindít egy folyamatot, amelynek a legvégén ott található egy drogmentes 
Magyarország. 
 
És elindítottam. Vittem a zászlót. És jöttek utánam. Az mindig hatásos tudjátok, amikor egy 
vesztesnek látszó csatában valaki kilép a repülő golyók elé és egy szál karddal rohan a ropogó 
sortűzben az ellenség felé és ordítja, hogy GYŐZELEM, vagy SZABADSÁG! Ez mindig fellelkesít 
minden addig apátiában csüggedő katonát, akinek ez idáig már tölteni is alig volt ereje, most fut a 
zászlóvivő után ordítva, hogy SZABADSÁG! Aztán nem halnak meg, hanem győznek! Vicces, 
hogy előbb konfrontálnod, hogy meghalsz, azért hogy ne halj meg. Ha-ha.  
 
Aztán amikor megcsináltuk, akkor olyan nyereségeket origináltak nekem, mint: „A legnagyobb 
nyereségem az volt a  Drogmentes Magyarországért Maraton-ból, hogy lehet tenni valamit a fekete 
PR-ral szemben, és nem kell tűrni, hogy rossz hírünket keltik. N.I.” Bizony, ez nagyon jól esett. 
Mert én tudtam, hogy ezt kell tenni, és miután láttam, hogy más nem fogja megtenni, hát megtettem 
én. Az eredmény:  
 
2002. októberétől márciusig 19 média megjelenése volt a Szcientológiának Magyarországon ebből 
17 negatív. Márciustól májusig a Drogmentes Magyarországért Maraton ideje alatt 45 média 
megjelenése volt a Szcientológiának a Drogmentes Magyarországért Maraton révén, 
Magyarországon ebből 43 pozitív, 2 nagyjából elment! 
 
2005. A Szcientológia soha nem látott jó PR-ja Magyarországon, nézd meg a mostani újságokat, 
lapozgass a médiagyűjteményben és olvasd el a 2005-ös Védnökeink neveit. Nézd meg az 
archívumot, a videókat! Meg fogsz lepődni! 
Mindemellett nézd meg a drogmentes akcióink statisztikáját: Több százezer csatlakozó, több mint 
10 ezer gyerek, aki önként megfogadta, hogy nem nyúl a drogokhoz. 
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És még sorolhatnám, de ahhoz több száz oldal is kevés lenne. 
A legegyszerűbb, ha megnézed a DMM archívumát. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 07 Forráslevél 
Budapest 

2006. július 14. 
 
 

A Szcientológia ellenes fekete PR forrása 
 
 
Mint említettem én voltam az első Magyarországon, aki több mint száz PR látogatás 
csináltam, nem egész két év alatt. Ez akkor elképesztő szám volt. Most is az, bár Braun 
Mónika megelőzött ebben a tekintetben. Nagyon sok mindent láttam és a most leírt 
tapasztalataimat később más DMM PR-osok is megerősítették.  
 
Rájöttem, hogy minden fekete propaganda legalapvetőbb oka, egy Szcientológus, aki 
hibázott. Egy Szcientológus, aki nem használta a Szcientológia 100% standard technológiáját. 
Mindegy, hogy ez egy Szcientológia szervezeten belül, vagy kívül történt. Ezért a 
technológiában részesült egyén nem kapott megoldást a problémájára és nem volt 
megelégedve. Fel volt háborodva. Fel volt háborodva, hogy a Szcientológia egy csalás és 
hogy ilyenek vagyunk, és olyanok vagyunk. 
 
De hiszen ez az ember nem is kapott Szcientológiát! Értitek? Nem kapott Szcientológiát. Ő 
nem Szcientológiát kapott, hanem valami mást, ami nem volt számára megfelelő és ezt a 
nézőpontját 1000%-ig meg tudom érteni. Igaza van a felháborodásának. 
Abban nincs igaza, hogy a Szcientológia nem működik. Mert a Szcientológia 100%-os 
standard technológiája minden esetben működik.  
 
Ő nem kapott 100%-os standard Szcientológiát, ezért nem csoda, hogy nem működött. 
 
Az egy másik kérdés, hogy ezeket a szerencsétlen embereket, akiket egy képzetlen, ügyetlen 
Szcientológus megfosztott a valódi Szcientológia csodáitól, megtalálták az SP-k és 
felhasználták egy jó szaftos fekete propaganda elindítására a Szcientológia ellen. Ez már a 
PTS/SP tech része.  
 
De látjátok, hogy alapvetően egy olyan Szcientológus indította el a lavinát, aki nem használta 
Ron standard technológiáját. 
 
És megint vissza tudunk kanyarodni a KSW 1 betartásához!  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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2005. július 27. 

 
 

Drogmentes Magyarországért Maraton ALAPVETŐ célja 
 

 
A Drogmentes Magyarországért Maraton céljait ismeritek. Leírtam, használjátok.  
De tudjátok hogy pontosan mit is jelent ez?  
 
Mi a Drogmentes Magyarországért Maratonok értékes végterméke? 
Ha nagyon a lényegre akarnék térni, akkor ezt mondanám:  
Egy emberi lény, aki jól érzi magát a Szcientológiával kapcsolatban. 
 
Ennyi és nem több!  
 
Mi nem adunk el neki könyveket, mi nem nyitunk Missziókat és Narconont.  
Ezt majd megcsinálják a Szcientológia szervezetek munkatársai, a Missziók és a Narcononok, 
akiknek kitapossuk az utat ahhoz, hogy bármit elérjenek. Mi vagyunk az előfutárok, akik rendbe 
teszik az ARC-t. És ha ez készen van, már bárki fia vígan mehet terjeszteni, eladni, téríteni és bármi 
mást!  
Ez a PR hatása! 
 
Ide tartozik egy kicsiny kitérő. Ha egy Narconon működteti a DMM-et, akkor természetesen 
könyveket kell eladni, és el kell adni a technológiát. Ésszerűség, ez a kulcsszó.  
 
Biztos hallottad már, hogy egy ülés előtt be kell tenni a rudimenteket. Be kell tenni olyan dolgokat, 
amelyek nélkül nem valósulhat meg az ülés.  
 
A Szcientológia szervezetek, a Missziók, az Orgok ülésbe viszik a társadalmat. De mielőtt ez 
megtörténne, be kell tenni a rudimenteket.  
 
A társadalom rudimentjét a Drogmentes Magyarországért Maraton teszi be azzal, hogy eléri az 
értékes végtermékét: Egy társadalom, aki jól érzi magát a Szcientológiával kapcsolatban. 
 
Ha hasonlítani akarnám magunkat valamihez, akkor azt mondhatnám, hogy a Drogmentes 
Magyarországért Maraton a tájékoztató füzet a Szcientológiához. Minket dobnak be a 
postaládába, hogy kezeljük az emberek ilyen és olyan hozzáállását, azért hogy utána jöhessen 
a termékismertető is a postaládába, ahonnan már nyugodt szívvel választ az illető.  
 
Ez lenne a feladata az én általam elindított mozgalomnak, szellemiségnek. Hogy ezt tartja-e majd, a 
most DMM-nek nevezett szervezet, nem tudom. 2002-ben erre jó volt a DMM, mint DMM.  
 
Mi a Drogmentes Magyarországért Maraton értékes végterméke, amit számon kell tartanotok?  
Annak a ténynek, hogy „Egy emberi lény, aki jól érzi magát a Szcientológiával kapcsolatban”, 
mindenre kiterjedő dokumentációja (fénykép, videó, levél, üzenet, újságcikk, TV interjú, rádió 
interjú, internetes oldalak).  
És alapvetően ezek a statisztikátok. Ez az, ami számít.  
És persze, ahogy a koncepcióban ennek három meghatározott társadalmi „rétege” van: 
1. Véleményformáló, VIP-k, az ország vezetői 
2. A társadalom 
3. Média 
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Képzeljétek el, hogy az a cél, hogy az összes országos tévé élő egyenesben adja a Szcientológia 
Önkéntes Lelkészek által szervezett Drogmentes Magyarországért Maraton ügyvezetőjének 
beszédét a Parlamentből, ami után mind a 368 parlamenti képviselője állva és szívre tett kézzel 
zengi a Drogmentes Kapitány esküt!  
 
Na, ez a cél.  
Ettől már nincs messze ugyanez a jelenet: a taps tárgya a Szcientológia. 
Ebből olyan kiáramlást lehet csinálni, amitől minden SP-nek elmegy a kedve az élettől. 
És ez is cél. 
 
És vicces, hogy minden, amit csináltok, ennek a célnak van alárendelve! 
 
A többi az a körítés, hogy ne legyünk hiteltelenek.  
És ezért van az, hogy a PR tevékenység, a fentiek miatt nálunk a 4-es osztályban van. Van egy PR 
részünk a 6-os osztályban is természetesen.  
 
A másik termelésünk a drogmentesség megteremtése. Ezt azért kellett felvennünk, hogy ne legyünk 
hiteltelenek. És nem vagyunk azok, mert mellesleg csinálunk egy drogmentes Magyarországot. 
 
De ha majd hetente 10 embert leszoktató Narcononunk lesz, 100 munkatárssal, akkor a drogmentes 
termelésünk már csak hobby lesz, hiszen eredetileg erre, már meg van a szervezet.  
 
Értsétek meg, mi nem akarjuk a Narconon munkáját átvenni. Dolgozzanak meg mérte! 
 
Mi azt akarjuk, hogy egy bármikor is hatalomra kerülő politikus, vagy üzletember, vagy művész, 
vagy sportoló teljes, kimondott és publikált szeretetben legyen velünk! Ezt kell elérnünk.  
A többi az részlet,  és másodrendű.  
 
A drogmentes részét is nagyon jól kell csinálnunk, és felelősséggel kell csinálnunk, hogy ne 
legyünk hiteltelenek, de ha a fenti statok rosszak, akkor a fene megette az egészet.   
 
Én azért hoztam létre ezt a mozgalmat, hogy a Szcientológiának olyan támogatottságot szerezzek, 
amit megérdemel, hiszen IGAZI MEGOLDÁSOKAT HOZ ebben a megoldások nélküli hazug 
világban! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 09 Forráslevél 

Pécs 
2005. július 20. 

 
A PR, mint termelés 

 
Végtelen érdekes dolog, de a Drogmentes Magyarországért Maratonok-ban a PR akciók nem a jó 
öreg szervezési tábla Közönségkapcsolatok osztályába tartoznak, hanem a termelési osztályba.  
Természetesen a Közönségkapcsolatok osztályában is van PR alosztály. Ez nem azt jelenti, hogy 
megváltoztatnánk Ron Orgboardját. Sőt. 
 
Ezzel kapcsolatban volt egy-két ellenszándék és úgy tudom jelenleg is a Közönségkapcsolatok 
osztályában van az összes PR akció, de a Drogmentes Magyarországért Maratonok esetében ez 
helytelen. Méghozzá a DMM célja miatt.  
 
Nézzük a Drogmentes Magyarországért Maratonok célját.  
1. A társadalmat jó ARC-be hozni a Szcientológiával, a Szcientológusok termékeivel, és LRH 

termékeivel, a technológiájával. 
2. Drogmentes Magyarország. 
 
Nézzük a 2. célt, milyen tevékenységek kapcsolódnak hozzá: Drogmentes Magyarország. 
Körbe futni az országot, Drogmentes Kapitányokat avatni, aláírásokat gyűjteni, futni, drogmegelőző 
előadásokat tartani, drogmegelőző füzeteket osztogatni, szórólapokat osztogatni. Ez lényegében a 
Maraton, amit 42 nap alatt csinálunk. A Maraton 42 napján kívül: elérni a drogtörvényt alkotókat, 
és hatással lenni rájuk.  
 
De nézzük az első célt: A társadalmat jó ARC-be hozni a Szcientológiával, a Szcientológusok 
termékeivel és LRH termékeivel, technológiájával.  
Polgármesterek és OL-ek originációit gyűjtjük videón, fényképen, levélben, Vándorkönyvben, 
médiában. Beleegyezéseket, barátságokat gyűjtünk. Magyarul PR tevékenységet folytatunk, ami 
lefordítva azt jelenti: A drogproblémára való megoldás és a Szcientológia sikerességének a széles 
körben való és jó elterjesztése. Ez a termelés.  
 
Nekünk, a Drogmentes Magyarországért Maratonnak ez termelés, amit statisztikával kell 
mérni. A célunk és értékes termékünk az, hogy az egész ország tudja az igazságot, tudja azt, 
ami tény, hogy a Szcientológia technológiájával tényleg lehet tenni valamit bármilyen 
probléma megoldásra, és hogy a Szcientológusok azért Szcientológusok, mert nap, mint nap 
tesznek is valamilyen probléma megoldásáért és képesek is megoldani azt.  
 
Ez nekünk termékünk. A termelés része. A Drogmentes Magyarországért Maratonok szervezési 
tábláján ott kell lenni a PR tevékenységeknek a termelési osztályban. Kell lenni egy Kormány PR 
részlegnek, kell lenni egy Kormány drogstratégia részlegnek, kell lenni egy OL részlegnek, és kell 
lenni egy Média részlegnek. És így tovább... 
Ezek a termeléshez tartoznak, hiszen ezért hoztam létre a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
mozgalmát! Így érjük el a célt.  A célt termeléssel érjük el. Nekünk az a tevékenységünk, hogy 
néhány dolgot PR-ozunk. Tehát a termelési osztályban ott a PR tevékenység. És persze a 
Közönségkapcsolatok osztályában is ott van az a PR tevékenység, ami minden szervezési táblán ott 
van. És ez nekünk is ott van. 
 
A Közönségkapcsolatok osztályában a PR alosztály nálunk is helyet kap, hiszen azokat az értékes 
végtermékeket, melyek a termelési osztályról származnak - egyrészt a drogmentes alosztályból 
(Drogmentes Kapitányok száma, gyerekek száma, akik drogmegelőző előadásokat hallgattak, 
velünk futó gyerekek száma, polgármesterek száma, akik csatlakoztak a DMM-hez, bla, bla), 
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másrészt a PR alosztályból (PR látogatások száma, aláírások száma, originációk száma, írásos 
originációk száma, ajándékok száma, hozzájárulások száma, törvénymódosítások száma, bla, bla) -  
azokat széles körben ismerté kell tenni.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonoknál termeléshez tartozik az, hogy ha a 
Miniszterelnöktől üdvözlő levelet kapunk.  
A Közönségkapcsolatok PR alosztályára tartozik ennek a ténynek a széles körben ismertté 
tétele.  
Látjátok, két különböző dolog! 
Van olyan szervezet, ahol a Miniszterelnöktől kapott üdvözlő levél a Közönségkapcsolatok 
osztályába tartozik, de a Drogmentes Magyarországért Maratonok szervezetében nem oda 
tartozik, hanem a termeléshez.  
 
Tudjátok mit, van egy ötletem. Szedjük szét a két dolgot. A  Drogmentes Magyarországért 
Maratonok életében legyen ennek speciális elnevezése. A termeléshez tartozó PR tevékenység 
legyen Termelési PR, a Közönségkapcsolatok alá tartozó PR tevékenység legyen Közönség PR.  
 
Termelési PR-hoz tartozik eljutni odáig, hogy egy város polgármestere drogmentes napnak 
nyilvánítja azt a napot, amikor a Maraton ott jár, és nyíltan kiáll mellettünk és átvesz LRH 
könyveket és beír a Vándorkönyve. A Termelési PR-hoz tartozik, hogy év közben tartsuk vele a 
kapcsolatot és még több együttműködést elérünk nála, és videón interjút készítünk vele, miközben 
elmondja, hogy menyire nagyszerű ez a kezdeményezés és számos fényképet készítünk, amikor 
átveszi az LRH Arcképet, és boldogan mosolyog a Szcientológusok mellett.  
 
A Közönség PR-hoz tartozik, hogy bankettet szervezzen, és ott fellépjen ez a polgármester. A 
Közönség PR-hoz tartozik az, hogy a DMM újságban megjelenjen ez a polgármester, hogy a videó 
felvétel eljusson minden polgármesterhez, hogy az újság eljusson mindenkihez, és a fényképek 
elárasszák az Internetet.  
 
Ez a Közönség PR. Egy jó terméket jól ismertté tenni. Nekünk az a termékünk, hogy a polgármester 
imád minket és drogmentes nappá nyilvánítja azt a napot, amikor a DMM ott jár, és azt mondja, 
hogy mindenki csatlakozzon hozzánk. Ez a mi termékünk.  
Utána ezt a terméket kell ismertté tenni, mint Szcientológus és mind wog körökben.  
 
Ez nagyon fontos. Úgy látom, hogy a mostani DMM, ebből a tisztázatlanságból kifolyólag, inkább 
a termelési PR-t favorizálja. A közönség PR egy kicsit szegényes. Ők úgy láthatják, hogy nagyon jó 
PR-unk van, de ezt a közönség nem biztos, hogy látja, mert ami domináns, az a termelési PR. 
 
Na, ezt kell megértenetek és higgyétek el egyszerűbb és sikeresebb lesz minden! 
A következő táblázatba nem írtam bele mindent, csak ami hirtelen eszembe jutott, de 
szemléltetésnek kiváló. 
 

 
 
 

                Termelés 
Maraton előkészítés Maraton PR 

Drogmentes Kapitány részleg PR találkozók részlege
Aláírásgyűjtési részleg Kormány PR részleg
Drogmegelőző alőadások részleg Országos Drogstratégia részleg
Drogfelvilágosító füzetek részleg OL részleg
Futás részleg Média részleg 
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Termelési PR találkozók ÉVT: Minden dokumentum (Bármilyen pozitív origináció és cselekedet a 
DMM-ről, bármilyen origináció vagy cselekedet a LRH-val, a Szcientológiával és Ron tech-el 
kapcsolatosan) írásban, videón, fényképen, audio felvételen, vagy bármilyen más hordozón.  
Statisztikák: Az ÉTV számokban kifejezve. 
 
Kormány PR részleg ÉVT: Olyan politikusok és országgyűlési képviselőkkel való jó 
kommunikáció, vagy közös egyetértés, vagy közös munka, vagy barátság, amely elősegíti a célt. Az 
összes parlamenti párt kiáll a DMM mellett és elfogadják egymás jelenlétét a DMM oldalán.  
Statisztikák: Találjátok ki: találkozások száma. Szimpatizánsok száma. Originációk száma.  
 
Országos Drogstratégia részleg ÉVT: Akciók és lépések, amelyek előremozdítják, hogy a 
droglegalizáció dugába dőljön, és tisztességes törvények maradjanak érvényben.  
Statisztikák: Látogatások száma. Sikeres rendezvények (Drogmentes Konferencia). Sikeres 
együttműködések száma. Sikeres törvények, sikeres akciók száma.  
 
OL részleg ÉVT: Véleményformálók, hírességek, színészek, TV-s személyiségek, zenészek, 
sztárok, népszerű emberekkel kialakított hatalmas ARC eredményeképpen pozitív originációk a 
DMM-mel kapcsolatban, a Szcientológiával vagy Ron-nal kapcsolatban írásban, videón, 
hangszalagon, vagy bármilyen adathordozón.  
Statisztikák: Ezek száma.  
 
Média részleg ÉVT: Begyűjtött pozitív média megjelenések a DMM, a Szcientológia, LRH 
megemlítésével.  
Statisztikák: Ezeknek száma.  
 
A Közönségkapcsolatok osztálya ezeket a statisztikákat teszik széles körben jól ismertté!  
 

Például 
 

Termék: Az idén több mint 80 média megjelenésünk volt! 
Hatos osztály: Ezekből a médiakivágásokból CD-ket gyártani és elküldeni valakiknek, vagy 
megmutatni valakiknek. 
Termelés: Idén 34 polgármester adott interjút. 
Hatos osztály: Ezeket CD-n összegezni és elküldeni valakiknek, vagy levetíteni valakiknek, akiket 
összehívunk.  
 
A hatos osztály Közönség PR részleg közönségtalálkozókat szervez hol Szcientológusoknak, hol 
wogoknak folyamatosan, és ismertté teszi az ÉVT-keket. Egy ilyen általam ismert mód a 
Drogmentes Magyarországért Maraton végén rendezendő bankett. Ilyen még a Drogmentes 
Magyarországért Maratonok újság évenkénti kiküldése.  
Egyelőre nincs elég Közönség PR a DMM-ben, többre lenne szükség.  
 
Tehát meg kell értenetek, hogy a mi termelésünk az, hogy elősegítjük, hogy a Szcientológia széles 
körben jól ismertté váljon. Ezt PR-nak hívják, de ne tévesszen meg benneteket, a PR az nekünk a 
termelésünk, mindamellett, hogy drogmentessé tesszük az országot. A közönségkapcsolatok PR 
osztályának az a feladata, hogy PR-ozza a mi termelésünket.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok egyedülálló koncepciójához a fentiek elengedhetetlenül 
hozzátartoznak. 
 
 

Kunfalvy Ákos  
DMM alapító 
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DMM 10 Forráslevél 

Pécs 
2005. Június 06. 

 
 

Ott lenni és kommunikálni 
 
 

Hogy mi volt a sikere az első Drogmentes Magyarországért Maratonnak? És mi az, amitől most is 
sikeres? Mi volt az, mitől bummot hoztunk létre a társadalomban?  
A válasz egyszerű: Ott voltunk és kommunikáltunk! 
 
Minden rólunk terjengő rémhírnek megfelelően behúzott nyakkal és rettentő kínos arccal kellett 
volna járkálnunk és bocsánatot kérni mindenkitől, hogy létezünk!  
 
