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Tavares továris tévúton
ment plenáris ülése elé kerülhet a magyarországi helyzettel
foglalkozó jelentés.” Rui Tavares továris (elvtárs) politikai
pályafutásának kiteljesedését
látja ebben a munkában.
Az MSZP-nek tetszik ez a
jelentés. Az egyik hírportál
szerint az „MSZP mindig azt
kérte a nemzetközi szervezetektõl, hogy ne vessenek be az
ország ellen olyan eszközt, ami
a magyar lakosságot sújtaná,
Rui Tavares rossz porta elõtt söpröget…
Ezek a portugál politiku- zetközi gyámság alá helyezné.
sok – ahogy mostanában a Ez vajon összeegyeztethetõ az
divatos kifejezés jellemzi – Európai Unió alapelveivel?
meglehetõsen
hiperaktívak.
Hogy ki ez a Rui Tavares?
Ahelyett, hogy hazájuk csõdkö- Az Európai Parlament szabadzeli helyzetével foglalkozná- ságjogi bizottságának jelentésnak, Magyarországot veszik tevõje. A zöldek képviselõje,
górcsõ alá. Bagoly mondja az Európai Szabad Szövetség
verébnek…
képviselõcsoportjának tagja.
A Fidesz európai parla- Az általa összeállított dokumenti képviselõcsoportja elfo- mentum szerint „fennáll a kocgadhatatlannak tartja a ma- kázata annak, hogy Magyarorgyarországi alkotmányos hely- szág súlyosan megsérti az
zetrõl elõterjesztett Rui Tava- Európai Unió szerzõdésének
res jelentést. Szerinte egy második cikkében lefektetett
egyedülálló balliberális politi- értékeket, ezért a szerzõdés 7.
kai ultimátum, amely közvet- cikkének 1. pontjában leírt
len utasításokat szab meg a vizsgált elindítását helyezi kimagyar állampolgárok által vá- látásba Magyarország ellen. Talasztott Parlament részére. Ma- vares úgy nyilatkozott, hogy
gyarországot gyakorlatilag nem- júniusban az Európai Parla-
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honlapját,

vagy a magyar lakosságnak
okozna anyagi terheket. A nyilvánosságra hozott EP-tervezet
megfelel e szándéknak – reagált Harangozó Gábor, az
MSZP országos választmányának elnökhelyettese az EPbizottsági jelentéstervezetre.
Az ellenzéki politikus kifejtette: az európai parlamenti
fejlemények azt mutatják, hogy
ami ma Magyarországon zajlik,
(Folytatás a 2. oldalon)

Mit kellene még tennünk?

Ronald Lauder kénytelen volt elnézést kérni Orbán Viktortól.
A magyar miniszterelnök követendõ példát mutatott.
Budapesten tartotta közgyûlését a Zsidó Világkongresszus.
Nem tudom, hogy a rendezvény biztosítása mennyibe
került a magyar állam adófizetõ polgárainak, most nem is
ez a fontos. Persze ettõl függetlenül nem lényegtelen kérdés.

Az viszont sokkal fontosabb, hogy miképpen akarták
bizonyos körök Magyarországot az antiszemitizmus zászlóshajósaként feltüntetni. Annak ellenére, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök olyan
beszédet mondott ezen a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tavares továris tévúton

Barroso nagyvonalú volt hazájával szemben.
kumentum olyan elemeket kér
(Folytatás az 1. oldalról)
az fenntarthatatlan, folytatha- számon a Magyar Országgyûlétatlan.
sen, amit más országoktól az
A Fidesznek természetesen Európai Parlament nem kövemás a véleménye. „Európai tel meg. A fideszes európai
parlamenti képviselõcsoportja parlamenti képviselõk minteljes egészében elfogadhatat- dent meg fognak tenni, hogy
lannak tartja a jelentést, mind ez az igazságtalan, a Magyar
annak hazugságokon, tévedé- Országgyûlés jogkörét korlátoseken és csúsztatásokon ala- zó, a magyar polgárok méltópuló megállapításait, mind an- ságát sértõ dokumentumot ne
nak sértõ stílusát. A képviselõ- fogadhassák el. A képviselõcsoport elutasítja a Magyaror- csoport nevében Gál Kinga
szággal szembeni igazságtalan írásban kezdeményezte, hogy a
eljárást és a vele szemben al- jelentés tárgyalását mindaddig
kalmazott kettõs mércét. A do- függesszék fel amíg a doku-

Hiteltelenség...

– Így higgyen az ember a meteorológusoknak! Mára például élénk légmozgást ígértek!...
Rajz: Farkas László
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mentum nem tér ki a többi
uniós tagállami gyakorlatra a
jelentésben vizsgált kérdéskörökben. A Fidesz európai parlamenti képviselõcsoportja
ezúttal felszólítja a magyar
szocialista EP-képviselõket,
hogy ne támogassák a jelentést, és mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy a szocialista frakció is álljon ki a
dokumentum támogatása mögül” – zárul a közlemény.
Kedves Tavares továris!
Jobb lenne, ha a saját szemétdombján kapirgálna! Minden
oka megvan erre… Egy hírportál véleménye talán segít abban, hogy rátaláljon a helyes
ösvényre:
„A korábbi portugál kormányfõ országával szerencsénk
van, mert könnyen összehasonlítható
Magyarországgal.
Portugália egy konkrét ügyben
pedig elképesztõ hasonlóságot
mutat: túlzottdeficit-eljárás. Ez
az érthetetlen uniós szörnykifejezés annyit tesz, hogy egy
adott állam bevételeihez képest éveken keresztül többet
költ, mint amennyit az uniós
államok által kialkudott szabályok megengednek. Nézzük
az ország utolsó bõ tíz évét.
Portugália ellen 2002-ben indult túlzott deficit-eljárás,
ezért 2003-ban és 2004-ben a
hiányt elvileg, papíron 3 százalék alatt tartották (utólag
láthatjuk: valójában nem!).
2005-tõl azonban újra a bûvös
3 százalék fölé kerültek (6,2%),
2006-ban is csak 3,9 százalékra
vitték le a hiányt. Aztán itt is
jöttek a »trükkök százai«, Portugália 2007-ben a maga 2,6
százalékos hiányával már az
elsõ »megfelelõnek látszó« év

után 2008-ban kikerült az eljárás alól. Köszönhetõen az
elsõ Barroso vezette Bizottságnak. Egyszerûen annyit mondtak, hogy 2007-ben sikerült a
mutatvány, 2008-ra és 2009-re
is hitelesen és fenntarthatóan
vitték le a hiányt.
Utóbb azonban kiderült
pár a trükk: Madeira-sziget
adósságait egy kicsit kihagyták
a könyvelésbõl, így aztán utóbb
rögtön kiderült a »fenntarthatóság és a hitelesség« hiánya,
2008-ban például 3,6 százalékos volt a hiány. Persze még
2007-rõl is kiderült pár évvel
késõbb, hogy nem volt meg a
3 százalék. Viszont legalább a
szomszéd országból jövõ (Spanyolország – a szerk.) Almunia mindent elnézett. 2010ben aztán, mikor mindez mindenki számára világossá vált, a
világválság okán már újra
ment az eljárás a puszira
kiengedett portugálok ellen.
Hogy mi a helyzet napjainkban? Barroso(!) a minap
további haladékot adott a szociáldemokraták által vezetett
(a fõbiztos is e párt, az ottani
jobbközép színeiben volt kormányfõ) országnak, így már
csak 2015-re kell teljesíteniük
a három százalék alatti hiány
feltételét. (Mint tudjuk, ezt a
kedvezményt Franciaország is
megkapta – a szerk.) Az elmúlt
években Barroso, ha kellett,
akkor a csõd lehetõségét tagadta hazájával kapcsolatban,
ha kellett, akkor a Portugáliát
lefokozó hitelminõsítõ ügynökségeknek üzent, egyszerûen annyit: »mi jobban tudjuk«.”
Hát itt tart ma az Európai
Unió…
E.E.