Kicsit feltűnő volt, hogy nem ezt tettük!   
 
2002-ben egész érdekes helyzet volt Magyarországon. Mi Szcientológusok eléggé szervezetlenek és 
elég gyengék voltunk akkor még ahhoz, hogy kicsit ügyetlenül bánjunk egyik másik SP-vel és azok 
minden médiát bevetve megtámadjanak minket, és elég nagy sürgés-forgásban volt az OSA is az 
akkori időkben, igen csak számolták a Szcientológiáról szóló fekete PR cikkeket. Pedig jól 
dolgoztak, sokat dolgoztak, de egy kicsit sok volt a munka és kevesen voltak. Most is kevesen 
vannak. 
 
Tüzet kellett oltani, mert a füst már elég nagy volt. Oda kellett menni és megmutatni, hogy kik is 
vagyunk valójában, és hogy mi a Szcientológia valójában.  
 
A Drogmentes Maraton elindult. Szalajtottunk néhány riportert, aki még annyira nem volt 
megfélemlítve, találtunk egy-két nagyon stabil megbízható szimpatizánst, aki felelős pozícióban 
volt és – mi voltunk a legjobban meglepődve – teljes vállszélességgel mellénk álltak.  
 
Sose felejtem el azt az újságírót szombathelyen, aki fényképeket és beszámolót készítet rólunk. Az 
elején nem akarta aláírni a Vándorkönyvünket, mert félt a Szcientológia szótól. A végén aztán 
látványosan meggondolta magát és szinte tüntetőleg aláírta. 
 
A Veszélyes szó, a Szcientológia. Ha-ha! Ezeket a történeteket ismernetek kell, ha ismerni 
akarjátok a DMM szellemiségét. 
 
2202-ben is szinte ugyanaz volt az útiterv, mint 2005-ben, de előre senkit nem értesítettünk a 
települések részéről, csak elindultunk. 270 település várt ránk nem egészen 35 nap alatt. 
Jött az első város. Választottam magam mellé valakit, és megkerestük a polgármesteri hivatalt, meg 
a rendőrkapitányságot. És bekopogtunk!  
Tone 40, tudod! Nincs kétséged, hogy sikerrel jársz! 
- Csókolom, a Drogmentes Magyarországért Maraton megérkezett, a drogok ellen demonstrálva 
körbefutjuk az országot 35 napon át, beköszönnénk a polgármesterhez! - mindezt magyar lobogóval 
a kezemben, csillogó szemmel. 
Szerinted a kis titkárnő mit mondott erre? Nagy mosollyal a tekintetében már állt is fel a székről:  
- Erre tessék jönni! - és már mentünk is. 
A polgármesternek előadtam ugyanezt! Boldogan fogadott.  - Drogmentesség, hát persze, hogy 
egyetértek, nagyszerűnek tartom ezt a kezdeményezést! - amikor ezt kimondta, már nyitottam a 
szám: 
- Örülök, hogy így gondolja, egyébiránt Szcientológia Önkéntes Lelkészek vagyunk, akik szerezik ezt 
a rendezvényt – akkor még rendezvény, később mozgalom – és volna itt egy Vándorkönyv, amit 
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már annyian aláírtak többek között polgármesterek, lenne szíves beírásával igazolni, hogy 
érintettük az Önök települését is és egyetért egy drogmentes Magyarországgal? 
 
És tudod mi történt?  
Az estek nagy százalékában a szemük se rezzent a Szcientológiára, a másik része nyelt egyet, amit 
észrevettem és rákérdeztem, hogy hallott-e már a Szcientológiáról. És akkor elmondta, hogy mit 
hallott és akkor azt kezeltük.  
 
Volt például olyan rendőrkapitány, aki lelkesedett, csatlakozott a drogmentességhez, de látszott, 
hogy van valami, amit a bajsza alatt eltitkol és miután egy jó pár perce kellemesen elbeszélgettünk, 
egyszer csak hátradőlt a széken – látszott, hogy most felszabadult – és azt mondta:  
- És mondják már meg, mi az a Szcientológia valójában?  

 
Ez az a kérdés, amiért a Drogmentes Magyarországért Maraton létezik és ez az a kérdés, 
amiért mindent megteszünk, hogy megkérdezzék!  
Ez a kérdés az OK, amiért a Drogmentes Magyarországért Maraton létezik! 

 
És mi elmondtuk és hatalmas mosollyal az arcukon, felszabadultan kísértek minket ki az épületből 
miután aláírtak a Vándorkönyvbe és még fényképek is készültek boldogan feszítve a település 
zászlaja előtt!  
 
Betöltöttük az űrt! Semmi mást nem csináltunk, csak betöltöttük az űrt! 
Ott voltunk és kommunikáltunk. Persze ehhez oda kellett menni! 
 
A nagy tanulság az volt, hogy sokan még Szcientológust se láttak! Az első felismerésük az volt, 
hogy Jéé, ez egy Szcientológus és már öt perce nem harapott meg! Ha-ha! 
Hiszen a TV-ben azt mondták, hogy fantomok és láthatatlanul beépülnek minden hova és 
gyerekeket esznek! Ha-ha! 
 
Mi meg odamentünk és közöltük hatalmas mosollyal és kiegyenesített gerinccel, hogy Csókolom a 
drogmentességért futunk és Szcientológus vagyok és azért jöttünk hogy segítsünk, és nyújtottam a 
kezem. 
 
Hát ez a siker!  
 
És senkitől nem kérdeztük, hogy bemehetünk-e! Bementünk.  
 
Senkitől nem kértük, hogy szeressen minket. Elmondtuk, hogy mit csinálunk, és megszerettek 
minket!  
 
Ha nem szerettek, amikor bementünk, tettünk róla, hogy szeressenek, amikor kijövünk! 
 
Én voltam az első az országban, aki több száz PR látogatást csinált Szcientológusként. A 
magyarországi PR úttörője voltam. Hú, ez nagyon szépen hangzott, bár nem volt piros 
nyakkendőm. 
 
Mostani fejjel, tudom, hogy sokszor csacsiságokat is mondtam.  
De ott voltunk és kommunikáltuk.  
 
Mentünk, körbejártuk az országot és odaálltunk mindenki elé, és kommunikáltunk! Tudjátok, 
mennyiségi univerzum, csak a mennyiség számít! Rajtunk volt a sárga Szcientológia Önkéntes 
Lelkész póló és kommunikáltunk. Utcán, úton, téren, iskolában, hivatalokban, rendőrségen. És egy 
idő után megfordult az áramlás, és már elénk jöttek az újságírók, és elénk jöttek a hivatalból.  
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Ott voltunk és kommunikáltunk. És nem kérdeztünk senkit, hogy lehet-e.  
És ott vagyunk mindenhol és elmondjuk, hogyan lehet jobb a világ és elmondjuk, hogy nem 
akarunk drogokat és szeretnek minket! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Alulról jövő kezdeményezés  
 

 
Ez a forráslevél meg fogja veletek értetni, hogy miből is táplálkozik a Drogmentes Magyarországért 
Maraton szellemisége, és hogy miért kulcs adat az, hogy a Drogmentes Magyarországért Maraton 
alulról jövő kezdeményezés.  
 
A Szcientológia Egyház megalkotta a saját világi alapítványait, azokat, amelyeket 
társadalomjobbító szervezeteknek nevez.  
Ilyen a Narconon, amely a drogproblémára nyújt megoldásokat, ilyen Az út a boldogsághoz 
szervezet, amely az erkölcsi szabályokat mutatja meg, ilyen a Criminon, aki a bűnözés területére ad 
megoldásokat, ilyen az Alkalmazott Oktatástan, aki a tanulás problémáját oldja meg, és ilyen a 
Szcientológia Önkéntes Lelkész mozgalom, ami a társadalomba nyúl ki és azonnal megoldásokat ad 
az élet bármilyen problémájára. Említhetnénk még a WISE és egyéb csoportokat. 
 
Ezen kívül, az Egyháznak meg van a saját vallási technológiája, melyet az Egyházak használnak!  
 
A Szcientológia felső vezetés a fent említett területeket támogatja, kampányaival és promóival 
segíti őket. Ezek azok  a területek, amelyeket hivatalosan is mindenhol megemlítenek és ezekre a 
területekre a felső vezetés kampányokat dolgoz ki, amiket nagyon szigorúan vesznek és kiszedik 
mindenkiből a sikeres megvalósítást. Magyarul az összes figyelem ezeknek a projekteknek a 
megvalósításán van. Kakaskukorékolástól bagolyhuhogásig.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok egy új dolog. Nem csak futás. Nem csak VM akció. 
Nem csak Narconon akció, de erőteljes PR akció... és … nem illik bele sehova.  
 
Ugyanakkor VM akció, és Narconon akció, és PR akció, ami az OSA-hoz csatolja a Drogmentes 
Magyarországért Maratont, és ugyanakkor a Szcientológia Egyház hatos C osztályába illik a 
legjobban. Mindemellett polgármestereket és politikusokat látogatunk, akiknek létfontosságú lenne, 
hogy a WISE által propagált admin technológiát használnák. És eközben iskolákba is megyünk, és 
gyerekekkel beszélünk, amire viszont az Alkalmazott Oktatástannak csillant fel a szeme.  
 
Na most akkor mi van! 
 
Jön ez a Kunfalvy gyerek, és itt megzavarja több ezer ember gondolkodását. Hát hogy van ez, 
kérem?   
 
Az OSA CEE mindvégig felvállalt minket és mindvégig ragaszkodott hozzánk, ami érthető is. 
Tőlük kaptunk 2002-ben a 20.000 db drogmegelőző füzetet, amiért hálásak voltunk és az OSA CEE 
vezetője Fritzlauf Lajos személye nélkül eszembe se jutott volna a  Drogmentes Magyarországért 
Maratonok ötlete és koncepciója még anno, hiszen az Ő révén kerültem kapcsolatba 2001-ben az 
Európai Maraton az Emberi Jogokért elnevezésű programmal. Állítok majd neki egy kőtáblát a 
Plutón, ha arra járok! Viszont a nemzetközi támogatást és hátszelet nem kaptunk az OSA-n 
keresztül sem, hiszen ők is tudták, hogy ez egy általam összekutyult partizán akció, ezért nem 
nagyon tudták beleilleszteni ők se sehova, illetve a PR projektek közé illesztették be. Persze aztán 
kapták a kérdéseket, hogy miért VM pólóba futunk, és miért sárgába, és hol az egyház promózása... 
Szegények, azóta enyhe tikkelésük van, ahányszor meglátnak! Ha-ha! 
Fritzlauf Lajos háta megerősödött, annyit tartotta helyettem! Köszönet érte! 
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Ezért az elején még annyi támogatást se kaptunk, hogy a világon elért sikereket bemutató évente 
több, mint ötször megrendezésre kerülő nagy nemzetközi videó vetítéssel párosuló rendezvény 
egyikébe bekerüljön a Drogmentes Magyarországért Maratonok, mint az egyik legsikeresebb 
mozgalom a világon.  
 
Alulról jövő kezdeményezés. Senkinek a kutyája, kölyke. Kemény munkával és erős jelenléttel 
ki kellett harcolni, hogy mások számára is létezzen és elismert legyen.  
 
Emlékszem a 2003-as DMM előtt, a Budapest Org vezetése el akarta venni Braun Mónikát, mert 
volt egy hét VM kampány a DMM ország-futás első hetében. Akkoriban a Móni és én voltam a fő 
szervezői a DMM-nek. Felelősségről beszéltek, bele akarták nyomni a bankjába, és erővel rá 
akarták venni, hogy ne vegyen részt a DMM-en, és vegye át a VM kampány vezetését. Ez tény, 
hiába fáj most egyeseknek.  
 
Európa, vagy a világ legsikeresebb akcióját fúrták, nem hogy összekapcsolták volna a kettőt, mint 
ahogy azt később a kiváló Szabó Magdi VM vezetésénél az megvalósult.  
 
A Narconon akkori Magyarországi és Európai vezetője még az ABLE EU-hoz is elvitte az ügyet, 
mert tiltakoztak az ellen, hogy használjuk a Drogmentes Magyarországért kifejezést. Ez 2003-ban a 
DMM ország-futás előtt történt. Én figyelmen kívül hagytam volna az egészet, de Braun Mónika 
bedőlt ennek és pár hetébe tellett, hogy tisztázták a dolgot. Mindez akkor, amikor a Narcononnak 
hozzánk képest semmilyen eredmény nem volt Magyarországon. 
Ez tény, hiába fáj most egyeseknek. 
 
Történtek ilyenek, az OSA CEE-től is kaptam, illetve kaptunk hasonlókat. 
 
És most már mindneki kiscicája vagyunk, akiket lehet simogatni, és lehet mutogatni, hogy milyen 
szép a szőrünk.  
 
És ez még hozzátartozott az alapításhoz. Ezért én álltam a sarat. 
 
Ne higgyétek, hogy könnyű volt, kérelmeket kellett írnom minden egyes alkalommal, amikor azt 
akartam, hogy elismerjenek minket. Pedig a teljesítményünk és eredményeink magasan 
túlszárnyaltak minden képzeletet! És nekünk pénzt, támogatást jelentett az, ha hivatalosan is 
elismertek minket. Sokkal könnyebben adott támogatást a közönség. 
 
Ellentétben azokkal a hivatalos szervezetekkel, akik akármit csináltak a területükön, a nemzetközi 
vezetés a nemzetközi ünnepségeken ontotta róluk a szép dolgokat. Ez rettentő nagy kedvezmény a 
hivatalos szervezetek számára. 
 
2004-ben egy visszautasított kérelem után, csak a CO OTL CEE számára írt levél nyitotta meg az 
utat ahhoz, hogy a Magyarországi októberi IAS Ünnepségen, a többi társadalomjobbító csoport 
mellé odaállhatott a DMM egy vezetője is.  
 
És ezt mind nem azért írom le, hogy bántsam őket. Miért bántanám, hiszen fantasztikus és nagyon 
nagy felelősségű munkájuk és tevékenységeik vannak. Egy célért dolgozunk. Nélkülük nem lennék 
itt és a munkájuk elengedhetetlen. Ők csodálatos emberek. És lehet, ha nem biztos, hogy 
csodálatosabbak, mint én, mert többet tesznek a Szcientológiáért a globális munkásságukat 
beleszámítva.  
 
De amit tettek, azt megtették, és nem fogom alter-iselni a dolgot. Márt csak azért se, mert rengeteg 
nyereséget adhat ezeknek a dolgoknak az ismerete. Azért írtam le, hogy lássátok, hogy a DMM 
kicsoda és micsoda. Milyen alapokkal rendelkezik és lássátok azt is, hogy nagy dolgot nem lehet 
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elérni sziszi-fuszi munkával, ingyom-bingyom hozzáállással és jelentős támadások nélkül.  
 
Nagyon nagy tanulság ez a számomra, és szeretném, ha ez a tanulság számotokra is nyereség 
lehetne. Én akkor  zűrzavarba kerültem emiatt és nem akarom, hogy ezt ti is eljátsszátok esetleg.   
 
Az a lényeges, hogy legyetek OT-k és ne ijedjetek meg ettől. Ez természetes dolog, most már 
tudom. Itt a Földbolygón. Sokkal képzettebb is vagyok és sokkal rutinosabb.  
 
Az egész kommunikációmnak ez az üzenete: 
 
Kis hatást kreálsz, kis pofont kapsz. Nagy hatást kreálsz, nagy pofont kapsz. Ha akkora 
hatást kreálsz, ami az egész Magyarországi Szcientológiára, azoknak szervezeteire és jövőjére 
is kihat, akkor nem csodálkozz, hogy pofozógépnek néznek!  
 
Konfrontáljátok, és menjetek tovább. A statisztikák és az eredmények azok, amelyek beszélnek 
helyettetek. A végén minden jóra fordul. 
 
Visszatérve, ne, hogy azt higgyétek, hogy nem kellett végigmennünk a veszélykondíción. Én 
emlékszem ár, hogy harapni kellett, és ki kellett harcolni, hogy a Szcientológia vezetés elismerjen 
minket egyáltalán!  
 
Nem értették, mit csinálunk. Túl új volt, túl más. Nem illett bele egy sablonba se, és ha nem illik 
bele egy sablonba se, akkor azzal nehéz gondolkodni! Nem is tudtak vele gondolkodni. Egy aranyos 
példa, amely talán tömeget ad erről. A második Maraton után valaki megkérdezte egy-két fénykép 
megnézése után, hogy „És ti tényleg futtok?” 
 
Most már hősök vagyunk, de még mindig partizánok vagyunk és nem egészen a hivatalos 
hadállomány része! Bár már pár éve része vagyunk az Clear Terjeszkedési Bizottságnak, ami azért 
nagyon megtisztelő.  
 
De nézzük a társadalmat 
 
A Magyar társadalom szintén felállított egy olyan rendszert, amely hivatott kordában tartani, 
megállítani és megfékezni a kábítószer terjedését. A kormány pénzeli őket.  
A leszoktatáshoz ott a pszichiátria, amely rengeteg pénzt követel és szinte semmilyen kézzel 
fogható terméket nem tud felmutatni, amellyel létjogosultsága lenne ilyen sok pénzt kérni az 
adófizetők pénzéből, mint amennyit bezsebel. 
 
Ezekhez a szervezetekhez sem tartozunk. Sőt volt idő, amikor nagyon is ferde szemmel néztek 
minket, mert nincs semmilyen világi képesítésünk a hivatalos drogmegelőzésre. Most már azért 
néznek ránk ferde szemmel, mert rájöttek, hogy elég nagy hatásunk van! Most jön még csak a harc. 
 
Aztán vannak alapítványi támogatások pályázatok formájában. Remek.  
De egy-két évet kell tevékenykedni a jogerőre emelkedett alapítványnak, amíg jogosult lehetne 
egyáltalán pályázni és elvenni egy marékkal a nagy lavor pénzből.  
Az ilyen pályázatoknál sokszor úgy érzem, mintha a jobb fogalmazásra és minél érthetetlenebb 
szakkifejezésekre adnák a pénzt és nem az eredményekre. A pszichiátria alapú gondolkodásról nem 
is beszélve. 
 
Az ország e területért felelős Minisztériumoknak és főkolbászoknak meg van saját projektjük a 
drogmenteség problémájának kezelésére szánt pénz elköltésére. Persze sikertelenek, de legalább 
van munkájuk, nagyon sokan kiválóan eltartják a családot belőle. 
 
Tehát itt is senki kutyája, kölykei voltunk. És még vagyunk is egy kicsit, de a mi szándékunkhoz 
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nem elég erősek. Ki fogjuk harcolni, hogy Magyarország legnagyobb drogellenes mozgalma, amely 
több százezer embert mozgat meg évente, és drogmentes napoknak nyilvánítják a polgármesterek 
azt a napot, amikor áthalad a  Drogmentes Magyarországért Maratonok, állami pénzen terjessze a 
drogmentesség igaz eszméjét Magyarország gyermekeinek, és ne nekünk kelljen a saját pénzünket 
is beleadva, a saját életünket a háttérbe helyezve teljes életünket rááldozni azokért a célokért, 
amikért több minisztérium több milliárd forintból gazdálkodik. Eredmény nélkül.  
 
Ki fogjuk harcolni, hogy az igazág győzzön! Talán azok nem örülnek ennek, akiknek a zsebéből 
kivesszük a pénzt és drogmegelőző füzetek formájában a gyerekek kezébe tesszük, de ez minket 
egy csöppet sem zavar. Az ország 97,5% boldog, hogy létezünk! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 12 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 21. 
 
 

Drogmentes Magyarországért Maraton előzményei 
 
 
Mint már említettem más DMM Forráslevélben a maraton, mint a hosszú távú futás és 
létfontosságú üzenet továbbításának szimbóluma már évezredek óta él a történelem tudatában.  
 
Ez nem újdonság.  
 
2001-ben az ENSZ Barátai Szövetség, a Szcientológia Egyház és a Vallási Toleranciáért 
nemzetközi alapítvány létrehozott egy „Európai Maraton az Emberi Jogokért 2001”-es 
elnevezésű 8000 kilométeres váltófutást, amely Budapestről indult és Párizs volt a célállomás.  
 
Erről a Maratonról én még New Yorkban hallottam Fritzlauf Lajostól a Szcientológia Egyház 
titkárától. Nagyon felizgatott a gondolat, hogy az emberi jogokért futhatok át egész Európán. 
Hazamentem az indulásra, Budapestre. Már az USA-ban vettem futócipőt és elkezdtem 
edzeni. Minden alkalommal a zsebemben vittem haza a nyelvemet.  
 
Megérkeztem Budapestre, az indulásra. Egyből én lettem a magyar csapat kapitánya és az én 
dolgom volt megszervezni a 3-5 fős csapatot, az útvonalat Bécsig, a szállást, a kaját, a kísérő 
kocsikat, a költségekre a fedezetet, fogadni az egész Maraton csapatkapitányát, zászlókat 
szerezni, és így tovább.  
 
Magyarul kitanultam a leckét. Megszerveztem egy teljes Maratont Budapesttől Bécsig.  
Elég rutin volt ahhoz, hogy mindent tudjak egy ilyen ciklusról. 
 