Mit kellene még tennünk?
(Folytatás az 1. oldalról)
kongresszuson, ami követendõ lehet a civilizált nyugat valamennyi politikusa számára.
Ronald S. Lauder, a Zsidó
Világkongresszus elnöke is
kénytelen volt elnézést kérni
a korábbi – zsigereiben meggyökerezett – véleménye miatt,
s üdvözölte Orbán Viktor szavait, aki zéró toleranciát (nagyon helyesen) hirdetett meg
az antiszemitizmussal szemben.
Magyarország példás házigazdája volt a Zsidó Világ-

kongresszusnak. A rendezvény rendben lezajlott. A
kongresszus több résztvevõje
azonban – tisztelet a kivételnek – visszaélt a vendégjoggal. Szerintem…
Mit kellene még tennünk,
hogy Magyarországot ne hurcolják naponta a kínpadra,
miközben más országban
kézzelfogható módon érezhetõ az antiszemitizmus?
Csomagoljunk és hagyjuk el
a Kárpát-medencét? Ezt várják?
e.e.

2013. május 16.
„Az MSZP elnöksége politikai utasítást adott az EPfrakciónak, hogy tegyen meg
mindent annak érdekében:
semmilyen olyan intézkedés
ne mehessen végbe, amely
bármely szankciót jelentene
Magyarország számára.”
Mesterházy Attila szocialista pártelnök mondta ezeket
az MSZP országos elnökségének brüsszeli kihelyezett ülése
utáni sajtótájékoztatón. A szocialisták ezúttal az unió székhelyén tartották országos elnökségi ülésüket, bizonyára
jóval szerényebb körülmények
között, mint az emlékezetes söjtöri víkendjük alkalmával… Az
elnökség meghallgatta brüsszeli
delegáltjait a végzett munkájukról, és utasította õket, hogy
szavazataikkal ne támogassák a
Tavares-jelentést, amely Magyarország elleni uniós szankciók
bevezetését lebegtette meg.
A portugál Rui Tavares, a
nemrég még kommunista színekben politizáló, most zöld
párti uniós képviselõ adott
közre egy a magyarországi
jogállamiság helyzetérõl szóló
jelentést a napokban. A magyar kormány szerint a jelen-
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A szocialista „nem” kampányfogás?
tés tele van valótlanságokkal,
ferdítésekkel és Magyarországot olyan színben tünteti fel,
mint ahol az európai értelemben vett jogállamiság súlyos
csonkolást szenved.
Mesterházyék brüsszeli kiruccanásuk alkalmával a korábbi tovaris eme dolgozatának megszavazását tiltották
meg a szocialista uniós frakció-tagoknak,
demonstrálva,
hogy õk bizony semmi olyant
nem támogatnak, ami ártana
Magyarországnak.
Az elnökségi verdikt kapcsán eszünkbe jut Mesterházy
nemrég volt erdélyi útja, mikor nyolc év után bocsánatot
kért a 2004-es kettõs állampolgárságról szóló szavazás alkalmával volt nemzetellenes
viselkedésükért. Alig telt el
egy-két nap, s a szocialista
Szanyi kapitány igen csak sértõ megnyilvánulásokkal illette
annak a nemzetrésznek képviselõit, akiknél a pártelnök krokodilkönnyeket hullatott.

A magyar kormány szerint a Tavares-jelentés tele van valótlanságokkal, ferdítésekkel.
Most, amikor már nyakig benne vagyunk a kampányban, a
szocialisták amúgy is meglehetõsen alacsony népszerûségének nyilván nem tenne jót, ha
megszavaznák Tavares tovaris
jelentését. Azzal együtt, hogy

csak üdvözölni lehet az MSZP
elnökségi döntését, óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy a
jelentésre kimondandó szocialista „nem”-et kampányszempontok is erõsen befolyásolják.
f.l.

Thürmerék szellemvasútja
musz, azt mondta indoklásul,
hogy Cipõ párttagként, mint
énekes, mint zenész sokat tett
a Munkáspárt népszerûsítése
érdekében. Thürmer szerint
Bódi dalaival népszerûsítette
azokat az eszméket, amiket õk
is vallanak.
Az elnök másfél órája után
homokórás öt percre szabottan szót kaptak küldöttek is.
Volt közöttük, aki a régi szom-

A nevük változott, a szellemiségük maradt…
Az elmúlt hétvégén tartotta litikai irányultságának dolgá25. (rendkívüli) kongresszusát ban. Ezt amúgy a falra kifeszía Magyar Kommunista Mun- tett jelmondat írásban is megkáspárt, amely egyben az utol- erõsítette: „A nevünk változik,
só is volt ezen a néven. A de a szellemiségünk marad!”
A pártelnök mintegy másThürmer Gyula vezette párt
küldöttei – vagy talán a teljes fél órás beszédében jól odatagság – a Baross utcai szék- mondogatott a Fidesznek, de
házban gyûlt össze, beszámo- az igazán nagy maflásokat a
lók szerint 150 és 200 fõnyi baloldali ellenzéknek osztotta.
törzsökös kommunista foglalt Egyenesen „…baloldali jelszavakkal dobálózó politikai
helyet a díszteremben.
A résztvevõk többsége az söpredéknek” nevezte a jelen
élemedett korosztályokhoz tar- balos parlamenti és azon kívüli
tozott. A férfiak többsége, ellenzéket MSZP-stõl, Millásakárcsak a pártelnök, vörös tól, a Bajnai vezette Együtt
ingben feszített az egyébként formációstól, cakompakk. Bejeis vörösben úszó, a párt szel- lentette, hogy miután a parlalemiségét Lenin jókora mo- menti döntés értelmében komzaikképével is hangsúlyozó munistaként nem mûködhetteremben.
nek, a párt a jövõben Magyar
Thürmer elnöki beszédé- Munkáspárt néven folytatja
nek elején kinyilatkoztatta, politikai tevékenységét.
hogy a „rohadt kapitalisták”
Thürmer a párt által alamiatt kell a párt nevébõl el- pított Vörös Lobogó nevû kihagyni a kommunista jelzõt, tüntetéseket is kiosztotta. Elami semmiképpen sem jelenti sõként Bódi László Cipõt, a
azt, hogy bármilyen rés kelet- Republic közelmúltban elhunyt
kezett volna a Munkáspárt po- énekesét tüntette ki posztu-

bat esti pörkölteket sírta viszsza, s bizonyára a Kõbányaival
öntözött Bunkócska hangjai is
fölsejlettek neki a kádári múlt
ködébõl.
Tényleg. Valaki szólhatna
már Thürmernek, hogy ez a
vonat elment. A név változhat,
de a „létezõ” szocializmus szerelvényét végleg egy begazosodott mellékvágányra tolták.
-flam-

Május 1 - nosztalgia

– Tudod, a vörös csillagot meg a sarló-kalapácsot nem is
annyira bánnám, csak legalább a potya virsli és sör maradt
volna meg a jelképeink közül.
Rajz: Farkas László
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Az egyház születésnapja
Miután Jézus a feltámadását követõ negyvenedik napon
felment a mennybe, az apostolok a Mester egykori követõiként magukra maradtak az
ellenséges környezetben. Azon
a bizonyos ötvenedik napon
bezárkózva voltak egyikük házában, testben és lélekben egyaránt megnyomorodva élték
rosszsorsukat.
„És mikor a pünkösd napja
eljött, mind egy akarattal együtt
valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,
és betelé az egész házat, a hol
ülnek vala. És megjelentek
elõttük kettõs tüzes nyelvek és
üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent
Lélekkel, és kezdének szólni
más nyelveken, a mint a Lélek
adta nekik szólniok.” Így szól
az Apostolok Cselekedeteinek
bibliai krónikája arról a bizonyos napról, amikor a Szentlélek alászállt az apostolokra és
felruházta õket lelkierõvel, s azzal a képességgel, hogy a világ
legkülönbözõbb nyelvein szóljanak a városban aznap összegyûlt zarándokok sokaságához.
S amikor a szélrózsa minden irányából érkezett nációk

elképedve hallották saját nyelvükön szólni az apostolokat,
Péter így szólt hozzájuk: „Amit
láttok, az a próféciák beteljesedése. Tudja meg hát Izrael
egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust,
akit ti keresztre feszítettetek,
Úrrá és Krisztussá tette!”
E szavak szíven találták a
Péter környezetében állókat.
„Mit tegyünk hát, emberek,
testvérek? – kérdezték. „Térjetek meg! – felelte Péter. „Keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bûnei bocsánatára! És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi Urunk, Istenünk. Meneküljetek ki ebbõl a romlott
nemzedékbõl!” – szólította fel
a körülállókat.
A zarándokok seregébõl ezrével fogadták meg Péter szavát: megkeresztelkedtek, aznap mintegy háromezer lélek
tért meg.
Azon a pünkösdi napon létrejöttek az elsõ gyülekezetek,
megszületett a krisztusi keresztény egyház.
f.l.

Juan Simon Gutiérrez: A szent család (1680).

Zárlatos európai világítótorony
– avagy hány tenger mossa Magyarország partjait?

Elképzelhetõ, hogy ezt a térképet nézegették Brüsszelben?
Ezek az elvakult orbánisták mindenbe belekötnek,
még a szomorúfûzfába is. Az
sem tetszik nekik, hogy az
Európai Unió eljárást indított
Magyarország ellen, mert
hazánk nem megfelelõen jár
el tengerbiztonsági témában.

Brüsszel ugyanis komolyan aggódik a magyar tengerbiztonsági regulák miatt. Arra szólította fel hazánkat, hogy teljesítse a hajók fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésekre vonatkozó új szabványokból adódó kötelezettsé-

geit. Két hónapot kapott Magyarország arra, hogy tájékoztassa az uniót, s a megfelelõ
intézkedéseket megtegye.
Lehet, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság hajólajstromában 2002 óta nincs tengeri
kereskedelmi hajó, hiszen az
1990-es években a magyar
tengerhajózás fokozatosan leépült. Hajói elavultak, kiöregedtek, újakat pedig nem vásárolt Magyarország, ráadásul a
hazai hajógyártás is megszûnt.
A jelenlegi magyar tengerészek túlnyomó része idegen
társaságokhoz szerzõdve, külföldi lobogó alatt hajózik.
Arra nem is gondolnak
ezek a kákán is csomót keresõ
fideszesek, hogy az unió egy

szép magyar jövõhöz vezetõ
úton tette meg elsõ lépéseit
ezzel a felhívással? A brüsszeli
bürokraták kezébe akadhatott
Európa történelmi atlasza,
amelyben megdöbbenve látták, hogy Magyarország határait egykor három tenger
mosta. Magyarország megcsonkítása miatt érzett bûntudatuk persze nem elõzte meg
felelõsségérzetüket, ezért virágnyelven üzentek a magyar
törvényhozóknak: hozzák már
rendbe azokat a tengeri törvényeket, mielõtt a tengereket
is visszakapjuk.
Ne csak a rosszat lássuk
mindig az Európai Unió intézkedéseiben. Úgy látszik, belátták a brüsszeli bürokraták
is, hogy „Csonka Magyarország
nem ország, Nagy-Magyarország mennyország!”
Csak el ne szabaduljon közben a hajóágyú a fedélzeten.
E.E.

www.zalatajkiado.hu

5

Zalatáj

2013. május 16.

60 év az ismeretterjesztés jegyében
Megtartotta éves közgyûlését a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. Bánfalvi Péter elnök, valamint Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató sajtótájékoztató keretében ismertette az elmúlt
év eredményeit és a 2013-as év
legfontosabb teendõit.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy pénzügyileg és
programok, képzések tekintetében is eredményesnek ítélhetõ a 2012-es év a TIT számára. Bánfalvi Péter kiemelte,
hogy az elmúlt esztendõben a
bevételi forrásaik meghaladták
a kiadásaikat. A pénzügyi stabilitás érintette az ismeretterjesztõ programok, valamint a
szakképzési feladatok sikeres
megvalósítását is. Az elnök
fontosnak tartotta elmondani,
hogy az egyesület továbbra is
ragaszkodik a hagyományos,

Bánfalvi Péter (jobb oldali kép) szerint egyre több a fiatal érdeklõdõ. Ezt bizonyítva tartott elõadást a gimnazista Kintli Dóra (bal oldali fotó).
személyes találkozáson alapuló
ismeretterjesztõ fórumokhoz.
Rózsás Csaba rövid statisztikai összefoglalójában elmondta: a 2012-es esztendõben 292
elõadást tartottak, melyek je-

Devizaadósok

lentõs tömegeket vonzottak,
pontosan 10.593-an vettek
részt azokon.
A felnõttképzés tekintetében ugyancsak eredményesnek mondható a múlt év, hiszen a szervezett tanfolyamokon összesen 1093-an vettek
részt, 479 fõ szerzett OKJ-s
szakképesítést és közülük korábban mintegy 100-an munkanélküliek voltak – tette hozzá az ügyvezetõ igazgató.
Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugyanis pontosan 60 évvel ezelõtt
alakult a szervezet 272 taggal hangzott el a sajtótájékoztatón.
A jubileumi esztendõben 3x60
(60 év, 60 helyszín, 60 elõadás) címmel nagyszabású
programsorozatot is indítanak,
amely november 29-én isme-

retterjesztõ nappal, és ünnepi
elnökségi üléssel zárul, amelyre nagy tisztelettel várják az
érdeklõdõket. Másik fontos lépésként az egyesület folytatja
idén a TIP (TIT Ismeretterjesztõ és információs Pont hálózat
kiépítését), ami jelenleg 5 helyen mûködik, de a tervek szerint az év végére már 20 helyszínen lehet elérni a TIP-eket.
Bánfalvi Péter lapunknak
elmondta azt is, hogy nagy
örömükre szolgál, miszerint
egyre több fiatal érdeklõdik a
programjaik, elõadásaik iránt.
Ennek egyik apropóján a közgyûlésen a Zrínyi Gimnázium
11. osztályos tanulója, Kintli
Dóra elõadást tartott Széchenyi Istvánról, annak zalai ténykedéseirõl és megyénkhez fûzõdõ viszonyáról is.
Odonics Zsuppán Beáta

Gudics Mosoda Bt.
– A Kovácsnak még megvan a háza. Szerinted kinél bankol?