És persze futottunk tovább Bécsből Münchenen, Zürichen át Genfig. Aztán közölték, hogy a 
szervezők úgy döntöttek, hogy nem megyünk át Franciaországba, mert egy hónappal ezelőtt 
New Yorkban történt szeptember 11-i – állítólag muzulmán vallású - terrortámadás nyomán a 
Francia lakosság muzulmán része miatt a velünk lévő négy amerikai állampolgár 
biztonságáért nem vállalják a felelősséget. Már pedig ezek az amerikai OT -k voltak a 
vezetőink.  
 
Az út csodálatos és életem egyik legnagyobb élménye volt, és ha ezen a rendezvényen nem 
veszek részt, akkor ma nincs Drogmentes Magyarországért Maraton, az biztos.  
 
Viszont nyitott szemmel jártam végig az utat és láttam, hogy micsoda nagy lehetőség van egy 
ilyen rendezvényben, amit ez a rendezvény nem használt ki teljesen. 
 
Fájt a szívem, hogy ha arra gondolok, hogy futottunk, de a kísérő autót csak ritkán láttuk. A 
kísérő autón nem volt felirat, nem volt tábla, nem volt hangszóró. Aki látott minket futni az 
azt gondolta, hogy délutáni kis edzésünket végezzük. Volt, amikor éjszaka fél egykor még 
futottam a 21 kilométeremet, mert a szervezés miatt későn délután indult el a futás.  
 
A Budapesti és a Müncheni rendezvény csodálatos volt, a többi annyira nem. Kevés 
újságcikket láttam. Összesen kettőt, bár lehet, hogy volt több is.  
Alapjában véve mi, akik részt vettünk rajta, mint futók és olyankor botcsinálta polgármester 
vagy akármilyen főkolbász látogatók az egekben szárnyaltunk futás helyett, annyira jó éreztük 
magunkat.  
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Nem tudom, hogy ebből a rengeteg embert és pénzt és hét országot megmozgató egy hónapos 
demonstráció sorozatból a külvilág mennyit észlelt!  
 
Én azt gondolom keveset, pedig érdemes lett volna.  
 
Amikor a svájci hegyekben a sóhajtásnyira lévő naplemente lelóbázta lábait az útra,  
finoman meglökte a lelkem, és hirtelen elszálltam fizikai valómtól a narancsban úszó 
végtelen feletti érezhetetlen és mégis létező tartományba, ahonnan azzal a tudattal 
jöttem vissza 24 dolláros tornacipőim valóságába, hogy  nekem kell megcsinálnom ezt a 
kiváló lehetőséget kínáló Maratoni ötletet olyan módon, hogy büszke legyen rám 
mindenki, aki valaha ismert. Mintha Ron szólt volna hozzám, mintha neki tetem volna 
ígéretet. És mire leereszkedtünk a délutáni szél lágy tenyerén a völgybe, már meg is 
született a teljes koncepció, amellyel kezelni tudunk bármilyen problémát bármilyen 
területen! 
 
Íme a történet. A szervezés buktatóin már túl voltam, mindent tudtam, hogyan kell egy több 
tízezer embert megmozgató demonstráló rendezvényt megszervezni.  
 
Kérlek benneteket, hogy használjátok és hódítsátok meg a vele világot! Ne hagyjátok elveszni 
a lehetőséget!  
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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2005. május 25. 

 
 

Az alapítói poszt 
 
 
Művész vagyok, számos ötletem van nap, mint nap. Egyik ötlet a másik után ugrik a ki a fejemből, 
és azon veszem észre magam, hogy már ellep az ötletek mennyisége és most már legalább egyet 
meg kell valósítanom, mert nem bírok magammal tovább! 
 
Szinte mindenre van új ötletem, és képes vagyok elképzelni bizonyos területeknek a hibátlan 
működését. Ezt írja erről L. Ron Hubbard: 
 
„Ösztönösen tiszteljük a nagy művészt, festőt vagy zenészt, és a társadalom egésze úgy néz fel rájuk, 
mint olyanokra, akik nem egészen szokásos lények. És nem is azok. Ők felette állnak az embernek... 
Az, aki igazán tud másokkal kommunikálni, egy magasabb rendű lény, aki világokat épít.” 
 
Mindent, amit tettem, azért tettem, hogy a Szcientológia Különleges Ügyek osztályának segítsek, és 
előre lendítsem egy mélypontról a Szcientológia helyzetét és megítélését. Sikerrel jártunk. 
Köszönöm nektek. Köszönöm, akik hittek bennem! Nem voltak sokan, de rengetegen kivették a 
részüket a munkából. Én Ronért tettem, amit tettem, és felajánlom a terméket és a DMM 
mozgalmának a felügyeletét a Szcientológiának és a Szcientológusoknak, illetve a Szcientológia 
Egyháznak, ugyanis nekik kell felügyelniük, hogy LRH szellemiségéhez hűek maradjunk 
mindörökké, akkor is, ha én már nem leszek.   
 
Az, hogy az én szellemiségemhez hűek maradtok-e, az egy másik kérdés. A DMM Forráslevelek 
azért íródtak, hogy Kunfalvy Ákos szellemisége megmaradjon akkor is, ha ti nem tartjátok fenn.  
 
A hely, az időpont, a forma és a létezőségem és annak kondíciója mind lehetővé tette, hogy 2002-
ben megcsináljam, megcsináljuk azt, amit megcsináltunk. És megcsináltuk. Szerencsém volt. Lehet. 
De megcsináltuk. 
Mozgalmat hoztunk létre, amely megváltoztatja Magyarország kondícióját. Természetesen minden, 
amit tettünk azt alátámaszt egy LRH referencia, hiszen azt tettük, ami működik. De mégis vannak 
olyan részletek, amelyek speciálisan a DMM-hez tartoznak, és nagyon érdekes lehet. Például a 
tónus, a hozzáállás, a szándék, a nagyban gondolkodás. De ezekre is van LRH referencia biztos 
vagyok benne. 
 
Ha ez nem egy társadalomjobbító, közhasznú tevékenység volna, akkor már milliomos lennék. Én 
lennék egy Drogmentes Maraton cég tulajdonosa, és milliomos lennék. S minthogy LRH 
irányleveleit alkalmazzuk a túlélésünkre, miután a legtöbb jót akarjuk magunknak, ezért a fizetések 
is szép zsíros summát tennének ki, amit az ügyvezetés és a staffok kapnának. Jól élnénk. De miután 
a Szcientológia neve a társadalom szemében most kezd feljebb kúszni a kedveltségi ranglistán, ezért 
ez egy kicsit még várat magára.  
 
Rájöttem, hogy milyen fontos egy cég, vagy egy szervezet életében az alapító. Ron ebben is 
tökéletes és utánozhatatlant alkotott. Ez is egy poszt. Olyan módon épített fel egy vallást, hogy az 
öröké fenn álljon. Hihetetlen! Bármelyik cég alapítója, tulajdonosa, dolgozik ezen? Viszik az 
alapítói posztot?  
 
Nagyon sokan közületek Szcientológia szervezetben dolgoztok és egyértelmű, hogy ott Ron az 
alapító. De még egy olyan Szcientológus cégnél, ahol Ron Irányleveit alkalmazzák ott is, kell lennie 
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egy alapítónak, aki megpróbálja úgy vinni a posztját, mint ahogy Ron a Szcientológia alapítójaként. 
Hát sok példát nem láttam rá. Az biztos, hogy én meg akarok felelni Ron elvárásainak, és olyan 
alapító leszek, aki biztosítja, hogy a DMM világon egyedülálló sikerét bármikor bárki meg tudja 
ismételni. Ez az én feladatom, nemes feladat, és elég kihívás ahhoz, hogy elfogadjam. Sok 
választásom egyébként sincs.  Köszönöm Ronnak.  
 
Én vagyok az alapító. Akárcsak LRH a Szcientológia alapítója. Az én felelősségem, hogy a 
koncepció sikeres legyen. És a koncepció sikeres. Messze felül múl minden eddig PR akciót és 
kinyúlást a társadalomba.  
 
LRH felelőssége, hogy a tech és az admin, amit létrehozott működjön. És működik. Az ügyvezetés 
feladata, hogy létrehozzák Ron álmát.  
 
A DMM ügyvezetésének - vagy annak szervezetnek, aki felvállalta a DMM működtetését - a 
feladata, hogy létrehozza az álmomat és létrehozza a terméket. Amit Ron asztalára teszünk le és 
felajánljuk a Szcientológia Egyháznak, hogy használják a mindannyiunk boldogulására.  
 
Alapító nélkül eltűnik a cél, és a szervezet, amely a cél elérésére jött létre. A csoport meg fogja 
változtatni a techet. Hogy miért? Ezt Ron leírta.  Keressétek meg, többek között a KSW 1-ben.  
A Forrásnak nincs hatalomváltása, mint ahogy azt hittem. Volt, amikor az ügyvezetést is vittem, 
hiszen hogyan is tettem volna másképp, hiszen valahogy el kellett indulni. De nagyon gyorsan 
számos jelentkező akadt erre a hálás posztra és nekem már csak azzal kellett foglalkoznom, hogy 
elég teret hagyjak a munkához és felvállaljam azt, amit alkottam és olyan alapító legyek, hogy hű 
maradjon a DMM Ron álmához, és örökké fennmaradjon.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 

 
2005©L. Külön köszönet a Ron Hubbard Librarynak, hogy engedélyezte, hogy a L. Ron Hubbard jogvédett munkáiból 
felhasználhassunk egyet.  
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DMM 14 Forráslevél 

Pécs 
2005. június 27. 

Átírva Budapest, 2006. július 14. 
 
 

Vezetői gondolkodás – a DMM fennmaradása 
 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton működésének a felelősége az enyém.  
És a Drogmentes Magyarországért Maraton mint koncepció végtelen sikeres.  
Az, hogy azt hogyan működtetitek, az a ti felelősségetek.  
 
Bebizonyosodott, hogy a Drogmentes Magyarországért Maratonok koncepciója akkor is működik 
és akkor is sikeres, ha parizeres kenyeret eszünk a Maraton alatt, ha irodákban alszunk pokrócokon, 
és szemetes zacskóban hozzuk a cuccainkat, és olykor csacsiságokat mondunk a 
polgármestereknek, mert a PR-os elment WC-re és a többiek nincsenek kalapozva. 
 
Az emberek imádják a Drogmentes Magyarországért Maratont! Tapsolnak, mosolyognak, futnak, 
csatlakoznak, elismeréssel vannak felőle, még akkor is, ha TR-ek nélkül csámpázva beszélgetünk 
egy-egy városi vezetővel, mint ahogy az a 2002-es fényképeken kiderült.  Az a személy, aki eddig 

a Drogmentes Magyarországért Maratonoknak tagja volt akár egyszer is, abból a személyből 
hős lett. Joggal. És ez tény, bárki volt is az, vagy bármilyen úton is járt később. Ez tény és 
örvendetes tény.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton mindenkiből nagymenőt csinált! 
 
De a Drogmentes Magyarországért Maratonokban benne van az, hogy jelentősen megváltoztassa az 
állapotokat pozitív irányban egy országot, aztán egy másik országot, aztán egy... 
Értitek? 
 
Ha a Drogmentes Magyarországért Maratonok mozgalmát végtelen profin és kompetensen és végig 
vagányan, nagyban gondolkodva vezetik és csinálják, akkor képes bármelyik országban néhány év 
alatt teljes, dokumentált, média által közvetített kormány és egyéb vezetői elismerést kihozni a 
Szcientológusok számra bármely országból amellett, hogy a drogpolitikát a normális mederbe 
terelik! 
 
És nektek ez a feladatotok! Ahogy az állapotok most állnak, ennek meg van a lehetősége, mert a 
csapat olyan profi Magyarországon, amilyet megirigyelhetne bármelyik szervezet a világon! Persze 
lehetne profibb. 
 
Én leírok mindent, ami egy poéta fejéből kipattanhat és ehhez a témához tartozik. Ron leírt mindent. 
Nem lehet szavakkal kifejezni, mennyire örökké adósok vagyunk Ronnak. Minden le van írva, ami 
működik! Rajtatok múlik, hogy mit csináltok belőle. Az is előfordulhat, hogy nem veszitek 
figyelembe azokat, amiket írtam. Sokszor előfordul, hogy Szcientológia szervezetek nem veszik 
figyelembe azt, amit Ron írt. Van ilyen. A 100%-os standard egy határ, nem minden szervezet éri 
el, pláne nem azonnal.  
 
De kérlek benneteket, hogy figyeljetek oda a változtatásokra. Végzetes lehet, hogy olyan dolgokat 
megváltoztatni, ami működik. Én azért írtam le mindent, ami a sikeres működést létrehozta, hogy 
tanuljatok belőle és használjátok. Ron azért írta le a felfedezéseit, hogy sikeres legyen a használója. 
Használjátok! 
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Végzetes lehet nem vezetői nézőpontot felvenni akkor, amikor a stratégiát és a tervet alakítjátok ki. 
Vegyetek fel vezetői nézőpontot. A futók majd futnak, a szórólapozók majd szórólapoznak, a PR-
osok az ujjukra csavarják a polgármestereket, a színészeket. A vezetők vezessenek. 
 
Emlékszem, hogy 2002-től 2004-ig sárga pólóban futottunk. Végig, mindig. A sárga volt az, amit 
már ismertek. 2003-ban még az újságunk is sárga volt. Ez volt a jelünk, ez volt az ismertető jelünk. 
A sárga póló. Az emblémákon is a pálcika futó emberke sárga zászlót visz a kezében.  
2005-ben természetesen újra felmerült a futó ruházat kérdése. 2004-ben már lecserélték a sima 
önkéntes lelkész pólót, és direkt csináltattak mezeket, de sajnos a mezek nagyon gyenge 
minőségűek lettek, és a nadrágokat vissza is kellett küldeni, mert gyakorlatilag használhatatlanok 
voltak. 
Ezért elvetették a csináltatást és helyette felvették a kapcsolatot a NIKE-val, hogy tőle szerezzenek 
profi mezeket. 
Csakhogy a NIKE-nak nem volt sárga meze. Kéket tudtak adni.  
Javasoltam, hogy varrassanak sárgát, hiszen ez a színünk. Utánajártak, nem lehetett sárga anyagot 
kapni és ebből megfelelő mezt varratni. Mi lett vége? A 2005-ös DMM kékben zajlott le.  
 
És miután én még nem írtam le semmit, engem nem kérdeztek, ezért megtörtént, hogy a már 
hagyománnyá vált sárga pólós Drogmentes Magyarországért Maraton sötét és világos kékben járta 
az országot.  
 
Én még emlékszem arra az időre, amikor a 2002-ben, Dunaújvárosban találkoztam a helyi 
Vöröskereszt vezetőjével és nagyon elismerően nyilatkozott a megjelenésünkről, arról a stratégiai 
nézőpontról, ami megalkotta a sárga pólót, mint egyenruhát. Azt mondta a hölgy, hogy kiváló 
marketingeseink lehetnek, mert ez a sárga a lehető legjobb figyelem felkeltés, a lehető legjobb szín, 
ami kirí a tömegből, és ugyanakkor nem emlékeztet másra, esetleg a segítségre! 
 
Utána elgondolkodtam én is. Bizony, a piros szín foglalt, a tűzoltóknak, a kék a rendőröké, a zöld… 
azt nem tudom, de még emlékszem a sárga angyalra, aki segített, ha bajba jutott egy-egy autós.  
És tényleg, ha elnézem a régi fényképeket ez a sárga nagyon domináns, figyelemfelkeltő. És, ami 
nem elhanyagolható támogatjuk ezzel az VM-ek image-t, a „lehet tenni valamit valamivel 
kapcsolatban”-t! Ez nagyon fontos, mert bármit is csinálunk erősítenünk kell a hivatalos 
mozgalmakat, mert ezzel mi is erősebbek leszünk! Ez majdnem, hogy alapítói utasítás! 
 
A koncepciót és a döntéseket mindig a vezetőknek kell meghoznia a megfelelő mérlegelés után! 
Egy olyan szervezetben, ahol egy munkát elvégző és még kisebb vezetői pozícióban lévő emberek 
véleménye változtat meg egy globális képet teljesen átalakító stratégián, az a szervezet meg fog 
halni. Az a vezetés nem vezet, hanem vezetik. A demokrácia nem működik. 
 
Itt nem a póló színéről van szó. Ez csak egy példa volt. Lehet, hogy pirosban kéne futni. Nem 
tudom. Lehet, hogy zöldben. Ha úgy gondoljátok, változtassátok meg a póló színét, de megfontolt, 
okos vezetői fondorlattal. Ne azért, mert nem lehet sárga anyagot kapni vagy, mert szponzor éppen 
ezt vagy azt tudja adni. 
 
És ekkor még nem tudtam, hogy 2006-ban pirosban fognak futni a DMM-esek. Nem értek egyet. 
Csak azért, mert ilyen színű pólót tudnak adni a szponzorok? 
Ez nem koncepció, ez hatás, ez nem vezetői hozzáállás, ez nem profizmus. 
 
El fog tűnni a Drogmentes Magyarországért Maraton és el fog tűnni az, amit foggal, körömmel 
védtem 3 évig az ilyen „okos” ötletek ellen, azért hogy fenn maradjon a Drogmentes 
Magyarországért Maraton és elérje a célt, amit kitűztem.  
 
A legfelső vezető a thetán. Az alatta lévők az elme. A dolgozók pedig a test, akik végrehajtják a 
vezető, a thetán parancsát. A világ létező összes problémája abból ered, amikor a test irányít. 
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Képzeljétek el a hapsit, aki a teste egy bizonyos testrészének óhajára utánaered egy jó formájú 
másik testrésznek, amit mondjuk popsinak hívunk. Ha-Ha! Ugye láttatok már ilyet!  
Tönkreteszi az életét, házasságát… Soroljam, mi van akkor, ha a test irányít. Ugye nem kell. 
Pusztítás. 
 
Rajtatok áll, hogy fennmarad a DMM vagy sem! A vezetőségen múlik, hogy fennmarad a DMM 
vagy sem! 
 
És ti nem fogjátok elrontani! Ti fenntartjátok a DMM-et! Betartjátok a KSW 1-et! Ti igazi vezetői 
lesztek a DMM-nek! 
 
Ron nem egyszer írt olyan Szcientológia szervezetekről, amik összeomlottak. Ha lehet, én ezt 
lekerülném a DMM szervezetekkel. 
 
Ron mindent leírt! 
 
Én mindent leírtam!  
 
A Szcientológia működik! 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton szellemisége működik! 
 
Vegyétek fel a felelősséget és legyetek profik, legyetek sikeresek! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 15 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 13. 

 
 

Drogmentes Magyarországért Maratonok és az Egyház 
 
 
Miután Kunfalvy Ákos a Szcientológia céljainak hathatós előremozdításáért hozta létre a 
Drogmentes Magyarországért Maratonok koncepcióját és céljait, ezért Kunfalvy Ákos csak addig 
tekinthető a DMM alapítójának és csak addig viselheti ezt a posztot, amíg jóban van a Szcientológia 
Egyházzal és ezt a Szcientológia Egyház is megerősíti.  
 
Ugyanez vonatkozik minden egyes vezetőre, aki a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
szervezési tábláján ügyvezetői és titkári pozícióban van. 
Ugyanez vonatkozik a Drogmentes Magyarországért Maratonok ügyvezető tanácsának tagjaira. 
Ugyanez vonatkozik mindenkire, aki hivatalosan munkatársa a Drogmentes Magyarországért 
Maratonok szervezetének és betölt egy posztot a szervezetben vagy az alapítványban.  
Akkor is, ha a szervezet neve megváltozott. 
 
Ebben a kérdésben az OSA hálózat az illetékes, élén az OSA Int-tel. Rájuk bízom az ex Sea Org tag 
kérdést, és egyéb etikai kérdéseket. Bár van személyes véleményem a témáról. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 16 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 06. 

 
 

Az Szcientológia Önkéntes Lelkészek és a Drogmentes Magyarországért Maraton 
 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton koncepciója már a fejemben volt, amikor ki kellett találni, 
hogyan tálaljuk a közönségnek. 
 
Tehát adott volt, hogy a drog a nyomógombja ennek a társadalomnak.   
Jó, akkor csinálunk egy drogmentes Magyarországot és drogmentes akciókat. 
Akkor legyen, mondjuk egy Drogmentes valami. Ezt Fritzlauf Lajossal találtuk ki: Legyen 
Drogmentes Magyarországért Maraton. Ez rendjén is van. A Maraton már adott volt, hiszen már a 
fejemben volt a koncepció. 
 
De hogy tegyük bele a Szcientológia szót? Mert bele akartam tenni, mert nem követek el 
akkora tiszteletlenséget, hogy a L. Ron Hubbard úr által kidolgozott technológiát használom a 
Maratonon keresztül és nincs benne az általa alapított Szcientológiának a neve!  
A Szcientológia technológiái megoldást adnak a teljes drogproblémára.  
És akkor én sumákoljam el a forrást a kommunikációból?  
Csak a testemen keresztül.  
Erre csak azok kérhetnek, akik a tisztességtelenség és az ostobaság legalsóbb bugyraiból 
veszik a gondolataikat.  
 
Az Egyház szót semmi esetre sem akartam használni, hiszen nyomógombja a társdalomnak. Jobban, 
mint az USA-ban. Tehát az egyház szót ki sem akartam ejteni a számon 2002-ben. Ezt a felső 
vezetés nem értette igazán, de sikerült lebeszélnem őket. 
 
Magyarországon szenté avatták az egyik legnagyobb néppusztító zsarnokot, amiért a Német-római 
birodalom segítségével megölte bátyját, aki a trón tulajdonosa lett volna, és erővel, erőszakkal, 
halállal és vérrel, könyörtelenül bevezettette a kereszténységet, csak ezért, hogy pár évig király 
lehessen. Ez volt István irály. Ez volt a Magyarságnak az utolsó öndeterminált korszaka, azóta PTS 
az ország és mindig valaki másnak a füttyére táncolunk. Pardon.  
 
Sok száz éven keresztül tartó, az Isten nevében vívott háborúk, és inkvizíciók, és a sok elbukott 
segítség nyújtás megint csak nem emelte az egyház szónak az értékét. Aztán amióta a heroinista 
Freud felnyitotta a szexualitás Pandora szelencéjét, azóta a vallásokkal együtt az egyház szó is 
kezdett egyre kevesebb affinitással járni.  
 
Ekkor jött a Szcientológia Önkéntes Lelkész ötlet. A felső vezetés a mai napig nem érti szerintem, 
hogy mit keresnek a VM-ek az utakon futó pólóban, drogellenes szórólapokkal. De nem baj, a 
statisztikákat értik és ez a lényeg. Mert a statisztikák felfelé mennek. 
 
Nem találtam olyan elnevezést, vagy posztot a Szcientológiában, amiben benne lett volna a 
Szcientológia szó. A Szcientológia Önkéntes Lelkész volt az egyetlen ilyen poszt, vagy kifejezés.  
És ez nagyon tetszett! Egyrészt, mert a Szcientológia Önkéntes Lelkész a posztjánál fogva is képes 
segíteni a drogproblémán. Továbbá az Önkéntes szó pont kapóra jött, hiszen éppen azt jelenti, hogy 
nem annyira elkötelezett, nem olyan hivatalos, nem olyan egyházi, hanem olyan kezdő gradiensen 
lévő, olyan önkéntes, csak egy kicsit Szcientológus. Nem munkatárs, hanem csak önkéntes.  
 
Ez nekünk nagyon jó volt. Azonnal döntöttem, a Drogmentes Magyarországért Maraton a 
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Szcientológia Önkéntes Lelkészek szervezésében cím mellett.  
Ez azért is jó volt, mert igaz volt! Hiszen nem voltunk Szcientológia munkatársak, mindannyian 
saját munkával rendelkező civilek voltunk, akik Szcientológusok és Önkéntesek, még akkor is, ha 
nem mindenki végezte el a Szcientológia Önkéntes Lelkész tanfolyamot.  
 
Az önkéntesség rettentő reális a társadalomnak még mind a mai napig. Egy kicsit elvesz abból az 
elszántságból, amihez az overtekre való ránézés rutinja nélkül nem rendelkezik az ember, és épp 
ezért nem is reális számára. Sokkal reálisabb a kicsit K-f-ezős, kicsit nyámnyila hozzáállás. És az 
önkéntes pont ilyen. Ez is nagyon jó döntés volt tőlem. Egy darabig még kiváló gradiens lesz ez az 
elnevezés a társadalom felé. Jó gradiens, hiszen az önkéntes nem az Egyház munkatársa... és azt 
már megbeszéltük, hogy az egyház szót addig mellőzzük, amíg biztosak nem vagyunk benne, hogy 
ki lehet vele rukkolni. Talán lassan itt az idő, de ezt én nem tudom. Bár azt gondolom, hogy a 
legjobb, ha a Drogmentes Magyarországért Maraton megmarad civil mozgalomnak. Nem szabad 
változtatni azon, ami működik! 
 
Az önkéntes közelebb áll a közemberhez. Számtalanszor bebizonyosodott, hogy nagyon nagy OL-
ek originálták nekem, négyszemközt egy kávé mellett, hogy ha a Szcientológia Egyház szervezte 
volna a Drogmentes Magyarországért Maraton, akkor nem csatlakoztak volna a mozgalomhoz... 
Nem akartam mondani nekik, hogy tudom, ezért szerveztem így a dolgokat! Ez egy kezdő gradiens. 
 
És ez nem hatás helyzet, ez okos taktika.  
EZ, EGY HELYZETNEK A KONFRONTÁLÁSA ÉS MEGOLDÁSA.  
Ha most ezek az emberek csatlakoznak a Drogmentes Magyarországért Maratonhoz, akkor 
nemsokára az Egyháznak is jó híre lesz. 
 
Nem lehet ajtóstul rontani a házba, először kopogni kell. A Drogmentes Magyarországért 
Maraton a kopogtatás ahhoz, hogy az OL-ek és a társdalom behívják a Szcientológia 
Egyházat az ajtón.  
 
Még egy-két évig kopogtatnunk kell. Gondolom én, de fel kell mérni a helyzetet. Először azért 
engednek be, mert túl jók vagyunk, nem tudnak mit csinálni, muszáj beengedni minket, mert 
egyébként nagyon rossz kép alakulna ki róluk.  
Később már őszintén beengednek minket, mert már tudják, hogy jók vagyunk. 
 
Visszatérve a VM-ekre, később aztán 2003-ban, meg is ideologizáltam, hogy miért a Szcientológia 
Önkéntes Lelkészek szervezésében az elnevezés. Ez egyrészt azért történt, mert a Szcientológia 
felső vezetés nem értette, hogy miért keverjük a szezont a fazonnal, magyarul az VM-ek mit 
futkosnak a drogok ellen és mit PR látogatnak WIS könyvekkel!  
Másrészt meg a társadalom felé is kellett adni egy olyan választ, ami szalonképes volt a számukra.  
 
Az ideológia a következő: A Szcientológia Önkéntes Lelkészek ezért léteznek és működnek, mert 
segítenek a társadalom különböző problémáin. A VM-ek a Szcientológia Kézikönyv 19 fejezetéből 
tanulják meg a segítségadás egyedülállóan működő alkalmazásait. Az egyik fejezet a Drogprobléma 
megoldásáról szól. A Drogmentes Magyarországért Maraton kiválasztotta ezt a részt, és a 
Drogmentes Magyarországért Maraton VM-ei ezen a területen kívánnak maradandót létrehozni. 
 
Ugye milyen szépen hangzik! És ami a lényeg, hogy igaz!  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 17 Forráslevél 

Pécs 
2005. május 13. 

Átírva 2006. július 19. 
 

Azonnali tájékoztatás 
 
Annak fontosságáról, miszerint mennyire fontos tájékoztatni a közönséget az elért eredményekről, 
bizonyítja a Math-lista története. A Math-lista egy lista amelyre Szcientológusok jelentkezhetnek, 
egy privát lista, amely a lista tagjaiknak elküldi azokat a leveleket, amelyeket – általában a tagok – 
küldenek a többieknek. Azért Math-lista, megy a „Magyar” és a „théta” szavak vannak rövidítve. 
Ez a lista arra szolgál, hogy a nyereségeket közre adja.  
 
2002-ben csináltam hagyományt abból, hogy éjszakákon át fennmaradva még megírtam a napi 
beszámolómat a Math-listának, amely meghódította a listát. Már akkor is több száz olvasója volt a 
listának. Akik nem olvasták a Math-listát, nem tudtak rólunk semmit. Akik olvasták minden este, 
telesírták a párnájukat. Ők mesélték. 2003-ban a CO OTL CEE viccesen közölte, hogy csak úgy 
mehetünk idén is, ha én írom a jelentéseket. Olyan thétát vitt a 42 napig tartó DMM napi jelentés a 
Math életébe, ami megsokszorozta a lista thétáját és így szájról szájra hagyomány útján még jobban 
elterjedt.  
 
Soós Zolinak remek tolla van, és talán még nagyobb türelme és fegyelme vicces, ízes beszámolókat 
írni a Math-listára. Ezért, amióta nem vagyok, ő vette át ezt a posztot. 
 
A társadalom részére a médián keresztül terjed a hírünk – 2002-2003-2004-ben kb. 50-50-50 média 
megjelenésünk volt. Ki kell találni, hogyan tájékoztatjuk a közönséget. A Közönség PR-nak 
működnie kell. Nagyon sokat számít. Ha valaki nem hall rólunk semmit, akkor nem szívesen fog 
támogatni. Se pénzzel, se eszmeileg.  
 
Mostanában hallottam a DMM mozgalmát továbbvivő szervezetet nem veti fel a pénz. 
Meggyőződésem, hogy ez a Közönség PR elhanyagolásának is nagyban köszönhető.  
 
A 2006-os DMM-et a Budapest Org tanfolyamtermében éltem végig. A Budapest Orgban töltöttem 
az időm nagy részét. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy semmi, azaz, semmit nem hallottunk a 
DMM-ről. Senki nem beszélt a DMM-ről. Ez pedig régen nem így volt. Nem tudtam úgy bemenni 
az Orgban, hogy ne gratuláltak volna percenként.  
 
A Budapest Orgban felállított tábla nem okozott nagy hatás. Ketten hárman kérdezték meg, hogy 
Én nem futok idén? Amikor kitették a Gálvölgyi Jánossal készült fényképemet, akkor odajöttek 
hozzám gratulálni egy páran. Aztán ennyi. 
Ez indikátor. Pedig több százmillió forint ült a tanfolyamteremben hetente. És mindegyikkel jóban 
van a DMM, de ha nem hallanak a DMM-ről, akkor nem lesznek lelkesek, hogy adjanak. 
 
Sok PR kell. Sok PR. Ez egy PR világ. Használjátok ki. Legyenek havonta PR rendezvények a 
Szcientológusoknak, beszámolókkal, videofelvételekkel, interjúkkal. 
 
Amit az Orgról és a Math-listáról most leírtam, az nem vélemény, hanem tény.  
Az, hogy szerintem ez oka lehet a bevételek nem olyan mértékű fellendülésének, mint ami az elég 
lenne, ez vélemény. De olyan jó lenne, ha bíznátok bennem és hallgatnátok rám.  
 
 

Kunfalvy Ákos  
DMM alapító  
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DMM 18 Forráslevél 

Pécs 
 2005. június 27. 

 
 

Közös munka 
 
 
Cselhez folyamodtam az első DMM megszervezéséhez. Tudtam, hogy egy ember nem tud 
megszervezni egy ekkora rendezvényt. Tudtam, hogy a Sea Org egység magyarországi képviselete 
az OTL CEE és az OSA CEE csapata semmi beleszólást nem fog engedni, ha én elkezdek velük 
egyezkedni. Ők irányítanak, mert nekik kell létrehozni a terméket, amit a felső vezetés kitűz!  
Nagy-nagy munkában vannak és nagyon nagy a felelősségük és elérik a céljaikat!  
 
Tehát elhatároztam, hogy kész tények elé állítom a Sea Org csapatot és minden magyar 
Szcientológus szervezetet. Nagyon pofátlan voltam, de tudtam, hogy sikerülni fog.  
 
Tudtam, hogy ha már elindul Magyarország első legnagyobb kinyúlása a társadalom felé, akkor 
nem fogják megállni, hogy ne segítsenek. Így lett.  
Behúztam őket csőbe. Mentségemre váljék, hogy ha nem így teszek, soha nem lett volna 
Drogmentes Magyarországért Maraton és soha nem lett volna belőle mozgalom és most 2005-ben 
nem lenne Védnökünk az Országos rendőrfőkapitány és hat Olimpiai Bajnok!  
 
Tehát behúztam őket a csőbe. Szitkozódtak, szidtak, még a spórolt pénzüket is odaadták, hogy 
megmentsék azt a veszélyhelyzetet, amit azzal okoztam, hogy átléptem őket, és olyat csináltam, 
amire még nem voltak felkészülve és magas gradiens volt. Elkezdtek szervezkedni a - A SAJÁT 
POSZTJUKON KÍVÜL -.  
 
Nélkülük soha nem lett volna 2002-ben korszakalkotó Drogmentes Magyarországért Maraton és 
nélkülük egy Drogmentes Magyarországért Maraton eredmény se jött volna létre a későbbiekben.  
 
És volt nekem egy Soós Zoltánom, aki nem volt benne a tervben. Illetve benne volt a tervben, csak 
nem volt megnevezve a lény. Szegény ott kószált a Budapesti Org előtt, amikor váratlanul 
megkérdeztem, hogy nincs-e kedve futni? Aztán kiderült, hogy ő fut rendszeresen. Körbefutnád 
velem az országot? Most épp nincsen semmi dolga, miért ne!  
 
Hát így indult, hogy kaptam egy Soós Zoltánt, aki pár évvel később átvette az ügyvezetést és 
felépített egy szép kis csapatot. És ő hozta a kedvesét is, aki itt végre kibontakoztathatta tehetségét 
és megmutathatta, hogy egy kiváló PR-os. Magyarul mindketten megtalálták a számukra megfelelő 
kaliberű helyet!   
Így már volt Elnökünk is. Visszatérve Zolira, Ő volt az, akire ha rábíztam valamit, akkor az 
elkészült. Ez már akkor is gyanús volt. Ha-ha!  
 
Ő csinálta a 2002-es DMM futásának szervezése nagy részét. Ő szervezte a szállásokat és miatta 
voltak futók a csapatban és ő alakított ki először csapat-jellegű és meetingekkel megtűzdelt rend 
félét, abból az okból kifolyólag, hogy mint vállalati tréner a kisujjában volt az emberek kontrolja, én 
meg legfeljebb a versekhez értek és ahhoz, hogy vigyem a zászló mindenki előtt. Ő volt az, aki 
lecsillapította a csapatot, amikor művészi ihletettségű hirtelen döntéseim nyomán parázslott a talaj, 
és amit nem tudtam már megmagyarázni, mert vészhelyzet volt. Az én beszédhibám miatt ő adta az 
interjúkat is a sajtónak, ő mondott beszédet a színpadon, ha kellett. Végül is szépen csöndben 
kiemelkedett a Drogmentes Magyarországért Maratonból és joggal lett az, akit most 2005-ben 
ügyvezetőnek hívunk. Szép csöndben a fejemre nőtt! Ha-ha! Vigyázhattam volna jobban is! Ha-ha!  
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Most nagy felelősség az övé, nem irigylem!  
Az ügyvezető feladata minél nagyobb csapatot építeni és azt fizetőképesé tenni úgy, hogy 
megérdemelten mindenki azt a cserét kapja, amit megérdemel.  
 
Ahogy Minarik Ede mondta anno a Régi idők focijában: Kell egy csapat.  
Egy OT nem OT, hallottam valahol.  
De egy OT-csapat!? Hű, ez jól hangzik! 
Egy OT vezetővel!? 
Ámen! 

 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 19 Forráslevél 

Pécs 
2005. június 27. 

 
 

Elkötelezett munkatársak 
 
 

Ahhoz, hogy az akkori rendezvényszervezési „standardot” - amely erősen jellemző volt akkoriban 
minden Szcientológus rendezvényre -, ami legkifejezőbben „a túl későn, túl keveset” elnevezéssel 
illetnék, és amely megkövetelte azt, hogy csak OT épességekkel, éjjel nappali munkával lehessen 
megmenteni egy rendezvényt, ahhoz, hogy ezt a hagyományt megszakítsuk, szükség volt arra is, 
hogy év közben is dolgozzunk a Maratonon.  
 
Ehhez munkatársak kellenek.  
Ehhez bevétel kell.  
Ehhez fel kell építeni egy szervezet.  
Tessék elővenni Ron zöldköteteit és megcsinálni.  
 
Az első Drogmentes Magyarországért Maratont 2002-ben 1 hónap alatt csináltuk meg teljes 
extázisban, amiért mindenki rám haragudott, de jó volt ez így. Nem volt szabad túl sok időt 
beletenni, mert akkoriban rosszabbak voltak az állapotok, nem volt annyi OT Magyarországon és 
nem volt még ilyen nagy hatású terv se, ami megcélozza az SP-k médiára gyakorolt hatását.  
 
2002 és 2003 között csak én dolgoztam a Drogmentes Magyarországért Maratonon. Ekkor még 
édesanyám szobájából működtettem a dolgot. De ez így van rendjén, és nincs ezzel semmi baj.  
 
A 2003-as Maraton megszervezéséhez a Narconon adott nekünk egy kis sarkot az irodájában. Sőt az 
ő számítógépét használtuk eleinte. Aztán majdnem hogy kitúrtuk őket az irodából, amikor is 2004-
ben átköltöztünk egy emelettel feljebb egy saját irodába! És akkor már Fővédnökünk volt a Dr. 
Huszár András a Belügyminisztérium Főorvosa és több mint 750 VIP és OL csatlakozott hozzánk 
írásban! És volt saját irodánk! Húsz négyzetméteren. A mai napig ez az irodája a DMM-nek. 
 
Csak egy szót mondok: elkötelezettség! 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton előtti 3 hónap mindig olyan, mint egy hangyaboly. 
Ilyenkor a Drogmentes Magyarországért Maraton résztvevői már kezdenek kialakulni és már 
minden délután ott vannak az irodában, és lassan már a főállásukból is ellógva csak a Drogmentes 
Magyarországért Maraton létezik a számukra. És ez jó, mert másképp nem lenne a Drogmentes 
Magyarországért Maraton  
 
Így volt ez 2003-ban is. A legnagyobb segítségem Braun Móni volt, akit rábeszéltem, hogy nem 
kell diplomáznia idén, inkább csináljuk a Drogmentes Magyarországért Maratont. Jézusom mit 
tettem! Ha-ha! 
 
Mónika azóta se diplomázott le, és nincs meg a testnevelő tanári diplomája – bár elvégezte a 
főiskolát -, viszont megmentett 10.000 gyereket a kábítószertől és ügyesen tárgyal az ország 
vezetőivel. Büszke elnöke azóta is a  Drogmentes Magyarországért Maratonnak és húzza az igazság 
szekerét.  
 
2003 és 2004 között volt az év, amikor már többen csatlakoztak az év közbeni melóhoz, főleg az 
indulás előtti hónapokban. Még ekkor sem dolgoztak egész évben, de eleget ahhoz, hogy 
megsokszorozzuk a Drogmentes Kapitányok számát 2004-ben Varga Xéninek köszönhetően. 
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2004 és 2005 között meg már Soós úr vezetésével, az ügyvezetés részéről - akkor 4 fő volt és az 
alapító – lázas munka folyt egész évben. Ez volt az első év, amikor egész évben folyamatos munka 
folyt, itt már az alapítón kívül. És ez nagyon jó volt. Ez volt az első lépése annak, hogy hamarosan 
főállásban dolgozhasson mindenki, olyan cserével, amiből meg lehet élni. A következő lépés, hogy 
olyan cserével, amiből fel tudnak menni ezek a fiúk a HIDon, és képződni tudnak. 
 
A felelősség rajtuk van, Ron mindent leírt, hogyan kell ezeket a célokat elérni!  
A Drogmentes Magyarországért Maraton adott! 
A cél adott! 
A szervezet adott! 
Vigyétek sikerre! 
 
Erre elkötelezettség szükséges. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 20 Forráslevél 
Pécs 

2005. június 21. 
 
 

Elitcsapat 
 
 

Azt gondolom, hogy a Sea Org is megirigyelheti a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
tevékenységét és sikerét. Végtelen profi és kompetens munka. Rövid idő alatt hatalmas siker 
és az egész országban. Ide tartozni büszkeség és képesség!  
 
De honnan indultunk.  
Alulról.  
 
Soós Zoli barátom volt az, aki a felelősséget vállalta, hogy pár hét alatt összeszedi a csapatot 
egy másfél hónapos futásra. Teljesen kalapozatlanul, teljesen zöldfülűen tolongtak az 
induláson sárga pólóban. Illetve nem is másfél hónap, hiszen az első 35 napig tartott. 
 
Ők voltak a hősök, azok, akikre mindig is büszke leszek, és azt gondolom, hogy 
megérdemlik, hogy itt álljon a nevük:  
Braun László. Kék szemetes zacskóban hozta holmiját, annyira szegény volt. Futócipőt és 
nadrágot és adtam neki. 
Szabó Antal. Ő volt az egyetlen nem Szcientológus a csoportban. Ma Budapest Org 
munkatárs, az IAS tagsági posztot viszi. 
Kormány Emil. Mindent elvégzett, amit rábíztunk, rendkívül aktív volt. Ma Dianetika területi 
auditor. 
Koltai Nóra. Két gyermek édesanyja. A DMM után bement a Sea Orgba, és azóta is ott van. 
Fogarasi József. Ő volt a futó-gép.  
Soós Zoltán. Róla már nem kell mesélnem.  
És jómagam.  
Az első Maratonon heten futottunk.  
 
Hősök voltak, mert ott voltak, és mert olyan költségvetésünk volt, amit mindenki kinevetett 
volna, ha tudta volna, hogy mennyi pénzből valósul meg az első Drogmentes 
Magyarországért Maraton. Ott volt a hasi-tasimban a készpénz végig az úton, még futásnál 
sem vettem le, csak este, de akkor is a párnám alá tettem.  
 
Iskolák tornatermeiben aludtunk, székek alatt, padok alatt. Volt, amikor barátoknál a 
kisszobában, irodában, vagy Szcientológusoknál, akik miattunk húzták össze magukat egy 
éjszakára.  
 
Szórólapokat az út felénél készítettünk és feliratunk is csak az út felénél akadt az autóra.  
A hangszóró végig üzemelt.  
 
Aztán persze szépen kialakult a rend és kialakultak a megszokott dolgok.  
 