Brüsszeli tanácskozók

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424
Vállalunk:

• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,
dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,
rongyszõnyeg, stb. mosást.
• Szõnyegtisztítást is vállalunk.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
– Uraim, gondolom abban egyetértünk, hogy olyan pitiáner dolgokat, mint a szemkilövetés, mégsem említhetünk
egy napon az alkotmány módosítgatásával!...
Rajz: Farkas László

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Miért támadják Magyarországot?
Hazánk példát mutatott egy másfajta válságkezelésre
Az elmúlt három esztendõ
felpörgetett politikai történései hazánk uniós szemmel történõ megítélésében számos
kérdést vetettek fel, melyek az
európai szervezet és Magyarország közötti konfliktusokból
erednek. A kialakult helyzettel
kapcsolatosan a média több
alkalommal tett kísérletet a
tények és az okok elemzésére.
Vigh László zalai országgyûlési
képviselõ felkérésére, a jelzett
összetett témát érintõ kérdés
megválaszolására zalaegerszegi
lakossági fórumra hívták az
ismert publicistát, a Fideszalapító Bayer Zsoltot és a Magyar Demokrata címû hetilap
fõszerkesztõjét, Bencsik Andrást.

Az eseményt sajtótalálkozó
elõzte meg, melyet Balaicz
Zoltán alpolgármester köszöntõ szavai indítottak útjára, azzal a céllal, hogy az emberek is
értsék, mi állhat e támadások
mögött.
A kialakult helyzet hátterében a 2010-ben bizalmat kapott párt alkotta kormány számos intézkedése rejlik. Ezek az
európai országok közül egyedül álló módon kezelik az elhúzódó gazdasági válságot.
Emellett új alkotmány született, megalkotására került a sajtótörvény, nõtt a foglalkoztatottak száma, s minden megalapozatlan kritika ellenére a
parlament demokratikus kere-

Amikor az adós dirigál…

– Még szerencse, hogy nem büntetnek meg azért, mert nem
fizettünk a vagyonfelügyelõnek. Különben mi is csõdbe
jutnánk…
Rajz: Farkas László
Az összeg nem nagy, de a
mai világban minden forint
számít, vagyis nem szívesen
hagyja veszni az ember. Esetünkben azonban nem is a tartozás ténye, sokkal inkább az a
levél a felháborító, amiben leírják, hogy mit tegyünk annak
érdekében, hogy részt vehessünk abban a játszmában, aminek végén fikarcnyi esélyünk
sincs arra, hogy az adós megfizesse tartozását.
A levélben az adós felhívja
(mint egy végrehajtó!) a figyelmünket, hogy záros határidõn
belül jelentsük be követelésünket az adósnak, vagyis a
levélírónak (mintha nem tudná, hogy mennyivel tartozik)
és a vagyonfelügyelõnek. Természetesen fizessük be a követelés nyilvántartásba vételéért
az elõírt díjat a vagyonfelügyelõ számlájára. Mindezeken túl
csatoljuk az adósnak és a va-

gyonfelügyelõnek a követelésünket megalapozó okiratokat.
Majd – mint egy hatósági szerv
– arra is felhívja a figyelmünket az adós, hogy a határidõ
elmulasztása esetén a nyilvántartásba vételre nem kerül sor.
Mindent
összeszámolva
több mint a duplájába kerülne
az eljárás költsége, mint
amennyivel tartozik a csõdeljárás alá vont cég. Körülbelül a
nullával egyenlõ lenne az esélyünk, hogy megkapjuk a pénzünket, hiszen a sorban sokan
állnak elõttünk, akik elsõbbséget élveznek (adóhatóság, dolgozók elmaradt bére, stb.).
Arról nem is beszélve,
hogy számos esetben kiderült,
hogy a csõdeljárás alá vont cég
és a vagyonfelügyelõ hogyan
játszik össze a vagyonkimentés
érdekében.
Jól kitalálták ezt!...
E.E.

Bencsik András szerint 2010-ben morális forradalom alakult ki
hazánkban.
tek között mûködik. A válasz
sok tõbõl ered, s párhuzamot
lehet vonni az 1920-as évek
elején történõ események és a
mai történések között. Az akkori politikai elit Kun Béla
vezetésével Bécsbe emigrált,
ahol propagandát indítottak
Magyarország ellen. A jelzett
idõszakban a fõvárosi gyógyfürdõk fertõzöttségének hírét
terjesztették, jelen helyzetben
a Balaton vízminõségét vitték
a brüsszeli parlament elé.
A kormány hadat üzent az
IMF-nek, a bankoknak és a
multinacionális cégeknek egyaránt – például a különadó
formájában –, abból az okból,
hogy a kialakult terheket ne az
emberek, hanem a válság kialakulásáért felelõs pénzintézetek viseljék. A magyar kormány válságkezelõ stratégiája
egyedi formában történik,
amely ellen az említett pénzintézetek, multicégek politikai
kapcsolataik révén elszántan
harcolnak, élénk politikai kapcsolatok birtokában. Az EUban két folyamatot lehet megemlíteni, az egyik a látható,
például az oktatás egységesítése, a másik a láthatatlan, a
földrészállam megteremtése. A
rendszer érinti a jog, a kultúra
és a sport világát is. Bizonyos
egységek a magyar emberek és
törekvéseik legyengítését, valamint általános elbutítását
tûzték ki célul. Mindezt megelõzte a hazánkban lezajlott
2010-es morális forradalom.
Magyarország a változó folyamatot magyarként akarja megélni, a nemzeti identitását elõ-

térbe helyezve, mint egy egységes ország, a sok beteg állam
között. Ahol az emberek érdekei, és nem felettes érdekek
számítanak, egy öntudatos,
büszke országépítõ modell
építésén munkálkodva, melyet
a szeretet tart össze és táplál. E
modell létjogosultságát igazolja az is, hogy az elhúzódó válságot Magyarország 2010 óta
jól kezelte. Abban az esetben,
ha nagy az ellenreakció, a válság kezelése nem eredményes.
E ténynek tudatában alakultak
meg szerte az országban a
kormányt támogató civilszervezetek, valamint jött létre a
civil társadalmi demonstráció,
a Békemenet.
A Civil Összefogás Fórum
zalai szervezete Léránt Károly
vezetésével e példát mutatja
tevékenységével, amely civil
kötõdésû és polgári jellegû,
tagjai nem párttagok, de cselekedeteikben nyíltak és tudatosak, nem vádaskodóak, hanem
tényekre alapozva munkálkodnak. A mindössze fél éves
múltra visszatekintõ zalai CÖF
4000 fõt számlál, tagjai arra
szövetkeztek, hogy támogatásukkal a 2010-ben demokratikus úton bizalmat kapott kormány nyugodtan, támadások
nélkül, az emberek beleegyezésével és azok érdekében
folytassa a megkezdett munkát.
Magyarország és az Európai Unió közötti konfliktus
eredetére e gondolatokkal válaszoltak a kormánypárt zalai
képviselõi által meghívott vendégek.
Török Irén
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Ötvenezer tonna lóhús üzenete
nak és európai összehasonlításban silány béreket fizetnek.
Az agrár- és élelmiszerpiaci
veszteségeink a növekedési
veszteségek mellett mint fogyasztókat is rendkívüli mértékben károsítanak bennünket.
Az agrárfejezet tárgyalásakor hazánk mezõgazdasága
alapvetõen alapanyagtermelésére szorult vissza, hála a
megadó balliberális tárgyalók
tevékenységének. Nagyüzemi
szántóföldi kultúrák termesztését végezzük, a feldolgozás
vagy hazánkban, vagy külföldön történik, de többnyire
külföldi tulajdonú cégeknél.
Ráadásul az állati alapanyagokból eleget sem termelünk.
A kész élelmiszerek forgalmazása is többségében külföldi
tulajdonosi kezekben van. Tejtermékeket, tõkehúst és egyéb
feldolgozott
élelmiszereket
garmadával importálunk. Az
alapanyagtermelõket a tõzsdén keresztül kopasztják, a
fogyasztókat pedig a bevásárló
központok. Nálunk nem csak a
mezõgazdasági termelõk járnak rosszul, de az élelmiszerfogyasztók is. Drágán és rossz
minõségben jutnak élelmiszerekhez.
Az élelmiszer-forgalmazás
visszáságait nem csak fogyasztóként érezzük, de növekvõ
számban mint az egészségügyi
rendszerek használói, megnövekedett arányú krónikus megbetegedések révén.
A hazánkban és Európa
más országaiban lezajlott élelmiszer botrányok eddig nem
tudtak rést ütni az élelmiszerpiacra is alkalmazott „mindent
szabad” kereskedelem betonfalán. Ennek fõ oka abban jelölhetõ meg, hogy hazánkban és
még néhány uniós tagországban eddig nem volt elég erõ,
hogy fogyasztó állampolgárait
védje az élelmiszerpiaci profitzsonglõrök hadától, amelyek
alapvetõen Európa nyugati felének cégei. A piac szabadságára épített érvelés eddig min-