Ez a Maraton a világ szeme előtt zajlik. Tehát nem lehet hibázni. Viszünk egy üzenetet, 
valaminek a követei vagyunk, és ha esetleg olyanon kap a közönség minket, ami nem 
szimpatikus, akkor ezzel az üzenetet tiportuk porba és semmissé tettük azt a rengeteg 
fáradozást, amit mások, vagy amit mi tettünk ezért a mozgalomért.  
 
Az első Maratonon alakult ki a „PR fegyelem” kifejezés. Ez azt jelentette, hogy VM pólóban 
nincs pisilés az út mellett. Persze később kiszélesedett a jelentése, de ilyen kis apróságokra is 
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figyelni kellett, hiszen egy sportolótól elfogadható, hogy a napi 20 kilométere közben meg áll 
egy bokorban pisilni, de tőlünk már nem.  
 
Minden, amit csináltunk, azt árgus szemekkel figyelték. Ez 2002-ben volt, ne felejtsétek el, 
abban az időben, amikor az előző 4 hónapban 17 Szcientológiát említő média megjelenésből 
15 negatív volt!  
 

Randomitás 
 
Egy 42 napos, több százezer embert megmozgató országos rendezvénysorozatot nem lehet 
úgy megcsinálni, hogy ne legyen benne randomitás. Lesz benne randomitás, és ha lesz benne, 
akkor úgy kell kezelni, mintha egész nap erre lettél volna felkészülve. Itt nincs mese. Azonnal 
észre kell venned mindent! Ha kilóg egy fiú az úton, azonnal cselekedsz, ha kell egy könyv  
valakinek, azonnal futsz az autóhoz és nem kérdezed meg, hogy „ki akar elmenni egy 
könyvért az autóhoz” Itt nincs ilyen. Az etika oly mértékben van benne, amennyire csak lehet, 
mert itt nincs hibázás! 
 
Ha bárkinek a csapatban problémája van a másikkal köteles 24 órán belül kezelni! Nincs 
mese, annyi minden érhet minket kívülről, a belső harmóniának tökéletesnek kell lennie! 
Hibátlannak. Nem lehet hibázni. Másfél hónapig olyannak kell lenned, mint egy jól 
megfeszített húr, amely bármikor képes megszólalni. Egymásra kell vigyázni és ez mindenki 
felelőssége.  
 
Olyan szintű felelősséget követel meg, aminek a jelenlétében az eltörött kezeddel is futsz 
tovább, és majd este sínbe teszed, de addig poszton vagy!  
Több száz gyerek fut velünk egyszerre együtt, poszton kell lenned! Nem lehet hibázni! 
Minden bokorban ott egy újságíró – hál' istennek – nincs olyan, hogy éppen akkor nem 
mosolygok! 
 
Az ország vezetőinek mutatod be a megoldást a problémára, olyannak kell lenned, mint a 
penge. A te felelősséged óriási. És ez a felelősség az egyik legnagyobb válasz a Drogmentes 
Magyarországért Maratonok sikerére. Nincs lehetetlen!  
 
Amikor az elkeseredést és a csüggedést osztották, mi kint fociztunk a kertben. Nem tudjuk mi 
az! 
 
De amikor az éles, mindenen áthasító elkötelezett pillantásokat osztogatták, akkor többször 
álltunk sorba! 
 
Te része vagy a világ legsikeresebb csapatának. 
És te része vagy ennek a projektnek!  
Büszke vagyok rád és köszönöm! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 21 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 21. 
 
 

Egy ötlet a bevételekre  
 

 
Sokat fog segíteni, ha elmondom, hogyan is indult az első Drogmentes Magyarországért 
Maraton. Biztos kíváncsiak vagytok, hogy honnan volt az anyagi fedezet.  
 
2002 eleje. Édesanyám egyik szobáját „kibéreltem” és onnan kezdtem el szervezni az első 
Drogmentes Magyarországért Maratont.  
 
Mielőtt bármit is tettem volna, elmentem a világ legtehetségesebb zenészéhez Steve Murray-
hez és készítettem vele egy csodálatos zenei alapot – mind a mai napig ezt használjuk -, amire 
rámondattam az egyik legnagyobb Szcientológus véleményformálóval, Bognár Tamással a 
TV2 hangjával a következőket (még talán meg van a felvétel): 
Drogmentes Magyarországért Maraton 2002, a Szcientológia Önkéntes Lelkészek 
szervezésében. A rendezvény fővédnöke Göncz Árpád.  
A Drogmentes Magyarországért Maraton 2002 támogatói a Vöröskereszt, a magyar 
Mentőszolgálat, a Tűzoltóság és az Országos rendőrkapitányság.  
Csatlakozzon Ön is egy drogmentes Magyarországéhoz! 
 
Valami ilyesmi volt a szöveg. 
 
Ebből semmi nem volt igaz, de oda tettem a képet, amiben erő volt! Odatettem a képet, amit 
egyre többen kezdtek el teremteni! 
 
Felhívtam az ismerőseimet, és barátaimat, akiktől támogatást kértem: Kicsöngött a telefon, 
felvette az illető:  
- Szia Ákos vagyok, ezt hallgasd meg! - És bejátszottam neki a hangszalagot.  
Percekig tartó kommköz, majd kivétel mindenkinek az volt a következő kérdése:  
- Menyire van szükséged? 
És én mondtam egy összeget. 
 
Persze ha rákérdeztek, hogy igaz-e a fenti szöveg, akkor elmondtam volna, hogy nem, de én 
megcsinálom, ha veled nem, akkor nélküled. Persze voltam velük olyan nexusban, hogy ezt 
megengedhettem magamnak. Természetesen senki nem akart ebből kimaradni!  
 
2002-ben a fekete propaganda tombolásának idején ez a hangszalag olyan volt, mint ha azt 
mondtam volna, hogy én vagyok az aranyhal és teljesítem három kívánságodat! Olyan théta 
és olyan felüdülés volt egy ilyen szöveget hallgatni, ahogy fennhangon, zenei alappal harsog a 
telefonba, hogy ezzel mindenkit megfogtam.  
 
Semmit nem titkoltam és mindig őszinte voltam és nagyon működött. Soha ennyi pénzt ilyen 
egyszerűen nem szedtem össze. Nem volt olyan ember, aki nemet mondott volna, amikor 
felhívtam! Nem tudom mennyi jött össze – költő vagyok, nem könyvelő -, de arra emlékszem, 
hogy édesanyám aggódva kérdezte a 60.000-. forintos telefonszámlára, hogy Ugye ki tudjuk 
majd fizetni kisfiam? 
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Aztán kitudtuk fizetni, bár fel kellett vennem 600.000.- Ft kölcsönt a saját kontómra, hogy 
biztosak legyünk a dolgunkban. Ezért is hálás köszönet Tar Mariannak, aki ezt elintézte 
nekem! 
 
A bizalom volt a lényeg. Eddigi létezésem lehetővé tette, hogy ilyen könnyedén szerezzek 
pénzt! Persze az ötlet is zseniális volt, de nem a Maratonra adták a pénzt, hanem nekem.  
Én hívtam fel őket és ők nekem adták a pénzt! Nagyon fontos momentum, ami tanulságos 
lehet. A kulcsszó: Bizalom! 
 
Annyi remek és egyedülálló és minden problémát megoldó ötlet hever minden kocsma 
asztalán, hogy ha csak néhányat megvalósítanánk, akkor már megmentettük volna a 
Földbolygót. 
 
Valójában mit is csináltam én?  
Odatettem egy pozitív képet, amelyet mindenki befogadott, azonnal! 
 
Valójában ezt csinálja a művész. Talán nem volt véletlen a fenti hozzállás… 
 
Odatettem valamit, az orruk elé, ami nagyon megtetszett nekik, mint jövő, ami nagyon 
kívánatos volt. Alkottam helyettük egy szép jövőt, és erre nagyon vevők voltak. Szó szerint 
vevők. Adtak érte pénzt!  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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2005. július 23. 
 
 

LRH Techet használni 
 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton azért jött létre, hogy mindig megfelelő gradiensen és 
tónuson, kellően jól és széles körben kommunikálni tudja az egész országnak. LRH kiváló 
termékeit, munkásságát és a Szcientológia egyedülállóan működőképes technológiáját, ezzel 
egyetértést elérve a társadalom összes rétegeiben és az ezáltal kialakult pozitív képet 
felhasználni arra, hogy eljuttassuk Ron technológiáját a kormányba és más felső vezetőkhöz.  
 
Ezért természetesen létfontosságú, hogy nem csak terjesszük, hanem tökéletesen használjuk is 
LRH referenciáit.  
 
Alapvető irányelv kell, hogy legyen, hogy a mindenkori Drogmentes Magyarországért 
Maratont működtető szervezetnek és mozgalmának kutya kötelessége rendelkezni, tudni 
és használni LRH technológiáját és betartani a KSW 1 című LRH referenciát! 
 
Ennek a betartására fog felügyelni a Szcientológia Egyház Szerzetes Rendje a Sea 
Organization és ezen a belül is a Különleges Ügyek irodája. Ehhez mindent biztosítani kell 
számukra, ami kívánatos.  
 
És persze én is itt leszek valahol a környéken. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Add meg a királynak, ami a királyé 
 

A Szcientológia Egyház végzi a munkáját és ez nagyszerű. Nagyon jól végzi a munkáját, és 
ami egyedülálló, hogy milyen kitartással, elszántsággal végzik ezt.  
 
A Szcientológia felső vezetés csak úgy tud döntést hozni, és csak úgy tud felelősségteljes 
nemzetközi vagy akár országos stratégiát kidolgozni, ha rendelkezik azokkal az adatokkal, 
amik azt mutatják be, hogy mi történt a területen. Csak akkor tudnak felelősségteljes 
döntéseket hozni, ha tudják, hogy mi a helyzet hétről, hétre.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton alaposan felforgatta a Magyarországi állapotokat az 
egész országban szinte minden területen.  
Az akcióinkról szinte minden Szcientológia területnek tudnia kell, hiszen a mi 
megjelenésünkkel megváltozott a helyzet a Narconon számára, a VM-ek számára, a PR-ról ne 
is beszéljünk, hiszen ezen a területen 4 év alatt a fekete PR-ból fehéret csinált! Illetve 35 nap 
alatt. Ez egyedülálló! De ott van Az út a boldogsághoz kampány is, a Balaton Maraton révén, 
akik a mi hatásunkra indították el azt, amit létrehoztak. Az első Balaton Maraton 
szervezésénél és is ott voltam. 
De nem hagyhat figyelmen kívül minket a Budapest Org, nem beszélve a vidéken lévő 
Missziókról, akiknél egyértelmű fellendülés tapasztalható akkor, amikor a DMM a 
városukban jár!  
 
Nem lehet minket figyelmen kívül hagyni, se a Szcientológián belül, se kívül.  
 
Ezért tájékoztatni kell a Szcientológia felső vezetést minden lépésünkről – olyan formában, 
ahogyan azt kérik -, mert csak így tudjuk megtartani a szervezési tábla hetes osztályának 
értékes végtermékét: más szervezetekkel lévő jó viszony.  
 
Jó viszonyban kell lenni minden körülöttünk lévő szervezettel, a nemlétkondíció pontos 
elvégzésével.  
 
Számos álmatlan éjszakát okozott ez nekem 2002-ben és 2003-ban a DMM másfél hónapja 
alatt, hiszen napra pontosan kellett tájékoztatnom a Szcientológia felső vezetést, pontosan az 
OSA-t, akik kihajtották belőlem, hogy az egész napos rohangászás után még éjszaka éjjel-
nappali Internet kávézót keressek, és megírjam, és összeszedjem a napi eseményeket, amikről 
jelentést kellett írnom. Nem volt olyan nap, amikor hajnali 1-2-3-4 óra előtt ágyba bújtam 
volna, az egész napos futás, PR látogatás és rendezvények után.  
 
Most elárulom magam azzal, ha azt mondom, hogy élveztem! Ezért nem mondom. 
 
Meg kell oldani, hogy valakinek a posztja legyen, amely belefér a napi rutinba! 
A jelentések az év minden hetére vonatkoznak, kivéve a Maraton időtartama, amikor napi 
jelentések vannak. 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alaptó 
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Nyugtázás 

 
Aki volt már auditor kezei között  és sikeresen végigcsinált egy ülést, az pontosan tudja, hogy 
milyen égbekiáltó alapvető fontosságú és mennyekbe illő jutalom, egy nyugtázás. Az ember úgy 
érzi, hogy kirepül az űrbe, és szabadon úszkál a boldogságban. Pedig csak nyugtázták.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton ezen a területen is megreformálta az akkori Szcientológus 
berkekben előforduló bevett rossz szokásokat és olyan formán nyugtázta a Drogmentes 
Magyarországért Maraton támogatókat, illetve a Drogmentes Magyarországért Maratonhoz 
csatlakozókat, ami lehetővé tette, hogy nagyon hamar elérjük a profi színvonalat ezen a területen.  
 
A rossz példáról nem beszélek, de azt elmondom, hogy 2002-ben, amikor elkezdtem összeszedni a 
Szcientológus társadalomtól a DMM-hez szükséges pénzt, akkor nagyon sokszor először kezelnem 
kellett negatív érzelmeket, amelyek más Szcientológia szervezetek pénzszerzései nyomán adódtak. 
Csak röviden, amikkel szembe kellett néznem: elkérték a pénzt, utána semmi nyugtázás. Volt olyan, 
hogy nem is tájékozatták az adományozót, hogy egyáltalán létrejött-e az a projekt, amire elkérték a 
pénzt. Volt olyan, amikor elkérték a pénzt, és nem arra fordították, mint amire elkérték, és nem 
tájékoztattak erről senkit. Egyszerű ARC a megoldás. 
 
A DMM végén csináltunk egy bankettet, ahol minden Védnök, anyagi támogató, munkatárs, segítő, 
szellemi támogató, fellépő, takarító, szervező és mindenki, aki együtt lélegzett velünk megkapta az 
őt illető nyugtázást: plakettet, oklevelet, érmet, elismerést! És nem akármilyen oklevelet és 
plakettet, hanem nagyon igényes és előkelő ajándékot! A nagyobb támogatóknak elismert művész 
szobrait adtuk. 
  
Nagyon fontos, hogy a szeretetünk, figyelmünk és kommunikációnk ne csak addig tartson, amíg 
átutalják a pénzt! Végzetes hiba lenne ezt tenni. Ez olyan lenne, mintha a feleség az esküvő napjától 
már nem főzne többet, hiszen elérte, amit akart… ha-ha! 
 
És még valami.  
 
Minden nyugtázás mellé részletes tájékoztatást kell adni, hogy mire költöttük a pénzét!  
Mi az, amit elértünk az ő pénzéből! 
Milyen eredmények születtek a társadalomra nézve, a gyerekek jövőjét tekintve az ő kétkezi 
munkájának gyümölcséből, a saját pénzéből! 
 
Joga van tudni, elértük-e azt a célt, amihez csatlakozott a pénzével! 
 
Ezt mind joga van megtudni, és ezt mind meg kell neki adni; minden támogatónak, segítőnek, 
résztvevőnek! 
 
És ha ezt mind megadod, akkor legközelebb is számíthatsz rájuk!  
 
Ezt ígérem neked. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Kiadvány, mint tájékoztatás 
 
 

Szintén egyedülálló Kiadvány hoztunk létre Soós Zolival 2003-ban a Drogmentes Magyarországért 
Maraton második éve után. A következő években meg egészen a magasiskoláját mutatták be Sóos 
Zoliék a Kiadvány készítésnek. Persze már az első DMM után is kellett volna, de erre nem volt már 
kapacitásom, pedig tervbe volt véve. 
 
Akkor tájban kezdtek virágot bontani a Szcientológia Egyház Különleges Ügyek osztályának 
szorgos szándéka nyomán a társadalom számára készült magyarnyelvű újságok és kiadványok, 
amelyek ténylegesen képesek voltak ARC-t építeni a társadalom és a Szcientológia Egyház között.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok kiadványa, viszont az első olyan 32 oldalas színes 150 
fényképpel ellátott kiadvány volt a társadalom számára, amely nem csak képes volt ARC-t építeni a 
társadalom és a Szcientológia között, hanem egyenesen képes volt kezelni a fekete PR-t! 
Ez egyedülálló mind a mai napig. Szerintem. 
 
Nézzétek meg, miről beszélek, nézzétek meg az első Drogmentes Magyarországért Maraton 
Kiadványt a DMM archívumban. És nézzétek meg a Drogmentes Magyarországért Maraton 2005-
ös Kiadványát, és a többit, le fog esni az állatok.  
 
Az első olyan magyar újság volt, amelyikben véleményformálók vállaltak szerepet a 
Szcientológusok akcióiban is mindezt boldogan felvállalva tették. Ott vigyorgok egy 
pszichiáterrel a fényképen, aki egyetértett a DMM céljaival és alatta saját originációja, aláírással 
együtt! Tudjátok, hogy ez akkori időkben milyen atombomba volt! Érdemes elolvasni az újságot és 
akkor megértitek, hogy miért volt a Drogmentes Magyarországért Maraton minden részletében 
egyedülálló és korszakformáló.  
És ráadásul az újság teljes költségvetését egy wog nyomdával szponzoráltattam meg! 
 
És természetesen elküldtük minden országgyűlési képviselőnek, véleményformálónak és 
mindenkinek, aki számít az országban!  
 
Tehát, ezt a korszakalkotó hagyományt nem szabad megszakítani!  
 
Ki kell tölteni az űrt igaz adatokkal. Magyar vonatkozású adatokkal, magyar OL-ek pozitív 
véleményeivel, magyar OL-ek vigyorgós fényképeivel, magyar ország vezetők ajánlásaival, magyar 
olimpiai bajnokok támogatásaival!  
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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Vándorkönyv 
 
 

A véleményformáló és köztiszteletben álló személyek szellemi támogatásának és csatlakozásának 
dokumentálását megreformáló ötletté vált a Vándorkönyv használata.  
 
Ez volt az első ötletem, amit szinte azonnal kiviteleztem. 
 
Vicces, hogy egy könyvre ennyi figyelmet szentelek, de ez a könyv a legnagyobb indikátora a 
célunk elérésnek mérésére. Ez a dokumentum a legféltettebb kincsünk. 
 
2001-ben az Európai Emberjogi Maratonon is gyűjtöttünk aláírásokat OL-ektől. Emlékszem, 
jártunk a Zürichi polgármesteri hivatalban, és jártunk Genfben az ENSZ épületében és ott 
találkoztunk az ENSZ egyik emberjogi munkatársával. És volt egy nagy Kiáltványunk akkora, mint 
egy A/1-es plakát és azt írták alá ezek a köztiszteletben álló személyek. Ami jó volt, de utána 
bogarázd ki, hogy ki írta alá, mi a posztja, melyik városban volt… majd tárold ezt a hatalmas 
plakátot. 
 
A Vándorkönyv egy hivatalos könyv, amely hivatalosan gyűjti a célhoz csatlakozókat, és ezáltal nő 
a mozgalom.  
A Vándorkönyv tartalmazza a Drogmentes Magyarországért Maratonok Kiáltványát, amelyhez 
csatlakoznak. Tartalmazza a Védnökök aláírását és néhány mondatot, amelyet üzenet gyanánt írtak 
nekünk. A további oldalakon tartalmaz szépen elkülöníthető helyet arra, hogy a csatlakozó beleírja 
a nevét nyomtatott betűvel, a posztját, dátumot, helységnevet, aláírást, és néhány sor üzenetet.  
 
A Vándorkönyv minden esetben bőrkötésű, rézsarokkal, a borítón aranynyomással van feltüntetve 
az évszám és az, hogy Drogmentes Magyarországért Maraton Vándorkönyv.  
Az oldalak szép, kreatív papírból legyenek és a nyomtatás is előkelő, cirádás legyen.  
 
A Vándorkönyvnek készen kell állnia olyan aláírások fogadására, mint egy Miniszter beírása.  
 
A Vándorkönyvet nem csak a Drogmentes Magyarországért Maraton ideje alatt lehet használni, 
hanem egész évben.  
 
Tiszteljük meg az ország legnagyobb drogellenes mozgalmához csatlakozókat egy szép 
Vándorkönyvvel.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Kiáltvány 
 

 
A Kiáltvány olyan remek és kiváló munka, hogy soha nem kellett megváltoztatni és soha nem lesz 
szükség arra, hogy megváltoztassuk a szövegét!  
 
A kiáltvány fogalmazza meg a Drogmentes Magyarországért Maratonok célját és szándékát, és 
ehhez a kiáltványhoz csatlakozva lesz valaki szellemi vagy erkölcsi támogató!  
 
Ez a remek írás Barnóczky Ákos író-rendező barátom, druszám munkája, akinek hálásak vagyunk 
ezért. Néhány mondatban összefoglalt körvonalból – amit telefonon adtam neki -, létrehozta ezt a 
csodát. 
 
A kiáltvány mindig is tökéletes lesz arra, hogy támogatókat gyűjtsön, és beleegyezéseket 
eszközöljön a Drogmentes Magyarországért Maratonok céljainak, tevékenységének a javára. 
 
Erre kell használni. A Vándorkönyv elengedhetetlen része.  
 
Emellett lehet készteni kiváló nyomdai grafikával és előkészítéssel A/1-es nagyságban laminálva 
egy látványos Nagy Kiáltványt, ahova lehetőségük van az OL-eknek színpadon vagy a 
médianyilvánosság előtt nagy látványosan csatlakozni a mozgalomhoz. Persze utána írjanak be a 
Vándorkönyvbe is. 
 
Találtok benne egy zárójeles mondatrészt, amelyet ferde betűkkel szedtünk. Ez a rész minden 
Maraton alkalmával változhat. Sőt az eredeti Kiáltványban az atléták szó szerepel, amit később 
önkéntesekre módosítottunk. A 2004-es Drogmentes Magyarországért Maratonok Kiadványában az 
egész zárójeles részt kihagyták a szerkesztők, Soós Zoliék. És persze az aláírás is változhat. 
 
Ám legyen, de ez a Kiáltvány csak akkor veszti aktualitását, ha már nem lesz drog Magyarországon.  
 
Íme az eredeti Kiáltvány szövege: 
 
 

Drogmentes Magyarországért Maraton 
Kiáltványa 

 
 

A drogprobléma mindannyiunk ügye. 
Nem kerülhetjük ki, nem mehetünk el mellette, mert egy idő múlva nem lesz hely hova 

kitérni előle, egy idő múlva nem tudjuk majd merre fordítani a tekintetünk, hogy ne ütközzünk bele. 
Észak-Amerika és Nyugat-Európa társadalmainak intő példája arra figyelmeztet mindnyájunkat, 
hogy gyerekeink jövője, utcáink biztonsága, kultúránk szinte minden lényegi eleme, de még a 
társadalombiztosításunk stabilitása is komoly veszélybe kerül, ha nálunk is ugyanúgy elharapódzik 
a drogjelenség, mint náluk. 

Mára már világossá vált mindenki számára, hogy a drogfogyasztás riasztóan növekvő 
statisztikáinak megfordításához nem elegendő az, ha pusztán a kormányok és más hivatalos 
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szervek, továbbá néhány tiszteletreméltó egyén megszállott munkájára hagyatkozunk. Nekik is 
hathatós segítségre van szükségük, és ez a segítség nem más, mint az, hogy az ország állást foglal a 
drogok kérdésében. 

Mert a civil társadalom, és minden egyes ember ügye, hogy megóvjuk jövőnket a drogok 
magyarországi terjedésétől. 

    Most van itt az idő, MA még megállítható: 

ne mondhassuk azt HOLNAP, hogy már késő 

   bármit is tenni, TEGNAP kellett volna. 
 

A Magyarországon eddig sosem látott méretű Maratoni futás, és az ehhez kapcsolódó 
rendezvénysorozat (az atléták … km-t tesznek meg … nap alatt, … települést érintve, ott a 
drogmentes élet mellett demonstrálva) felhívja a civil társadalom figyelmét a drogproblémára, és 
alkalmat ad mindenkinek arra, hogy ki-ki lehetősége szerint, de tegyen ellene valamit. 

Önfeláldozó hírvivés, áldozathozatal, személyes akaraterő, ezek a Maraton ma is élő 
hagyományai. 

A „Drogmentes Magyarországért Maraton” civil és hivatásos sportolói elviszik a hírét 
annak, hogy az ország lakossága nemre, etnikumra, felekezeti hovatartozásra, világnézetre való 
tekintet nélkül összefogott ebben a kérdésben, és teremtő szándékával meg kívánja azt állítani. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a drogproblémát mindig megelőzi az élet 
valamilyen más problémája, viszont azt a tényt is tudomásul vettük, hogy ezek a problémák csak 
drogmentes élettel oldhatók meg. 

A fentiek fényében egyetértünk a „Drogmentes Magyarországért Maraton” céljával, és ezen 
kiáltvány aláírásával ezt ki is nyilvánítjuk, továbbá szerződéses partnerünknek tekintünk minden 
aláírót abban a tekintetben, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk egy drogmentes Magyarország 
megteremtésért. 
 

Szcientológia Önkéntes Lelkészek 
 

 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Tiszta szívvel 
 

 
Aki részt vett valaha is a Drogmentes Magyarországért Maratonon az tudja, hogy ez olyan 
mint a Dianetika könyv, egy kalandban lesz részed és többé soha nem leszel ugyanaz az 
ember.  
 

Én nem felejtem el, amikor 2002-ben az Ózdi dombok terepasztal tisztaságú lejtői között 
mennyei naplementében futottunk, az akkor már az első sikeres Drogmentes Magyarországért 
Maraton utolsó napjaiban a Lord Of the Dance ír zenéjére könnyes szemmekkel Soós Zolival 
a meghatottságtól.  
 
Nincs az a Nemzetvédelmi hivatal  és az a politika mögé bújó drogdiller, aki el tudná venni a 
boldogság könnyeimet, amikor többszáz gyerekkel futunk be egy-egy városba. Nincs az az 
újságíró aki el tudja venni a büszkeségemet, amit a Drogmentes Magyarországért Maraton 
minden napján érzek, amikor a csillógó szemű kis kuglik fennhangon üvöltik, hogy Igérem, 
hogy nem fogok a drogokhoz nyúlni... 

 

Ha lesz valaha drogmentes Magyarország, akkor ne felejtsék el, hogy azt egyedül a 
Szcientológiának köszönhetitek. És gyújtsatok egy gyertyát a Drogmentes Magyarországért 
Maratonak is! 
 
Ne felejtsétek el! 
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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PR anyagok 
 

 
2002-ben összeállítottam egy úgynevezett PR csomagot, melyet mi neveztünk el így.  
Alapvetően ez egy kis tájékoztató összeállítás, egy konkrétan a Drogmentes Magyarországért 
Maratonra készített dossziéban, amely arról szól, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, kik 
vagyunk, miért vagyunk, mi a célunk.  
 
Ez a kis csomag, akkor létfontosságú volt, és azt hiszen ez volt az első olyan csomag, amit 
magyar vezetőknek VIP-nak, OL-eknek állítottak össze.  
 
Mint mondtam, a több mint száz PR látogatások során, volt velem egy Drogmentes 
Magyarországért Maratonok számára nyomott speciális dosszié, amelybe a következőket 
tettük. 
 
Volt benne egy a Szcientológia Egyház által végzett drogmegelőzési bemutató, amely 
tájékoztatott mindenkit a Szcientológia Egyház által végzett drogprevenciós akciókról. 
2002-ben nem volt másunk, ezért ezt tettük bele, azóta a Drogmentes Magyarországért 
Maratonok hivatalos évi újságja kerül bele.  
Benne volt egy térkép, amely az, azévi útvonalat ábrázolta. Benne volt egy Drogmentes 
Magyarországért Maraton Kiáltvány, benne volt az akkor még a Szcientológia Egyház által 
szponzorált valamennyi kis drogmegelőző füzetből egy-egy példány és egy kis szórólapszerű 
tájékoztató a Drogmentes Magyarországért Maratonról, és volt a csomagban egy kis füzet a 
Szcientológia kézikönyv egyik a fejezete a: Megoldás a drogokra.  
 
És mindig volt nálam Mi a Szcientológia könyv, volt nálam Szcientológia Kézikönyv, és volt 
nálam Tiszta test és tiszta elme könyv, és volt nálam Ron Arckép.  
 
Akkoriban ez volt a csomag, amely most sem változott, csak szebb lett a dosszié és belekerült 
a DMM éves kiadványa. A későbbi években, meg annyi támogatást kaptunk, hogy szinte 
mindenkinek, akivel találkozunk és meghaladta a takarítói posztot kapott egy Ron arcképet… 
Ha-ha! 
 
A lényeg, hogy az első Maratont kivéve, mindig osztogatunk Ron könyveket olyanoknak, 
akik enyhe vagy erős érdeklődés szintjén voltak.  
 
Mi nem a Szcientológiát terjesztjük, mert a mi szervezetünk nem ezért jött létre, de ha valaki 
érdeklődik, akkor mi megajándékoztuk a tudással, hiszen nekünk, mint Szcientológusoknak 
van működőképes megoldásunk a problémákra, és ezt nem rejtjük véka alá.  
 
 
PR csomagok, anyagok 
 
A PR anyagok elkészítése nagyon fontos, hiszen ezek azok az anyagok, amelyek a terjesztést 
jelentik. 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 

1. Egy PR csomag a következőből áll: 
 - Egy PR dosszié 

Ezt valószínűleg meg kell rendelni, és le kell gyártatni. A dosszié lényege, hogy 
egy A/4-es dosszié, ami mutatós, nem sima dosszié, az elejére rá van nyomtatva 
a következő szöveg: „Drogmentes Magyarországért Maraton 2002”. A dosszié 
két füles (alul és oldalt), továbbá az alsó fülben van egy-egy vágás, ahova egy 
névjegykártyát be lehet tenni. A Dosszié fehér fényes műnyomóból készül, de 
lehet más, halvány színű is, illetve más papírból is, de minőségi, tetszetős, és 
minőségi legyen. Ebbe a dossziéba kerülnek az anyagok. 
A dossziét le kell gyártatni, és ehhez szerszámot kell csináltatni, ami nagyon 
drága. Ennek a kiküszöbölésére kaptam egy céget, aki ilyen dossziék 
gyártásával foglalkozik és rendelkeznek többféle szerszámmal, ezért csak ki kell 
választani a megfelelő formájú dossziét és azt megrendelni. A dossziék 
megnyomására a Grózli Zoli ad utasítást. A dosszié elejére a betűk sötét 
színnel legyenek nyomtatva, mondjuk szürkével. 
A dossziék száma 350 db. 

- A társadalom megszabadítás a drogoktól: Ez az A/4-es füzet a rendelkezésünkre 
áll 350 példányban, amely megtalálható a DSA irodában. 

- Az igazság a fűről, kis füzet. Ez is a rendelkezésünkre áll, méghozzá több ezer 
példányban. Szintén a DSA irodában lehet hozzáférni. 

- Heroin: Halál a vérbe, kisfüzet. Ecstasy, kis füzet. És még egy, ennek a nevét nem 
tudom, Zoli tudja. Ezekből nincs példányunk, ezért utána kell nyomni, illetve ki kell 
nyomni őket. Grózli Zoli tudja, hogy hol és milyen módon. Az árajánlatot nekem 
kell leadni, és nekem kell beszámolni az anyagi vonzatokról (Kunfalvy Ákos 06-20-
3246443). Zoli ellenőrzi a minőséget. 

- Önkéntes Lelkész újság. Ma pontosan nem tudjuk, hogy mi az, amit ki kell 
nyomtatni. Ez most van elbírálás, illetve elkészítés alatt. Az ehhez kapcsolódó 
terminál: Kalas Karola az OTL-ből, ő az Önkéntes Lelkészek vezetője. Száma: 
2103446. Őt kell nyúzni, hogy már tagnapra meg legyen… Ha el van döntve, hogy 
mit kell kinyomtatni, akkor gyorsan hozzá kell fogni, hogy ki lehessen nyomtatni. 
Lehet ott is, ahol eddig nyomták, de ha tudok olcsóbbat, akkor ott nyomni. Ha 
ugyanaz az anyag mellett döntenek, amit már eddig nyomtatnak, akkor 
mindenképp olcsóbb, ha ott nyomjuk, ahol eddig, hiszen, akkor nem kell újból 
nyomólemezt csinálni, stb. 

2. A nagy Kiáltvány: Ez egy A/0-s papír, ami laminálva van. Az előkészítési munkálatokat 
Duzmáth Tamás csinálja. Telefon: 06-30-4293059. Ő az Org munkatársa, de otthon dolgozni 
fog ezen. Én megbeszéltem vele mindent, azt ígérte, hogy hétvégre kész lesz a munkával. 
Mindenkép hívd fel, jelentkezz be nála, és pénteken hívd fel, hogy készen van-e! Fogsz tőle 
kapni egy adathordozót (ezt neked kell megbeszélni, hogy pontosan milyen típusú fájl legyen, 
miután lebeszélted az adott nyomdával) és azt elviszed a nyomdának és segíted a ciklus 
sikerét. Én a Copy Generállal beszéltem, ők 23.000.- forintért megcsinálják a nyomtatást, 
laminálással együtt, áfával, mindennel, de Zoli mondta, hogy tud olcsóbbat is, egyeztesd le 
vele. 
 
 
Ha bármilyen kérdésed van, Grózli Zolihoz fordulj, esetleg hozzám. 
 Még ma keresd meg azokat a kommcsatornákat, akiket leírtam és adj nemlétet. 
 
Sok sikert, 
 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 

Kunfalvy Ákos 
 
Budapest, 2002. március 3. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Archívum, fényképek videók, adathordozók 
 
 
Ezek az adatok, melyeket a Drogmentes Magyarországért Maraton gyűjtött össze rendkívül 
értékesek. Hangszalagok, fényképek, videofelvételek, újságcikkek és más adathordozókon 
létező termék, amelyért nagyon megdolgoztunk.  
 
Ezek a termékek arra valók, hogy széles körben jól ismertté tegyük őket.  
Igen, de nem az eredetit. Az eredeti példányokat soha nem adjuk ki a kezünkből.  
Kizárólag úgy adunk ki a kezünkből adathordozót, hogy lemásoljuk őket, és az eredetit nem 
adjuk oda.  
 
Ezek a felvételek, mint mondottam rendkívül értékesek, hiszen azokat a tényeket bizonyítják, 
hogy szeretnek minket és a társadalom nagy ARC-ben van velünk a közembereken, az OL-
eken és a médián keresztül is.  
 
A rossz tapasztalat íratja le velem ezt a szabályt, mert nagyon sokszor előfordult, hogy 
odaadott anyagokat nem kaptunk vissza.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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A Drogmentes Magyarországért Maratonok címlista 
 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok címlistája az én személyes címlistámból alakult 
ki. Ez érthető, hiszen úgy indultunk el, hogy elkezdtem felhívni a barátaimat, ismerőseimet, 
majd egyre bővült a címlista, végül, amikor már a Drogmentes Magyarországért Maratonnak 
saját identitásán keresztül bővült a címlista, az már egyértelműen a Drogmentes 
Magyarországért Maraton címlistája volt. És ez a mai napig bővül. 
 
Ez a címlista rendkívül értékes. Olyan telefonszámok és címek vannak benne, mint Székhelyi 
Józsefé, az Országos rendőrfőkapitányé, a Belügyminisztérium főorvosáé, politikusoké, az 
Olimpiai bajnokok mobilszámait és címét tartalmazza.  
 
Ezért a címlistáért keservesen megdolgoztunk. Tökéletes terméket és tökéletes 
kompetenciával el tudtuk érni, hogy ezek az emberek a barátaink legyenek és bízzanak 
bennünk. Mi tudjuk, hogyan kell kezelni az ilyen személyeket. Nem akárhogy. Tudni kell a jó 
modor összes elemét, tudni kell az etikett szabályait, és tudni kell viselkedni az ilyen 
emberekkel.  
 
A tapasztalatom az, hogy bár a Szcientológia egyház munkatársai, akár az Org munkatársai, 
akár a Sea Org munkatársai a társadalom egy főre eső felelősségvállalásából 50szer annyit 
vesznek ki, mint más polgárok, a VIP-k gondolkodását és életmódját nem feltétlen értik és 
nem feltétlen tudnak vele bánni, mert ők közemberekként gondolkodnak. És ez elég sok 
problémát okozott már nekünk. Én így láttam, és tapasztaltam.  
 
Ezért a címlistát, amelyet a Drogmentes Magyarországért Maraton felelőssége alá 

helyeztek azok, akikről szól ez a címlista SOHA NEM ADUNK KI, azért mert nem 

tudjuk vállalni a felelősséget a már kiadott telefonszámért, címért.  

 
A mi kompetenciánkat az eredményességük bizonyítja. Rajtunk keresztül el lehet érni ezeket 
a VIP és OL személyeket bizonyos dolgok felkérésére, de soha nem lehet kiadni a 
Drogmentes Magyarországért Maraton címlistából VIP és OL elérhetőséget! 
 
A megoldás egyszerű. Összehozunk bárkivel, bárkit és ha a találkozáson az illető OL odaadja 
az elérhetőségét azzal, akivel összehoztuk, vagy ott engedélyt ad rá, hogy mi odaadjuk, akkor 
tiszta sor. 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 

DMM 32 Forráslevél 
Budapest 

2005. augusztus 5. 
 

A Drogmentes Magyarországért Maratonok útvonal 
 
Az útvonal fontos eleme a Drogmentes Magyarországért Maratonoknak. 
Az útvonaltervezésnél is sokat tanultam a 2001-es Emberjogi Maratonból, ahol túl sok 
kilométert kellett egy-egy nap lefutni néhány embernek, magyarul nem volt felmérve 
rendesen a terep és volt olyan nap, amikor nem volt másra idő, csak futásra, pedig a 
demonstráció lényege, hogy bevonjunk másokat is egy akcióba.  
 
Az elő Drogmentes Magyarországért Maraton útvonalterve remekül sikerült. Azóta nem is 
nagyon változtattunk rajta. Úgy terveztem meg, hogy tényleg körbefussuk az országot, 
ugyanakkor minden jelentős települést érintsünk. Úgy állapítottam meg a napi célállomásokat, 
hogy legyen időnk ellátogatni minden településen a város vezetőihez, iskoláihoz. A napi átlag 
kb. 50 kilométer volt és ez elég is.  
 
A futás lényege, hogy mindig egy csapattag fusson. A településeken mindig beálltunk többen 
is, hogy nagyobb látványt nyújtsunk, persze erre egyre kevesebbszer kerül sor, mert lassan ott 
tart a népszerűségünk, hogy mindig van csatlakozó, nem beszélve a több száz gyerekről, akik 
különböző településeken csatlakoznak hozzánk.  
 
A szabály mindig az volt, hogy arra a távra kijelölt hivatalos csapattag tempója a mérvadó. Őt 
nem lehet megelőzni, az ő tempójában kell mindenkinek futni, aki csatlakozik hozzá, így 
nincs félreértés. A településekre való befutáskor mindig előkerül a magyar nemzeti lobogó, 
amit szinte biztos, hogy az egyik lurkó kikönyörög a kezünkből, és lelkesen lobogtatja.  
 
2003-ban a Szekszárdiak készítettek nekünk egy sárga zászlót, amelyre felkerült a 
Drogmentes Magyarországért Maraton felirat. Ez remek ötlet volt és kívánatos minden évben. 
Kell, hogy legyen egy saját Drogmentes Magyarországért Maraton zászlónk is a magyar 
lobogón kívül.  
 
Ma már minden megyében és minden megyeszékhelyen áthaladunk és akárhogy is próbáltam 
több települést bevonni ésszerű keretek között, nem sikerült. A 42 napig tartó futás így is elég 
kimerítő, nem kell ennél hosszabb Maraton. És ez így rendjén is van.  
 
A rendőri felvezetés is elengedhetetlen kísérője a futásnak, hiszen ez adja meg a kellő 
hivatalos hangsúlyt és azt hiszen, nem lehet panaszunk a rendőrökre, nagyon jóban voltunk 
velük és ők tényleg kitettek magukért mindig! 
 
Sztrádán sosem futunk és a nagyon forgalmas utakat is megpróbáltam elkerülni a forgalom 
feltartása miatt. Ha lehetett, mindig azt az utat választottam, amely több település érint, de 
mindig vigyáztam, hogy ne kietlen utakon fussunk, hanem viszonylag forgalmas utakon. Ez 
látszólag ellentmondás, de jól kellett laknia kecskének is, és káposztának is meg kellett 
maradnia. Úgy gondolom ez sikerült.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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Drogmentes település létrehozása 
 
 
Nagyon nagy fantáziát látok a drogmentes települések létrehozásában. 
 
Apró településekkel kell kezdeni, mint egy érdekességet, aztán kialakul. Olyanokkal, akik nagyon 
lelkesek és már eddig is áramoltattak, és nagyon komolyan veszik a DMM-et, mint például az a 
kicsi falu a Tiszánál, akinek a polgármestere mindig küld egy térképet is! 
 
A DMM 42 napja alatt nincs idő másra, mint amit most csinálunk. Ezt folytatni is kell, mert 
működik.  
Létre kell hozni, hogy egy hétvégét, vagy egy napot, amikor a polgármester és az iskolák 
vezetőinek szervezése alatt a DMM és csapata lemegy az említett településre, és drogmentessé teszi 
azt.  
 
Hogyan?  
Ha a település 90% aláírt a csatlakozom egy drogmentes Magyarországért dokumentumot, és 
ha az összes iskolájuk drogmentes iskola. Akkor az a település DROGMENTES 
TELEPÜLÉS. 
 
Az, az iskola drogmentes iskola, amelyben az iskola tanulóinak 90% letette a drogmentes kapitány 
esküt, mielőtt meghallgatta volna a drogmegelőző előadásokat.  
Egyelőre kicsi falura kell céloznunk, ahol pár százan, ezren, pár ezren laknak. Van ilyen 
szimpatizáns településünk. A legapróbb településekkel kell kezdenünk, nagyon sok ilyen van az 
útvonal során, például az a kis falu, ahol a polgármester asszony gombás gombócot sütött nekünk és 
a mindössze 30 főből álló iskolában fogadtak minket.  
 
A lemegy a DMM csapata – lehet, hogy segítők is kellenek – elkezdi elárasztani a falucskát. 
Mindenkit leszólítanak. Addig a többiek az iskolákban már végeznek is! Persze, ha jó a faluvezetés 
reklámja, akkor már mindenki fogja tudni, hogy jövünk, és nem kell sokat k-f-ezni.  
A nap végén dokumentáljuk a számokat, és délután hivatalosan elismerjük őket drogmentes 
településnek, ha a falu lélekszámának 90% tényleg aláírt. Iszonyatos nagy játék lehet ebből. 
Iszonyatos nagy buli a település vezetőivel! 
 