ar

ng

Hu

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

ik

Nagylengyel

Nyugati étteremben
Rajz: Farkas László

A két évtizede az Európában és Amerika északi felében
végbement fékevesztett kereskedelmi és pénzügyi liberalizáció (washingtoni konszenzus)
mára több területen is szörnyeket szült. A pénzügyi liberalizációs káosz „áldásait” immáron naponta a bõrén érzi
több ország fél évtizede. A liberalizáció hasznait eddig élvezõ óriásbankok felgyülemlett veszteségeiket az államokra és polgáraikra zúdították.
Korábban virágzó országok
polgárai válnak millió számra
munkanélkülivé, ismerkednek
meg a nyomor rég feledni vélt
bugyraival. Egyes euroövezeti
országokban a munkaképesek
negyede van már munka nélkül.
Sokat bírált, viszont eredményes gazdaságpolitikával hazánkat eddig sikerült a pénzügyi örvénylések peremérõl
békésebb vizekre evezni. A
nemzetközi agrár és élelmiszer
piac – bár manipulatív kilengései nem olyan látványosak,
mint a pénzpiacokéi – ugyancsak bõven szedik áldozataikat. Ezekrõl kevesebbet hallunk, pedig hazánk az egyik
legtöbbet veszítõ áldozat. Veszteségeink két síkon jelentkeznek. Egyrészt e szektorok adták korábban a hazai kibocsátás jóval nagyobb hányadát,
mint ma. Foglalkoztattak több
százezer embert, jó minõségû
élelmiszerrel látták el a hazai
fogyasztókat. Meghatározó részaránnyal járultak hozzá a hazai
export-bevételekhez.
Veszteségeink elsõsorban
a gazdaság növekedési képességében, valamint a mai alacsony foglalkoztatottsági szintben jelentkeztek. Ma növekedés dolgában alapvetõen a
hazánkban mûködõ multinacionális cégekre vagyunk utalva, noha ebbõl a növekedésbõl
csak a munkabér, annak közterhei és csekély állami adóbevétel marad. Ráadásul a
multik által uralt szektorok
kevés munkaerõt foglalkoztat-

– Fõúr, ez mégiscsak pofátlanság! Szerintem ez a marha
nemrég még a Balkánon nyerített!...
dent félresöpört. A fogyasztó
becsapása eddig viszont jórészt a keleti térfélen történt.
Nyugaton mûködik a hatékony
fogyasztóvédelem, ami nálunk
gyerekcipõben jár.
Fordulatot az egyre szaporodó lóhúsbotrányok hozhatnak. Ezek végsõ károsultjai között már jócskán található nyugati polgár is és a baj keletrõl
származik, kétséget kizáróan.
A Hollandiában felfedezett legutóbbi lóhúsbotrány ugyanis
ötvenezer tonnáról szól. Ilyen
mennyiséghez legalább negyedmillió ló kell. Közismert,
hogy ilyen tömegben vágóló
csak Európa keleti felén van,
javarészt kivénhedt munkalovak formájában, hiszen a régi
tagországokban munkára már
nem alkalmaznak lovakat. Az
említett botránytételbõl juthatott minden európai asztalra
lóburger, lóvirsli vagy akár
lósteak.
Az ügyet nem lehet már az
asztal alá seperni. A fogyasztó
sima becsapásáról van szó.
Rásóztak valamit jó áron, ami
nem az. Ezen túl számításba
jöhetnek élelmiszerhigéniai kifogások is, ha a patásokat ellenõrizetlen módon, származási országaikban vágták le. Aligha hihetõ ugyanis, hogy komoly állatorvosi felügyelet szóba jöhet, hiszen akkor a csalást
bûnszövetkezetben követték
el, mert a levágott ló papíron
marhává változott. Szinte egyértelmû ilyen mennyiség láttán
keleti és nyugati cégek egész
láncolatának harmonikus bûnszövetkezet méretû együttmûködése, amibõl némi hatósági
szemhunyások sem hiányozhatnak.
Talán meglelhetõ az a közös alap, ami hatékonyan söpri
félre az eszeveszett „piaci fé-

tist” és teremt a fogyasztó
anyagi és egészségi érdekeit
védõ több országra kiterjedõ
szempontokat. Mindez természetesen nem következik be
magától. A vétkesek azon lesznek, hogy az ügyek gyorsan
lezáruljanak, a botrány elüljön.
Rendelkeznek kellõ befolyással és az azt alátámasztó pénzzel. Bíráló hang és szabályozási
ötlet eddig még sajnos nem
merült fel az uniós fõbiztosságok szintjén. Õk ma is a piac
szentségének áldoznak.
Az érintett és károsult
tagországoknak viszont sokkal
több a felelõsségük és a mozgásterük is. Õk védhetik polgáraikat a megkárosítástól és
az egészségrombolástól. Erre
minden joguk adott. A védekezés egyben a hazai termékeink részére piaci védelmet is
jelent. Ellenõrizhetõ termékekre van szükség. Mennél
messzebbrõl jön a termék, annál több és költségesebb ellenõrzés szükséges. (Hústermékeknél már származásgenetika
is kellene). A bóvlin mindenki
inkább távolabb igyekszik túladni. Van reklámra is bõven
pénze és akciós árakra is. Az
ellenõrzés költségeit a forgalmazóknak kellene állniuk. A
termék legyen minden esetben az alapanyagig visszavezethetõ. A visszaélésekhez kapcsolódó büntetések pedig legyenek példásak és ne csak
szimbolikusak. Könnyen belátható, hogy ez a fogyasztó és
egészségvédõ szemlélet milyen termékenyítõ hatással lehet a hazai mezõgazdaságra,
élelmiszerelõállításra és forgalmazásra, beleértve a nem
csekély gazdasági növekedési
többletet is.
Boros Imre
közgazdász
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (4.)