Persze tökéletes szándék és tone 40 nélkül nem fog menni, aki ilyen célokat tűz maga elé, annak 
kell, hogy legyen a tarsolyában ennyi szándék! 
 
Aztán a DMM hivatalos bankettjén, ami egyelőre lehet egyben a DMM egyetlen bankettje, 
kihirdetjük a kvalifikációkat, és persze valami nagyon nagy ajándékot adunk nekik, amellett hogy ki 
TR-ezünk nekik valami elismerést a megyei, vagy országos önkormányzati vezetőktől.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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A DMM útvonalát nem érintő települések bevonása 
 
 

Miután a DMM során nem tudjuk érinteni az összes települést az országban és erre 
semmilyen mód nincsen, ezért ki kellett találni, hogy tudjuk még szélesebb körben elérni a 
közönséget.  
 
Erre egy módot találtam ki. Azok a települések, akik nincsenek messze a DMM útvonalától, 
azokat is be kell vonni a tájékoztatásba. Ezeknek a településeknek a vezetői és iskolái is 
kapjanak ugyanolyan tájékoztatót, mint amilyet az útvonalon szereplő települések termináljai. 
Vegyük fel velük a kapcsolatot.  
 
Jöjjenek el az útvonal településeihez és csatlakozzanak önálló identitásként a DMM-hez. 
Szervezzék meg, hogy az útvonal településeinek iskoláiba beférjenek a drogmentes előadás 
alkalmával, és utána fussanak velünk. Hozzák a saját kis településük zászlóját és vegyenek 
részt a DMM-en, mintha átfutottunk volna az ő településükön is.  
 
Magyarország kicsi ország, a távolság nem lehet akadály. Azt is szorgalmazni lehet, hogy egy 
tanár üljön be négy tanulóval és képviseltesse magát a legközelebbi településen, ahol 
átfutunk.  
 
Legyen minél nagyobb a drogmentesek tábora.  
 
Hajrá! 
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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DMM 35 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 23. 
 
 

L. Ron Hubbard 
 
 

Ha van olyan idézet, mely méltó a Drogmentes Magyarországért Maratonok mozgalmához, 
akkor az, természetesen egy Ron idézet. 
 
Én találtam egy idézetet Rontól, melyről úgy tűnik, hogy minden szava a Drogmentes 
Magyarországért Maraton szellemiségéről szól: 
 
„Vannak, akik azt állítják, hogy túl nagyon a céljaink, és hogy nincs olyan csoport, még 
kevésbé egyedülálló személy, ami, vagy aki képes lenne a Földet kimozdítani arról a veszélyes 
pályáról, amin most halad. De ezek az emberek nem ismerik saját történelmüket. Csakis 
önálló személyek és elszánt csoportok hoztak létre olyan tereket, melyekben az Ember 
szabadon sétálgathatott. Amikor a tömegekre hagyták a dolgot, akkor annak tagjait saját 
önzőségük és mohóságuk kiforgatta magukból, s az Emberiség ügyei semmire se jutottak.” 

 
L. Ron Hubbard 

1956. április 24. Professional Auditor's Bulletin 81 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 

 
2005©L. Külön köszönet a Ron Hubbard Librarynak, hogy engedélyezte, hogy a L. Ron Hubbard jogvédett 
munkáiból felhasználhassunk egyet.  
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DMM 36 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 23. 
 
 

Ronnak 
 
 

Szonett L. Ron Hubbard születésnapjára 
 
      Egy tejúti bolygón találkoztam vele, 

   Kedves volt és végtelen a tekintete, 
   Mosolygó csillagot tapsolt fel az égre 
   Mely erőt sütött minden ember fejére.  

 
   Az erőt belül hordom, mint fényes magot, 
   S előveszem, ha egy lélek léket kapott. 
   Ő nem prédikált, erővel nem oktatott, 
   Az emberről mesélt, a lelkével adott. 

 
   Azóta barátom, mert a sorok között 
   Az igazság mindig elérhető örök. 
   Szalad a végtelen, ismétlődő körök 
   Fogják le az embert, ki benne csak pörög. 

 
   S ha életem során reményem megszökött, 
   Kacsint, és tudom ott áll a hátam mögött. 

 
 
Földbolygó, Magyarország, Budapest, AD 52. február 11. 00:10 – AD 52. február 17. 12:44
   
         gecsei Kunfalvy Ákos 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 37 Forráslevél 
Budapest 

2005. augusztus 11. 
 
 

Teljes munkatársi javaslat a DMM háttéralapítványára, 
illetve egy Szcientológia alapítványára 

 
 
2004-ben már azon törtem a fejem, hogyan lehetne tovább lépni a DMM hatóköréből. Hogyan 
lehet kiterjeszteni a PR-t az egész Szcientológiára. Hogyan lehetne tovább lépni. Akkor, írtam 
egy levelet a CO OSA CEE-nek, amiben leírtam az elképzeléseimet. A válasz az volt, hogy ez 
a poszt már létezik. A Sea Orgon belül. Íme a levél. 
 
 
 
CO OSA CEE         2004-11-03 
Via DMM ED 
Kunfalvy Ákos 
 

Teljes munkatársi javaslat a DMM háttéralapítványára, 
illetve egy Szcientológia alapítványára 

 
Nekem az a feladatom, hogy biztosítsam a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
sikereinek a hátterét, hogy biztosítsam azt, hogy mindig meg legyen ismételve, hogy elérje azt 
a célt amit eddig, és hogy biztosítva legyen, hogy a DMM mindig a Szcientológia Egyház 
céljait erősíti.  
 
Továbbá személyes célom (ez egyezik a DMM céljaival) teljes elismertséget szerezni a 
Szcientológiának Magyarországon.  
 
A DMM, mint mozgalom, mint szervezet felállt és működik. A Szcientológia Egyház 
jóváhagyásával megállapítottam egy célt és néhány irányelvet, amely iránylevélként 
szolgálhat a mindenkori DMM vezetésnek.  
 
Mi van akkor, ha a DMM vezetésével a Szcinetológia egyház nem ért egyet? Erre olyan 
ténylegesen bejegyzett szerveztet kell felállítani, hogy a Szcientológia Egyháznak legyen joga 
nem csak etikailag, hanem jogilag is beleszólni a DMM vezetőinek személyi kérdéseibe. 
 
Ez nem azt jelenti, hogy nem bízom a DMM vezetésében. Ez azt jelenti, hogy OT III alatt 
magamban sem bízom, én is bekattanhatok, és itt túl nagy a tét, maga a Szcientológia! Olyan 
hátteret és utasítási vonalakat akarok felállítani, ami biztosítja a DMM nehezen megszerzett 
öndetermináltságát, de ugyanakkor biztosítani egy felügyeletet, amely végszükség esetén 
beleszólhat a működésbe, az irányvonalba.  
 
Ezek fényében a DMM céljainak megvédésére és elérésére a következő gondolataim voltak az 
alapítványra vonatkozóan: 
 

1. Lehetőség: A DMM mozgalomnak egy saját identitású alapítvány felállítása. Alapító a 
Szcientológia Egyház és én, a kurátorok a jelenlegi ügyvezetői tanács. A név itt 
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kérdéses, hiszen szó van arról, hogy a DMM más rendezvényeket is szervez... Ezen 
elgondolkozva jutott eszembe a következő ötlet, mely számomra teljes asisnesst 
eredményezett és miután nem csoportdöntés, biztos vagyok benne, hogy tökéletesen 
fog működni és nagyszerű ötlet: 2. lehetőség. 

2. Lehetőség: Létrehozni a Szceintológia Egyház alapításában egy „Szcientológusok egy 
jobb világért alapítvány”-t. Az elnöke én lennék, a kurátorok a Szcientológia magas 
vezetői és személyiségei biztosítva ezzel, hogy soha ne legyen megváltoztatva a 
Szcientológia célja, amit PR-ozni hivatott ez az alapítvány. Itt olyanokra gondolok, 
mint a Nagy Tamás, Fritzlauf Lajos, OT bizottság elnöke, az ORGból valaki és a 
DMM ügyvezetője, a DSA, stb. A kuratórium minimum 3 tagú lehet, de 
meghatározatlan páratlan számú kurátor lehet.  

Az alapítvány tényleges szervezetként működne, célja a szcientológia 
sikereinek széles körben ismertté tétele és olyan PR akciók, amelyek a szcn-t 
hivatottak PRozni. Ez alá az alapítvány alá tarozhat a DMM, mint saját identitással 
rendelkező csoport, akár a VM PR akciók, az emberjogi akciók, akár a VM akciók, a 
véradás, mint PR akciók. Ez lenne egy olyan csoport, ami hivatott összefogni a 
magyarországi 7-es osztályi PR akciókat és akár olyan termékei is lehetnek, mint 
minden évben egy kiadvány „Amit a Szcientológia tesz Magyarországért” címmel.  
Intelligensen összefogná és képes lenne kontrollálni az összes olyan Szcientológia 
tevékenységet, mint a DMM. Ennek az alapítványnak az égisze alatt lehet majd 
művészeti koncerteket adni olyan üzenettel, ami éppen beleillik a Szcientolológia 
Egyház koncepciójába… 
Ez egy kicsit a DMM kiterjesztése, és egy továbblépés a tényleges cél felé, miszerint a 
teljes elismerést szerezni a Szcientológiának Magyarországon. Ugyanakkor biztosítana 
egy olyan hátteret, amely biztosítja, hogy bármikor nemcsak etikailag, hanem jogilag 
is kontrollálni tudja a Szcientológia Egyház a Szcientológia PR tevékenységeit.  

 
Az alapító okiratban ennek az alapítványnak a célját így lehetne megfogalazni: 
Olyan interaktív, komplex, programok támogatása és szervezése a kábítószer-
probléma visszaszorítására, amelyek a személyes, szociális és környezeti változások 
révén ösztönöznek az egészségesebb életkörülmények és életvitel megteremtésére, 
kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, vagy a kábítószer-használattal 
szemben pozitív mintát nyújtanak.  
A problémával szorosan összefüggő társadalmi és erkölcsi problémák elleni 
szakszerű fellépése olyan területeken, mit az oktatás, bűnözés, emberi jogok, 
emberek közötti megértés faktor javítása. 

 
Budapest, 2004. november 3. 
 

Üdvözlettel 
 

Kunfalvy Ákos 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 38 Forráslevél 
Budapest 

2006. július 14. 
 
 

Drogmentes Magyarországért Maratonok alapítói és működési dokumentum 
 
 

1. rész 
 

A Drogmentes Magyarországért Maratonok születésének története, 
amely érvényes dokumentum a Szcientológia Egyház és a mindenkori Drogmentes 

Magyarországért Maratonok szervezete számára 
 
1995-ben Oroszországban  a Nemzeti Televízió egy négytagú stábja filmet akart készíteni a 
kábítószerhelyzetről. Rosszkor voltak rossz helyen, a maffia közbelépett! Moszkva sétáló 
utcáján a négyfős stábból 3 embert megöltek, egy lány élte túl a történteket.  
 
Az Orosz Szcientológia Egyház elhatározta, hogy fellép a kábítószer terjedése ellen. Ekkor 
alakult a Drogmentes Kapitány kampány, melynek keretében szórólapokat osztogattak, 
felvilágosításokat tartottak, műsorokat készítettek gyerekeknek, és nem utolsósorban 
felavatták őket Drogmentes Kapitánnyá. Nem telt el sok idő, amikor a Szcientológia Egyház 
PR-osát drogszakértőként kezelte az orosz média, és bármi történt ezen a területen, először a 
Szcientológia Egyház PR-osát hívták fel, hogy mondjon véleményt az ügyben. 
 
Fritzlauf Lajos az akkori Orosz Szcientológia Egyház elnöke, miután 2000-ben 
Magyarországra került, mint a Magyarországi Szcientológia Egyház titkára, Magyarországon 
is elindította ezt a kampányt, mint Drogmentes Kapitány programot, a Magyarországi 
Szcientológia Egyház égisze alatt. A tevékenység egyezett az orosz példával, szórólapokat 
osztogattak, felvilágosításokat tartottak, műsorokat készítettek gyerekek számára, aláírásokat 
gyűjtöttek a drogterjesztés ellen és nem utolsósorban felavatták őket Drogmentes Kapitánnyá.  
 
2002-ben Kunfalvy Ákos költő, Szcientológus és Fritzlauf Lajos közösen megegyeztek abban, 
hogy szükségszerű és nagyon kívánatos lenne az ország körbefutása, mindez egy drogellenes 
demonstráció égisze alatt. A Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezés Kunfalvy Ákos 
költő és Fritzlauf Lajos, a Magyarországi Szcientológia Egyház titkárának közös ötlete volt.  
 
Kunfalvy Ákos költő és többszörös magyar bajnok sportoló kidolgozta az ország-futás teljes 
koncepcióját, ideális képét, a futás állomásait, a futás mikéntjét, és a Szcientológia Önkéntes 
Lelkészek szervezésében elnevezést. 
Az első ember, aki csatlakozott hozzá ebben a munkában, mint szervező, és mint csapattag, 
Soós Zoltán volt, aki az első pillanattól részt vállalt az előkészítési feladatokban. (Később a 
Maraton során, mint Csapatkapitány mindvégig felelőse volt a Maraton-csapat sikeres 
működtetésének.) 
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Az ország körbefutásához szükséges eszközök és feltételek biztosítása, a szponzorok és a 
szellemi támogatók egy részének megkeresése, a szállások leszervezése, a csapat tagjainak 
toborzása és felkészítése, és a számtalan egyéb tennivaló tehát megoszlott Kunfalvy Ákos, 
Soós Zoltán és a Szcientológia Egyház munkatársai között. 
2002-ben a Szcientológia Egyház nagyban támogatta a Drogmentes Magyarországért 
Maratont drogmegelőző füzetekkel (20 ezer db), szórólapokkal, az induló és a 
befutórendezvény megszervezésével Budapesten és az esemény tényének a média felé való 
eljuttatásában.  
Név szerint a Szcientológia Egyház vezetői, mint Drogmentes Magyarországért Maraton 2002 
aktív szervezői: Fritzlauf Lajos, Bán Anna, Tihanyi Tóth Kinga, Dasha Szucskova. 
 
A tervek koncepciója és célok nagysága lehetőséget adott arra, hogy ez a mozgalom 
széleskörben pozitív képet alakítson ki a Szcientológiáról Magyarországon.  
 
Kunfalvy Ákos a „Drogmentes Magyarországért Maraton Ország-futás a Gyermekek 
Jövőjéért a Szcientológia Önkéntes Lelkészek szervezésében” elnevezésű mozgalom alapítója 
és szülőatyja. Kunfalvy Ákos egyéni helyzete és szándéka volt az alapja annak, hogy a 
Drogmentes Magyarországért Maraton elinduljon és fennmaradjon mind a mai napig. 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton minden jogi háttér és bejegyzés nélkül, mint 
Kunfalvy Ákos költő magánkezdeményezése vált ismerté és elfogadottá 2002-ben.  
Kunfalvy Ákos és a Maratont végrehajtó 7 fős csapat (Koltai Nóra, Braun László, Fogarasi 
József, Kormány Emil, Szabó Antal, Soós Zoltán és Kunfalvy Ákos) olyan példát mutatott 
ezzel a Szcientológia Egyház tagjai számára, amelyre még nem volt példa Magyarországon, 
és melynek szellemi hatása jóval meghaladta a tényleges eredményeket, amely azóta is példa 
a nagyban való gondolkodásra és az OT definíciójára.  
A Drogmentes Magyarországért Maraton szellemi ereje olyan változást hozott a 
Magyarországi Szcientológia elismertségének területén, ami példaértékű, egyben a 
Drogmentes Magyarországért Maratonok mozgalmának elindítása egyedülálló a 
magyarországi drogmegelőzés történetében. 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton tevékenysége érte el először a média döntően 
nagyarányú pozitív visszhangját a Szcientológia megnevezésével.  
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton 2002 érte el először, hogy több mint 150 
polgármester és egyéb köztiszteletben álló vezető írásban csatlakozzon egy Szcientológusok 
által rendezett eseményhez! 
 
A Drogmentes Magyarországért Maraton 2002 érte el először, hogy az ország vezetői nyíltan 
támogassanak egy Szcientológusok által rendezett eseményt és megnyitotta az utat más 
vezetőknek is a Szcientológusok által rendezett tevékenységek nyílt támogatása felé. 
A Drogmentes Magyarországért Maraton már 2002-ben a Magyarországi Szcientológia 
Egyház legfontosabb és legnagyobb nem Szcientológusoknak szóló közönség-rendezvényévé 
vált.  
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Kunfalvy Ákos folytatva az eddig elkezdett kezdeményezést 2003-ban is elindította a 
Drogmentes Magyarországért Maratont, melynek vezetésére, mint elnököt, akkor Braun 
Mónikát kérte fel. 
 
Kunfalvy Ákos mind a mai napig segítséget és támogatást nyújt a Drogmentes 
Magyarországért Maratonnak, hozzájárulva, hogy a Maraton fennmaradjon mind 
Magyarország, mind a Szcientológia számára 
 
A Maraton Ügyvezetését 2003-ban Helembai Ildikó vette át. 
 
2004-ben Kunfalvy Ákos átadta a teljes felelősséget Soós Zoltánnak (a Maraton állandó 
csapatkapitányának) aki Drogmentes Magyarországért Maratonok ügyvezetésének kérésére 
átvette a Maraton Ügyvezetői posztját. 
 
 
2004-től a jelenig a Maraton ügyvezetősége a következő: 

Alapító: Kunfalvy Ákos 
Ügyvezető: Soós Zoltán 
Elnök: Braun Mónika 
Helyettes Ügyvezető: Varga Xénia 

 
2. rész 

 
Drogmentes Magyarországért Maratonok szellemisége 

 
Kunfalvy Ákos a Drogmentes Magyarországért Maratonok szülőatyja a következő céllal és 
szellemiséggel alapította a Drogmentes Magyarországért Maratonokat: 
 

� A Drogmentes Magyarországért Maratonok azzal a céllal jött létre, hogy széles 
körben, magas színvonalon ismertté tegye L. Ron Hubbard munkásságát és a 
Szcientológia egészét, valamint a Szcientológusok egyedülálló termékeit a magas 
ARC betartásával.  

 
� Egy drogmentes Magyarország létrehozása, a Szcientológia drogmegelőző 

előadásainak prezentálása minden iskolában, a Szcientológia Egyház által szerkesztett 
„drogmegelőző füzetek” terjesztése, és a Szcientológia Egyház „Drogmentes 
Kapitány” programjának egész Magyarországon való elterjesztése.  

 
� Az Ország közvéleményének a Szcientológia mellé állítása az ország 

véleményformálóin és a médián keresztül. Különös tekintettel a mindenkori 
országgyűlési képviselőkre, művészekre, köztisztségviselőkre, sportolókra, a 
médiasztárokra, az ország mindenkori vezetésére (az összes minisztérium és 
közigazgatási szerv, valamint Közoktatási intézmény, stb.). Továbbá ezekkel a 
személyekkel folyamatos és egyre növekvő jó viszony kialakítása. 
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(1.) 
 
Mind a Szcientológia Egyház, mind a Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori 
szervezete és ügyvezetése tudomásul veszi, hogy Kunfalvy Ákos a Drogmentes 
Magyarországért Maratonok mozgalmának tapasztalatait és a hagyomány folytatását a 
mindenkori Drogmentes Magyarországért Maratonok szervezete kezébe adta. A Drogmentes 
Magyarországért Maratonok mozgalma a Szcientológia Egyház felügyelete alá tartozik és a 
Drogmentes Magyarországért Maratonok szervezete köteles alávetni magát a Szcientológia 
Egyház felügyeletének és a Szcientológia elvei, technológiája és etikája szerint működni. 
Szem előtt tartva a Szcientológia és a drogmegelőzés magas színvonalú prezentálását! 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori ügyvezetésének törekednie kell arra, 
hogy kiépítsen egy Drogmentes Európáért szervezetet és együttműködjön vele. 
 
Kunfalvy Ákos és a Magyarországi Szcientológia Egyház a Drogmentes Magyarországért 
Maratonok minden évben való megszervezésének felelősségét a Drogmentes Magyarországért 
Maratonok mozgalmának mindenkori ügyvezetőjére bízza, aki ígéretet tesz e dokumentumban 
leírtak betartására és tiszteletben tartására, valamint annak nyílt kommunikálására.  
Kunfalvy Ákos hozzájárul, hogy az általa elindított Drogmentes Magyarországért Maratonok 
mozgalom jogi szervezete a Szcientológia Egyház által alapított „Alapítvány egy drogmentes 
Magyarországért” vagy - más elnevezésű - szervezet legyen, a kuratórium elnökének Soós 
Zoltánt jelöli. 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori ügyvezetője elfogadja, hogy L. Ron 
Hubbard irányelvei szerint jár el a Drogmentes Magyarországért Maratonok vezetését 
illetően, és elfogadja, hogy a Szcientológia etika alá tartoznak az esetleges vitás kérdések.  
A Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori ügyvezetője elfogadja a 
Szcientológia Egyház etikai rendszerét és aláveti magát annak, valamint biztosítja, hogy a 
Maraton munkatársai és aktivistái elvégezzék a működéshez szükséges képzést az Egyházban. 
 

(2) 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori ügyvezetése köteles tájékoztatni és 
megbeszélni az alapkérdések ügyében a változtatásokat a Magyarországi Szcientológia 
Egyházzal, mint felügyelő szervvel, valamint a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
alapítójával, beleértve a következőket is: 

• A Drogmentes Magyarországért Maratonok tárgyévi hivatalos elnevezése, beleértve a 
szervezésre utaló identitásokat.  

• Az tárgyévi stratégia a véleményformálók tájékoztatását és bevonását.  
• A logoval kapcsolatos változtatások. 
• A tervezett Védnökök felkérése. 
• Az tárgyévi teljes koncepció, a rendezvények, az útvonal és lebonyolítás, valamint a 

polgármesteri látogatások és az iskolai látogatások módja. 
• Az tárgyévi Kiadványok koncepciója és tartalma.  

 
 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 
 

5 

(3) 
 
A Drogmentes Magyarországért Maratonok születésének története című dokumentumban 
leírtak elismeréséül Kunfalvy Ákost a következők illetik meg a Drogmentes Magyarországért 
Maratonok élete során, mindaddig, amíg a Szcientológia Egyházzal jó viszonyban van: 
• Kunfalvy Ákos a Drogmentes Magyarországért Maratonok alapítója és szülőatyja. 
• A Drogmentes Magyarországért Maratonok szervezési tábláján az Alapító státusz és az 

azzal járó jogok. 
• A Drogmentes Magyarországért Maratonok mozgalmával kapcsolatos okleveleken mindig 

szerepel Kunfalvy Ákos, a Drogmentes Magyarországért Maratonok alaptója elnevezés, 
mint az elismerés egyik aláírója. 

• Az éves kiadványokban és egyéb nagyobb lélegzetvételű (4 A/4-es oldalnál több) 
kiadványokban szerepeljen róla, mint a mozgalom megalkotójáról egy bemutatás, illetve 
egy saját kezű írás, fényképpel. 

• A Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori tiszteletbeli futótagja legyen, 
tehát bármikor futhasson, ha kedve tartja, és erre kapjon meghívást. 

• Kunfalvy Ákos minden Drogmentes Magyarországért Maratonnal kapcsolatos 
rendezvényre jogosult meghívást kapni és jogosult a beszéd jogára a Drogmentes 
Magyarországért Maratonok vezetőivel való egyeztetés után.  

• Kunfalvy Ákost, mint a Drogmentes Magyarországért Maratonok szülőatyját minden 
rendezvényen megemlítik, akár elismerés legyen, akár társadalmi rendezvény.  

• Kunfalvy Ákos a mindenkori ügyvezetői tanács tagja és arra meghívást kell kapnia 
minden alkalommal. 

• Kunfalvy Ákos a Drogmentes Magyarországért Maratonok mindenkori jogi és gazdasági 
szervezetének – jelenleg az „Alapítvány egy drogmentes Magyarországért” szervezet - 
felügyelő bizottságának a tagja. 

• Ez a dokumentum mindig elérhető legyen a Drogmentes Magyarországért Maratonok 
központi irodájában és OSA CEE irodájában.  

 
3. rész 

 
Megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről a Magyarországi Szcientológia Egyház (1082 Budapest, 
Leonardo da Vinci u. 8-14.) a továbbiakban, mint Egyház, képviselője Fritzlauf Lajos titkár, 
Másrészről Kunfalvy Ákos (1024 Budapest, Tizedes u. 3.) a továbbiakban, mint a 
Drogmentes Magyarországért Maratonok szülőatyja, 
Harmadrészről Soós Zoltán (1182, Budapest, Halomi út 49.), továbbiakban, mint a 
Drogmentes Magyarországért Maratonok ügyvezető igazgatója között az alulírott helyen és 
napon, az alábbiak szerint. 
 
A megállapodás tárgya a Drogmentes Magyarországért Maratonok: 

 
1. 
Kunfalvy Ákos és a Szcientológia Egyház közösen megállapodott abban, hogy kinevezi Soós 
Zoltánt a Drogmentes Magyarországért Maratonok ügyvezetőjének.  
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2. 
Az ügyvezető elfogadja, és tudomásul veszi a „Drogmentes Magyarországért Maraton 
alapítói és működési dokumentum”-ban leírtakat. 

 
3. 
A Drogmentes Magyarországért Maraton ügyvezetője teljes felelősséggel tartozik a 
Drogmentes Magyarországért Maraton eredményeire és minden indikátorára.  
 
Budapest, 2005. szeptember 23. 
 
 
 
 

Kunfalvy Ákos 
Drogmentes Magyarországért Maratonok szülőatyja 

 
 
 

Fritzlauf Lajos 
Magyarországi Szcientológia Egyház titkára 

 
 
 

Soós Zoltán 
Drogmentes Magyarországért Maratonok Ügyvezető igazgatója 

 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 39 Forráslevél 
Budapest 

2005. augusztus 17. 
 
 

A győzelmet nem kell magyarázni 
 
 
Egy vezető saját szája íze szerint vezeti a csoportot. Ez még a Szcientológia szervezetekben is 
így van, pedig ott mindenki Ron tech alapján működik. Egy vezető lénye, befolyása, 
kisugárzása, kommunikációjának stílusa, a dolgokhoz való hozzáállása befolyásolja a 
szervezet minden elemét.  
 
Minden vezetőnek meg van a saját íze, zamata, ahogy vezeti a csoportot, ahogy irányítja a 
már meglévő irányelvek szerint a csoportot. Ezeknek vannak különböző indikátorai még 
akkor is, ha két különböző vezetés alatti szervezet ugyanannyira sikeres.  
 
Az egyik kicsit művészi oldalról közelít, a másik kicsit katonás, a harmadik inkább a műszaki 
nézőpontból közelíti ugyanazokat a dolgokat. Egyértelmű, hogy az első szervezetnek több 
művész támogatója lesz és több művészet lesz a rendezvényein és a szervezet anyagai 
gyönyörű megjelenésűek lesznek. A második csoporthoz inkább fegyelmezettebb, 
határozottabb egyének csatlakoznak, akik némán ülik végig a pontosan 1 óra 45 percig tartó 
megbeszélést, majd vezényszóra mennek a telefonhoz intézni a dolgaikat. És így tovább. 
 
Mindegyik lehet standard, és mindegyik lehet irányelvhű, és mindegyik lehet sikeres, és 
mindegyik képes ugyanazt a célt elérni ugyanazon a módon. De más lesz az íze a dolgoknak.  
 
A DMM sikeres. És sikeres is lesz, ha megérted a DMM céljait, koncepcióját és történetét, 
megismerkedsz a Forráslevelekkel, és elsősorban betartod Ron irányelveit, és kompetens 
leszel.  
 
Valószínűleg sokkal eredményesebb és sikeresebb leszel, mint bárki más ezen a területen. És 
ez nem fog mindenkinek tetszeni.  
 
Most is vannak olyan személyek, akik azért a területért felelősek, amelyen a DMM 
tevékenykedik. És nem sikeresebbek, mint a DMM.  
 
És ez elég restimulatív. Elég könnyen elvétheted őket.  
 
Vannak, akik több éve dolgoznak egy bizonyos terület kezelésén. Odamész és miután a poszt 
már foglalt, mint alulról jövő kezdeményezés és a poszt „hivatalos” beosztottja, egy-két 
hónap alatt kezeled a területet. Puff. 
 
Elvetted tőle azt a munkát, amin évek óta melózik. Átlépted. Ráébresztetted, hogy amit eddig 
csinált, az nem sokat ért.  
Szerinted mennyire fognak téged szeretni ezért? 
 
De nem kell ezt tenned. Ha akarod, visszafoghatod magad, csak azért, mert a feletted álló 
szervek és posztok konfrontálható lassú tempóját nézik jó szemmel a felettes szervek és 
posztok. Megteheted és már is elvesztetted az integritásod! 
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Vannak, akik felelősek az egész ország drogproblémájáért, vannak, akik felelősek a 
Szcientológia jó PR-jáért, és számos más poszt van, akik alá hivatalosan tartozol, mint DMM.  
 
Előfordulhat, hogy elvéted a visszatartásaikat azzal, hogy egy év alatt leteszed az asztalra azt 
a terméket, amit ő még csak el sem bírt képzelni. 
 
Nem baj. Ne akadj ki rajta, ahogy én tettem annak idején. Te tudod, hogy benne vagy a 
Földbolygó első legértékesebb párszázezer emberében, és nem tudnak neked ártani, mert ott 
van a terméked, ami magasan ver minden statisztikát.  
 
Az intelligens vezető, akinek van annyi intelligenciája, hogy vezető legyen, két kézzel fog 
utánad nyúlni és lesni minden kívánságodat, hiszen aranytojást tojó tyúk vagy a számára.  
És vannak olyan, aki elkezd kontrolálni és megállítani, és megmondja mit csinálj. Ezeket az 
embereket nyugtázd le, legyél vele ARC-ben és csináld tovább az egetverő statisztikákat, és 
állj ki az igazadért, de ne fordíts rá nagy figyelmet, mert ha megteszed, elérte a célját az illető.  
 
Előbb utóbb jön valaki, aki megnézi az eredményeidet és leállítja az illetőt, mert hogy nem 
mindenki működik reaktív alapon.  
 
Ezek kicsit kemény szavak. De igazak. Aki nem inge, nem veszi magára. 
 
Vívó pályafutásom kilencvenes éveiben a vívóterem klubszobájának ajtajára az édesapám 
személyében a szakvezetés kitette a következő mondatot:  
A győzelmet nem kell magyarázni! 

 
Ha jók az eredményeid, ne magyarázkodj! 
 
Folytasd a kiváló eredményeid kreálását! 
 
Ne felejtsd el: A győzelmet nem kell magyarázni! 
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 
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DMM 40 Forráslevél 
Pécs 

2005. július 21. 
 
 

Balaton Maraton és a DMM egyéb hatásai 
 
 
Egész életemben szerettem hatást gyakorolni másra. Ezen életem kezdeti korszakában 
szerelmem jeléül jól belecsíptem a legszebb kislányba az óvodában Volt hatása. Később az 
iskolai ellenőrző-könyvem különböző beírásai jelezték hatásomat a társadalomra. Később 
verseskönyveim és CD-im és egyéb írásaim fogytakel több ezer példányszámban.  
 
A DMM hatása minden eddigit felülmúlt.  
 
A DMM hatása a médiára is hatással van, hiszen már említettem, hogy soha ilyen mértékű 
média megjelenést nem produkált egyetlenegy L. Ron Hubbard szellemiségén alapuló és erre 
létrejött szervezet Magyarországon.  
 
A Szcientológia szervezetekre mért hatása is hatalmas volt. 2002-ben a Budapest Org akkori 
Közönségkapcsolatok osztályának egyik vezetője mesélte, hogy százalékban nem tudja 
kifejezni, de erősen érezhető, hogy sokkal kevesebb fekete PR-t kezelnek a frissen bejövő 
embereknél. 
 
A vidéki Missziók könyveladás és egyéb statisztikai felszökkentek az égbe, amikor a DMM 
ott járt. 
 
Miután azok a termékek, amiket letettünk az asztalra az OSA statisztikáit erősítették, ezért az 
OSA is jelentős kedvezményeket és hozzájárulásokat kapott a felső vezetéstől. Úgy 
emlékszem, hogy az Ember és Szabadság elnevezésű Szcientológia Egyház lapja is a mi 
hatásunkra kapott jelentős támogatást. A Szcientológia szervezetek előtt mi voltunk a 
példaképek.  
 
A Alkalmazott Oktatástan egyik csoportja a Pillantó Kutya gyerekcsoportban volt talán a 
legnagyobb kézzel fogható hatása a DMM-nek. 2003-ban úgy döntöttünk, hogy az ország 
körbefutása mellett körbefutjuk Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelyét, a Balatont is. Ez 
nagyon megerőltető volt, hiszen még két héttel hosszabb lett az út. Ezért a 2003 DMM után 
úgy döntöttem, hogy a Balatont leveszem a DMM műsoráról. És miután úgy gondoltam, hogy 
a Balatont kár lenne kihagyni a nyáron, ezért kettészedem a Balaton körbefutását és az ország 
körbefutását. Ekkor még nem volt különösebb koncepcióm, de úgy gondoltam, hogy lehetne 
egy szokásos nagy DMM az ország körbefutásával és egy kicsi a Balaton körbefutásával.  
 
A Pillantó Kutyus óvodások már akkor nélkülözhetetlen részei voltak a DMM-nek. Nagyon 
szerettek minket, és mi is nagyon szerettük őket. Példaképeknek tekintettek minket és nagyon 
vágytak arra, hogy ők is részesei legyenek ennek a büszke akciónak. Már akkor kacérkodtam 
a gondolattal, hogy lehetne egy kicsi futást csinálni, a Pillantó Kutyus óvodásokkal a Balaton 
körül. Egy kis Maraton, a hozzájuk illő üzenettel. De ez csak egy kósza gondolat volt.  
 
Aztán egyszer csak ott találtam magam Venesz Piroska, a Pillantó kutya óvoda igazgatójának 
az asztala mellett és már szerveztük is az első Mutass Jó Példát Balaton Maratont. 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 
 

 
De visszatérve a DMM konkrét hatásira… 
 
Nem is tudnám felsorolni. Országos méretű hatás. Több száz iskola csatlakozása. Több száz 
média megjelenés. Több ezer köztiszteletben álló személy, VIP, OL, ország vezető 
csatlakozása. Még a drogpolitika alkotásánál is képviseli magát a DMM.  
 
Rengeteg elismerés, rengeteg mosolygós arc. Rengeteg nyugtázás.  
 
Ez a DMM hatása.  
 
És a Szcientológia hatása.  
 
De ez szükséges a céljainkhoz. 
 
Nem tudom eléggé kifejezni köszönetemet és tiszteletemet L. Ron Hubbardnak.  
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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DMM 41 Forráslevél 
Budapest 

2006. július 13. 
 
 

DMM Forráslevelekhez készített nem közismert szavak jegyzéke 
 
 
A hatos osztály 
ABLE 
ARC- 
Auditor 
Az út a boldogsághoz kampány 
Balaton Maraton 
bankon 
Bárkovics Józsi 
Bogi 
Budapest Org 
Bumm 
Buza Józsit 
by  
CEC 
Clear 
Criminon 
discman 
DMM:  
dr Komáromi István 
Drogprevenció 
Durda 
etika 
Eventre 
ÉVT 
fekete PR 
Forrásleveleket 
Göncz Árpád 
Győri Laci 
harmadik és negyedik dinamika létezik, első és második 
hatos C osztályába 
HÍD 
Homoki mama és Kupszi papa 
Hórukk 
I HELP 
IAS Szabadság Medált 
István királyt, 
Itemmel 
kommköz 
kondícióját. 
Konfrontálás 
konfrontálnod 
Krisnások 
Különleges Ügyek irodája. 
Különleges Ügyek irodájának 
LRH 
LRH Arcképet  
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LRH referenciájának 
Math-lista 
Micsinyei Károly 
Missziókró 
Narconon 
negyedik dinamikán 
nyereségeket 
nyomógomb! 
OL 
Org board 
Orgban, 
originációit 
Originációja 
Osa 
PR.  
Professional Auditor's Bulletin 
PTS  
PTS- 
Randomitás 
reális 
Ron  
Ron Hubbard Librarynak 
Rudimenteket 
Saint Hill Size Org  
Sea Org  
SH 
Source 
SP 
Statok 
Steve Murray 
SUP 
Szcientológia 
Szcientológia Egyház 
Szcientológia Egyház Szerzetes Rendje a Sea Organization 
Szcientológia felsővezetés 
Szcientológia Önkéntes Lelkészek 
Szcientológus 
szervezési tábláján 
Szikla 
Szöllősi Zolit 
Théta 
Tom Cruise 
tone 40 
tónuson 
töltés 
TR 3 
Trömby 
upstat 
Ülés 
Vándorkönybe  
veszélykondíción 
VIP 
VM 
WIS 
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WISE 
Wog 
 

 
Kunfalvy Ákos 

DMM alapító 
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Átírva 2006. július 20. 

 
 

Kunfalvy Ákos 
 
 

- Tisztelt pályáztató bizottság, szeretném beadni a pályázatom erre az állásra. Ja, hogy az már 
betelt! Nincs egy alapítói állás még valahol? 
- Na, mutassa az életrajzát! 
 
Kunfalvy Ákos 
27 éves korig profi sportolóként hatszoros magyar bajnok és magyar válogatott voltam 
tőrvívásban. 1997-ben hagytam abba a vívást. Egyelőre. Ebben az évben még indultam egy 
Európa bajnokságon és egy Főiskolai Világbajnokságon. 14 éves koromtól vagyok a magyar 
és később a nemzetközi vívóvilág tagja. Minden sportvezetőt, világ és Olimpiai bajnokot 
ismerek, aki valaha a vívósportban a porondra került.  
 
2005-ben újra elkezdtem vívni. 2006-ban megnyertem az Országos Vidékbajnokságot 23 
évvel fiatalabb kollegáim előtt. 

 
Majd úgy döntöttem, hogy költő leszek. 1997-ben be is csöngettem Csóri Sándorhoz, 

mondtam, Tiszteletem költő szeretnék lenni, azt mondta, jöjjek vissza később!  
1998-ban az első verseskötetem a K&H Bank szponzorálta. Előszavát Székhelyi 

József, a könyv hátára Gálvölgyi János írt ajánlást. 
A kötetavatón olyanok adták elő verseimet, mint Gálvölgyi János, Székhelyi József, Schnell 
Ádám, Beleznay Endre, több mint 200 ember előtt. Olyan köztiszteletben álló személyek 
mondtak beszédet, mint Farkas Bertalan az egyetlen magyar ember aki járt az űrben, vagy 
Gyalog András a Vasas akkori elnöke, illetve Baranyi Ferenc többszörös állami díjas költő, 
mentorom. Könyvemet személyesen adhattam át az akkori miniszterelnöknek, továbbá abban 
a megtiszteltetésben volt részem, hogy olyanok tolmácsolták verseimet rendezvényeken és az 
RTL Klubbon, mint Kovács Koko István, Erdei Madár Zsolt, Hegedűs Csaba, Ferjancsik 
Domonkos. 

1999-ben jelent meg a második verses kötetem Baranyi Ferenc előszavával és 
Beleznay Endre ajánlásával és a Matáv nagylelkű támogatásával. A kötetavatón az első 
könyvem megjelenésénél fellépők mellett ott volt még Rudolf Péter is. A kötetavatón 4 TV 
csatorna képviseltette magát. A TV2 Karácsony másnapján sugározta felvételről a 
kötetavatómat 11 percben. További 8 TV csatornán jelent meg a kötetem, illetve interjúm 
további 160 percben! Ezek közt volt az RTL Klub, M1, M2, TV2, ATV és egyéb regionális 
csatorna.  

2000-ben jelent meg Baranyi Ferenc József Attila-díjas költővel közös CD-m melyen 
Hernádi Judit és Sztankay István adják elő verseinket. Még a gyárból elkeltek a CD-k, nem 
tudtuk őket fogalomba se hozni. Nulla egész tizenöt század aranylemez lett, hiszen több mint 
1500-at adtunk el, és 10.000-nél már arany lemez. 

Szintén kétezerben jelent meg egy magyar irodalmi válogatás a Balkay fivérek 
előadásában, ahol József Attila, Petőfi Sándor, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, 
Gyurkovics Tibor, Vörösmarty Mihály, Ady Endre és más klasszikusok között található négy 
versem.  

Az életem következő lényeges részének tolmácsolásához kimásoltam a 2003-ban 
megjelent Irodalmi Kislexikonból a gecsei Kunfalvy Ákos címszó alatt szereplő cikkelyt: 



Drogmentes Magyarországért Maraton Forráslevelek 

“Egyébiránt nem otthonülő művészember. Bejárta a világot, ismerik a verseit New 
Yorkban, és Tiszteletbeli tagja a Holly Woodi Írok Szövetségének.  

2001-ben a magyar csapat kapitánya volt a Budapesttől – Genfig futó „Európai 
Maratón az Emberi Jogokért 2001” nevű emberjogi maratón futásnak, melynek célja volt 
felhívni a francia kormány figyelmét az emberi jogok betartására. Az eseményt a Vallási 
Toleranciáért Alapítvány, a Szcientológia Egyház, és az ENSZ Barátai Szövetség szervezte és 
támogatta. 
Filozófiája minden kötete végén megtalálható: A művészeten keresztül jobbá tenni az 
embereket, szebbé tenni mindennapjaikat, boldogságot lopni a szívükbe, és mosolyt varázsolni 
az arcukra.“ 
 Dr. Lenkei Gábor Szcientológus nevét biztosan ismerik. Az egészségiparban tör előre 
hatalmas erőkkel, reformkövetelő szándékával. 2003-ban megjelent könyve a „Cenzúrázott 
egészség“ amelyben az én egyik versem is megtalálható. Ez a könyv már több éve vezeti a 
magyar bestseller listákat, több mint 70.000.- eladott példányával.  

2000-től dolgozom együtt a OSA-val. Ennek az együttműködésnek a gyümölcse egy 
Pa-Dö-Dö által felénekelt és általam írt és producerelt Drugfree Marshall dal. 

 
Innen már csak egy lépés volt a Drogmentes Magyarországért Maratonok 

megalakítása. 
 
Egyébiránt írok. Színdarabokat, verseket, novellákat, bohózatokat. 
És haladok a HID-on.  
 
És még hallatok rólam.  
 
 

Kunfalvy Ákos 
DMM alapító 