Nagy Ferenc: „A ZTE-nek van pénze, és nem is kevés”…

Mielõtt sorozatunk idõrendi keretében maradva visszatérnénk a 2002 utáni idõszakra, érdemes azzal a „riporttal”
foglalkozni, ami nemrég volt
olvasható az egyik internetes
portálon.
Nagy Ferencet lehet kritizálni, de azt el kell ismerni,
hogy kevés klubtulajdonos van
Magyarországon, aki olyan mesterien tudná a mellébeszélést
interjúként eladni, mint õ. Ehhez persze olyan „újságíró”
partnerek is kellenek, akiknek
eszük ágában sincs konkrét
vágányra terelni a beszélgetést,
esetleg egy-két célba érõ kérdéssel tényeket kicsikarni az
elnökbõl.
Felesleges egyébként a
szurkolók aggodalma, az elnök
úr szerint ugyanis a „ZTE-nek
van pénze, és nem is kevés. A
pénzek ott vannak azokban a
megkötött és érvényben lévõ
szerzõdésekben, amik teljesülésével kapcsolatban vannak
gondjaink.”
Mint „Az okos leány” címû
népmesében, amikor a király
azt üzente a molnár takaros
leányának, hogy „menjen el
õhozzá, de menjen is meg ne
is; köszönjön is meg ne is, s
vigyen is ajándékot meg ne is.
Erre a leány elkérte az apjától
a szamarát, felült a hátára, s
úgy ment a király elébe. Ott-

hon egy galambot megfogott,
két szita közé tette, és elvitte
magával. Mikor aztán a király
elébe ért, egy szót sem szólt,
hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül
elrepítette. Így aztán ment is,
nem is; köszönt is, nem is; vitt
is ajándékot, nem is.” A 2003as mese szerint pedig van is
pénze a ZTE-nek, meg nincs
is… A király, vagyis a klubtulajdonos szerint.
Érdekes dolgok ezek a focival kapcsolatos szerzõdések.
Itt a kezemben három is, s
mindháromban ugyanaz a fociklub és ugyanaz az önkormányzat a fõszereplõ. Ezekben
a megállapodásokban, szerzõdésekben az áll, hogy amenynyiben a nevezett klub csapata
kiesik „a Magyar Labdarúgó
Szövetség versenyszabályzata
kiírása szerinti nagypályás férfi
labdarúgó bajnokság legmagasabb osztályából”… akkor… a
klub által felvett hitel hátralévõ részleteit megfizetik az
önkormányzat számlájára. Azért,
mert az önkormányzat garanciát vállalt a hitel visszafizetésére.
Késõbb természetesen részletesen foglalkozunk majd ezekkel a megállapodásokkal.
Nagy Ferenc nyilatkozatára
visszatérve: a riportban egy
szóval sem említi Zalaeger-

szeg Önkormányzatát, amely
a kiesés ellenére továbbra is
teljesíti a szerzõdésekben vállalt kötelezettségét. Azokat a
kötelezettségeket, amelyek –
egyes vélemények szerint – már
nem is kötik a klubhoz.
Érdemes ennek a riportnak
a szakmai részét is elemezni.
Az elnök szerint az elsõ nyolc
fordulót leszámítva már elégedettek lehetnek a „produktummal”, ha az ott elhullajtott pontoknak „csak a fele benn lenne
a tarsolyban, akkor teljesen
más lenne a tabella”. Nagy Ferenc szerint számukra rosszkor fejezõdött be az õszi szezon, mert annak második
felében javuló teljesítményt
nyújtottak.
Talán rá kellett volna venni
az MLSZ-t, hogy a ZTE csak a
kilencedik fordulóban kapcsolódhasson be a bajnokságba, s
végigjátszhassa – úgy lendületbõl – a téli szünetet is.
A rengeteg általánosság és
mellébeszélés között van azonban egy érdekes mondata is a
riportnak. Mindjárt az elején:
„Amikor befejezõdött az NB Ies szezon, ahol ugye dicstelenül kiestünk az elõzõ évi 4.
helyezés után az elsõ osztályból, gyakorlatilag egybõl elkezdtük a keretet megtisztítani. Azokat a játékosokat,
akikkel kapcsolatban bármilyen kételyek, kérdésünk merült fel, elengedtük.”
Vajon milyen kételyek merülhettek fel, milyen kérdések
fogalmazódtak meg? A Nagy
Ferenc által feladott magas labdát elfelejtette lecsapni a riporter. Csak nehogy az ügyészségi (a magyar labdarúgást
érintõ) bejelentés után csapódjon le az a magas labda a
ZTE-térfelén!
2003. december 1-jén dr.
Gyimesi Endre, Zalaegerszeg
polgármestere sajtóközlemény-
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ben szólította fel a klub vezetését arra, hogy a valós teljesítményekhez és a gazdasági
lehetõségekhez igazítva hozzanak döntéseket a ZTE FC Rt.
takarékos mûködtetésével kapcsolatban.
2003. december 20.-iki keltezéssel született az az elemzés, amit az önkormányzat
sportbizottságának akkori vezetõje, Horváth László jegyzett. Érdemes ennek összefoglaló részébõl idézni:
„Az rt. gazdálkodása a rendkívüli mértékû eladósodottság,
magas tartozásállomány miatt
az összeomlás határán van.
Nehezíti a helyzetet a football
csapat szereplése is, bevételek
elmaradása, tulajdonosok türelmetlensége terén. Az üzleti
tervekben megfogalmazott árbevétel, nyereség terveket
rendre nem sikerül teljesítni.
Nem kellõen hatékony az
rt.-nél folyó marketing tevékenység, az e.on, mint fõszponzor megnyerése óta kevés eredményt tudnak e téren
felmutatni.
Rendkívül rossz az ösztönzési rendszer, a teljesítményekhez képest különösen magas a fixen biztosított jövedelem a sportolók számára, közepes teljesítmény mellett az
évi jövedelem átlag 2/3-a.
Több, elsõsorban 2002-ben
elkövetett igazolás a gazdálkodásra rendkívül kedvezõtlenül
hatott. Például Szasa Ilics, Faragó István, de a teljesítményhez képest itt említhetõ Vincze
Ottó is; vagy a szerzõdésbontás került túlontúl sokba, vagy
a sportoló gyengébb teljesítménye.”
A polgármester felhívására,
s az idõközben elkészült elemzések hatására a klub vezetõi
lépéseket tettek a gazdálkodás
átalakítására. Tárgyalásokat kezdtek a játékosokkal a járandóságok csökkentésérõl. Ennek hatására havi 980 ezer forinttal
csökkent a költség. Megkezdték a piacképes labdarúgók
játékjogának értékesítését, ami
95 millió forinttal csökkentette a hiányt, ráadásul havi

Tisztelt Olvasóink!
A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

A Zalatáj nyomtatott változata – terjedelmi korlátok miatt
– jelentõs késéssel követheti csak a honlapot. Sok olvasónk –
akinek nincs internetkapcsolata vagy szeretné nyomtatásban
is követni a riportsorozatot – ennek ellenére azt kérte, hogy
az újságban is jelentessük meg a cikkeket. Emiatt azok megértését kérjük, akik honlapunkon folyamatosan olvassák a legújabb epizódokat is.

Zalaegerszeg Önkormányzata továbbra is teljesíti szerzõdésben
vállalt kötelezettségét.

1.093.000 forinttal apasztotta
a mûködési kiadásokat. Esély
mutatkozott arra is, hogy
amennyiben a Slavia Praha él
opciós vételi lehetõségével, akkor Józsi György játékjogának
értékesítése további 74 millió
forinttal faragja a hiányt.
Meghúzták a nadrágszíjat a
játékosok alapfizetésénél is,
ezzel 3,6 millió forintot takarítottak meg. Elmaradt a téli
edzõtábor, ez mintegy 6 millió
forintot jelentett. Az utánpótlás sem maradt ki a spórolásból, itt közel 400 ezer forinttal
volt szerényebb a költségvetés.
Amíg egyik oldalon megpróbálták visszafogni a költségeket, a másikon költekeztek.
Az új igazolások havi 1,75 millió forint többletkiadást jelentettek. Az edzõváltás miatt a
régi stáb bérét is finanszírozni
kellett, ennek pluszköltsége 7
millió forint volt.
Summa summárum: a költségcsökkentõ lépések nem
voltak elegendõek a remélt
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labdarúgó-csapatának szereplése hangulati tényezõ, a közvéleményt befolyásolja, ezért
politikai fegyver is egyben. A
városi közgyûlésben ellenzékben lévõ MSZP is megtette a
maga elõterjesztését 2004-ben,
az október negyediki rendkívüli ülésre. Az anyagot Kárászné dr. Rácz Lídia és Herbert
Ferenc képviselõk készítették,
s Kiss Ferenc frakcióvezetõ
terjesztette elõ.
Idézünk az elõterjesztésbõl:
„A jelenlegi csõd- (csõd közeli) helyzet nem ma alakult
ki, a rendelkezésre bocsátott
dokumentumokból egyértelmûen kiderül, hogy a meghatározó tulajdonosok évek óta
szemet hunytak a gazdálkodás
tarthatatlan volta felett – köztük az önkormányzatot az rt.
közgyûlésén képviselõ és szavazó személy is.
A ZTE FC Rt. a 2002-es gazdálkodási évet mintegy 302
millió forint rövidlejáratú kötelezettségvállalással zárta, mi-

Szasa Ilics (jobbról) leigazolása rossz üzletnek bizonyult.

A keret megtisztítását említette az elnök. A szurkolók is megtisztulást követeltek, s nem csak a játékoskeretre gondolhattak…

az összesen 35 millió forintos
rendkívüli támogatást úgy szavazta meg a képviselõ-testület,
hogy bármilyen tájékoztatást
kért volna az rt. gazdálkodásáról. Mindezek után az rt.
közgyûlése a mérlegbeszámolót elfogadta, az igazgatóság
számára lényeges, a gazdálkodás konszolidálását elõsegítõ
intézkedések megtételét nem
követelte meg, az egyik meghatározó tulajdonost, ZMJV Közgyûlését a kialakult helyzetrõl
nem tájékoztatta. Történt mindez akkor, amikor a csapat bajnok lett, nemzetközi szereplésre is lehetõséget kapott!
A 2003-as gazdálkodási évet
a ZTE FC Rt. már 392 millió
forint hitelállománnyal zárta.
Az rt. közgyûlése ezt a beszámolót is elfogadta – köztük az
önkormányzatot képviselõ személy is – sõt különösebb felelõsségvállalás nélkül elfogadták az igazgatóság elnökének
lemondását is, noha 2004. elsõ
öt hónapjában az adósságállomány további 90 millióval
növekedett. A felelõsség minden tulajdonost terheli, helyt
kell állniuk tulajdoni arányuk
szerint – a törvényi elõírásoknak megfelelõen.
A tulajdon nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel

is jár! Az évek alatt felhalmozott adósságtömeg kezelése
nem tûr halasztást, a meghatározó tulajdonosok szerepvállalása nem kerülhetõ meg.”
A megállapítások egybecsengenek a többi vizsgálat,
elõterjesztés tanulságaival. Jó
lenne azért azt tudni, hogy
azokon a közgyûléseken, amelyeken a ZTE FC Rt.-nek dobott
újabb és újabb mentõövrõl
kellett dönteni, hogyan szavaztak az MSZP-frakció tagjai. S
arról sem beszélt eddig még
senki, hogy a bajnokság megnyerése után miért hiúsult
meg az akkori vezetés (Lang
József volt az elnök – a szerk.)
által elõkészített jelentõs támogatói szerzõdés az egyik
bankkal (tudomásunk szerint
a Magyar Fejlesztési Bankról
volt szó – a szerk.). Azért, mert
nem a Fidesz nyerte a 2002-es
választásokat, hanem az MSZPSZDSZ. Zalaegerszegnek viszont ismét fideszes városvezetése lett. S ha netán 2003-ban
nyer bajnokságot a ZTE, talán
még mindig a régi, lepusztult
stadionban kellene a csapatnak játszania.
Igaz, az NB II-ben az is
megtenné…
E.E.
(Folytatjuk)

Tisztelt Megrendelõim!

Dr. Gyimesi Endre polgármester sajtóközleményben szólította
fel takarékos gazdálkodásra a klub vezetését.

egyensúly eléréséhez. Ez nem
volt éppen biztató megállapítás, hiszen mintegy 330 millió forint adósságtól kellett
volna megszabadulni.
A ZTE FC Rt. válságos helyzete gyakran adott munkát a
város közgyûlésének. Miután –
ezt jól tudjuk – egy település

közben bajnokságot nyert a
csapat, az önkormányzat pedig
az eredményességre, a hazai
mérkõzések megtartásának nehézségei miatt összesen 87,5
millió forint mûködési támogatást biztosított. A költségvetésben megtervezett 52,5 millió forintos támogatás mellett

Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József
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Elfeledett évforduló (27.)
2010-ben volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sportegyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csenddel „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.
Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeretnénk
állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai nap még
egyáltalán ZTE-rõl lehet beszélni. Emléket állítani még
akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik ma a ZTEbõl, s nem a ZTE-ért élnek, vagy a múltban abból éltek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

2003-ban Pro Urbe díjjal ismerték el a Mester munkásságát.

– Mi volt a válasz?
– Ha ezt nem adjuk meg,
akkor mindhárom játékost elviszik. Most ez a szokás. Tudomásul vettem, a feladatra koncentráltam, amit sikerült teljesíteni, hiszen gond nélkül
bentmaradtunk. De akkor már
megérlelõdött bennem, hogy
nem maradok tovább, ez már
nem az én világom.
– Miért?
– Két dolog miatt. Az egyik
játékosunk sérült volt, de játszatni kellett, mert az egyik
osztrák elitklub elnöke látni
akarta. Nem játszattam, mert
sérült volt. Ebbõl meglehetõsen nagy vita kerekedett. Ez
volt az egyik probléma.
– S a másik?
– Megkérdezték tõlem: mit
kérek, ha csapat az NB I-ben
marad? Hogyhogy mit kérek?
Ami az elõdöm fizetése volt.
Befejezõdött a bajnokság, nem
volt kiesési gond. Annyi pénzt
kaptam ezért a hét meccsért,
mint a 2 éves nyugdíjam. Már
akkor ilyen nagy összeget fizettek ki, szinte feleslegesen. Úgy
éreztem, hogy a labdarúgásnak ebben a megváltozott légkörében már nem akarok szerepet vállalni.
– Az, hogy az Ön nevét
kapta a ZTE futballakadémiája, nyilván jó érzés… De tegyük hozzá, s remélem ne veszi rossz néven tõlem, hogy
egy jobb utánpótlást érdemelne Szõcs János…
– Nagyon meglepõdtem
ezen a döntésen. Az utóbbi
idõben már nem jártam mérkõzésekre, mert a színvonallal
is gondok voltak, s a mérkõzések hangulata sem az igazi

2013. május 16.
volt. A 80. születésnapom elõtt
egy héttel Nagy Ferenc klubelnök és Dézsi Attila ügyvezetõ egy csokor virág kíséretében azzal keresett meg, hogy
elõzetesen megköszöntenek, s
azt kérik, hogy adjam a nevem
a ZTE futballakadémiához.
Mondtam, hogy ez nagyon
megtisztelõ, s abban maradtunk, hogy az ünnepségen ott
leszek…
– S elfogadják a tanácsait!
– Szabó Imrével, az utánpótlás szakág vezetõjével megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot, s meglátjuk, hogyan
segíthetem a munkáját.
– Hogy került a válogatotthoz?
– Moór Ede szövetségi kapitánnyal dolgoztam együtt,
mint szövetségi edzõ. Kovács
Ferenccel ketten töltöttük be
ezt a funkciót, felváltva irányítottuk a B-válogatottat. A Wales
elõtti EB-selejtezõ elõtt a
Szabadság-hegyen volt az öszszetartás. Ilyenkor nem maradtam ott, hiszen a ZTE
edzõje voltam. Itthon csörgött a telefon, Balogh János,
a ZTE elnöke hívott, hogy
üzent az MLSZ elnöke, Kutas
István: azonnal ültessenek kocsiba, s irány Budapest, mert
nagy baj van!
– Mi történt?
– Budapesten Kutas István
közölte velem, hogy Moór Ede
öngyilkos lett. Nincs más választás, erre az EB-selejtezõre
neked kell felkészíteni a csapatot! – mondta határozottan.
Ez három nappal a találkozó
elõtt történt. Beszélgettem a játékosokkal, s megtudtam, hogy
Kocsis Lajosnak, a Honvéd középpályásának halálos kimenetelû karambolja volt. Szegedrõl
tartott vissza Budapestre, amikor egy ittas, kivilágítatlan
kerékpárral közlekedõ férfi

A ZTE futballakadémia névadó ünnepségén Szõcs János,
Gellei Imre és Nagy Ferenc.
Szõcs János harmadik zalaegerszegi idõszaka (1996 – a
szerk.) a következõ témája sorozatunknak. Errõl beszél a
Mester.
– Bajban vagyunk – mondta Zalatnai László, a ZTE FC
akkori elnöke –, szeretnénk,
ha segítenél rajtunk. – Olyan
hangulat van a csapatnál, hogy
az tarthatatlan. Az akkori edzõt nem fogadják el, s olyan
dolgokat mûvelnek, ami nem
éppen a nyilvánosságra tartozik. Mondtam, hogy rendben,
hazamegyek, de az elsõ utam
Madár Gáborhoz, az edzõhöz
vezet. Azt mondta Gabi, hogy a

történtek után be nem teszi a
lábát az öltözõbe, nyugodtan
vállaljam el a feladatot.
– Akkor már 5-6 éve távol
volt az élvonalbeli labdarúgástól…
– Óriási meglepetések értek.
Minden játékossal beszéltem, s
olyan dolgokat hallottam, hogy
nem akartam elhinni. Lendvai,
Preisinger, Horváth Attila másfél millió forintos elõszerzõdéseket kapott azért, mert aláírt 2 vagy 3 évre a ZTE-hez.
Ebben mi az ösztönzõ? – kérdeztem. Hiszen ez több, mint
az 1 éves gyõzelmi prémium.
Mi az, ami lelkesíti õket?

A Magyarország-Wales EB-selejtezõre készülõ magyar válogatott keret. Az álló sor jobb szélén Szõcs János.

féktávolságon belül elé kanyarodott. Esélye sem volt az
ütközés elkerülésére. A vizsgálat szerint Kocsis Lajos vétlen volt, ezért azt mondták,
hogy szerepeltethetem, ha õ
vállalja a játékot. Az EB-selejtezõ elõtt a Honvéd Debrecenben szerepelt, s a kerettagokat
figyelõ egyik edzõ, Baróti Lajos szerint jól játszott, ezért azt
tanácsolta, hogy õ legyen az
egyik középpályás.
– Beszélgetett Ön Kocsis
Lajossal a balesetrõl?
– Nekem elmondta ezt a
tragikus esetet. Megkérdeztem
tõle, hogy vállalja-e a játékot
ilyen körülmények között. Azt
mondta: Mester, ha beállít, akkor mindent megteszek a sikerért! A kezdõcsapat tagja
volt, sajnos 2-1-re kikaptunk.
Kutas rendes volt, nem engedte, hogy az újságírók szétszedjenek. Úgy váltunk el, hogy
majd megkapom az értesítést a
következõ mérkõzésekkel kapcsolatban. Hamarosan jött is az
üzenet, hogy menjek Budapestre. Az MLSZ-ben az egyik
edzõkolléga, aki éppen Kocsis
megfigyelõje volt az EB-selejtezõ elõtti bajnokin, így szólt:
János, hát mit csináltál?! Miért
nem mondtad el ezt a karambolt? Te tudtál errõl? Tudtam –
válaszoltam, de Kocsis Lajos
azt kérte, hogy ne mondjam el
senkinek. Tudod mit kapott
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Kutas István ezért a pártközpontból? – kérdezte. Hamarosan megtudtam – magától Kutastól. Engem szeretett, csak
úgy hívott, hogy „parasztgyerek” (érdekes egybecsengés,
Kereki Zoltánt, a sokszoros
válogatott játékost is így szólította az MLSZ elnöke, mert
vidéki volt – a szerk.) Tudod
mit okoztál nekem? – és sorolni kezdte a ledorongolásokat.
Pista bácsi! – mondtam neki –
megígértem Kocsis Lajosnak,
hogy ezt nem mondom el senkinek. Lajos vétlen volt a balesetben, vállalta a játékot, az
edzõkolléga jó véleménnyel
volt a teljesítményérõl. Nem
követtem el hibát. Jó, nem hibáztál – mondta –, de a mai
naptól már nem lehetsz szövetségi kapitány, edzõ azonban maradhatsz. A következõ
mérkõzésen, Bécsben Baróti
Lajos segítõje leszel…
S itt ér véget múltidézésünk a Mesterrel. Szõcs János
2002-ben – az egerszegi csapat
bajnoki címének megszerzésének évében – „ZTE életmûdíjat” vehetett át. 2003-ban Zalaegerszeg városától megkapta
a Pro Urbe díjat. 2009-ben
munkásságát az MLSZ aranyfokozatú emlékérmével ismerték el. A kitüntetést Joseph
Blatter, a FIFA és Michel Platini, az UEFA elnökének jelenlétében adták át neki.

2009-ben az MLSZ aranyfokozatú emlékérmét kapta. Képünkön Joseph Blatter, a FIFA elnöke gratulál Szõcs Jánosnak.
Blatter mellett (részben láthatóan) Michel Platini és Kisteleki
István, az MLSZ akkori elnöke.
Kiadónk jó egészséget,
hosszú életet kíván a Mesternek. S azt, hogy életében láthasson még NB I-es ZTE-mérkõzést abban a stadionban,
ahol egykor játékosai nagyon
sok örömet okoztak a zalai
szurkolóknak.
E.E.
(Folytatjuk)

Lapunk
2013
legközelebbi
száma
2013. június 20-án
jelenik meg.

Az Ajka elleni gyõztes mérkõzést (3-0) együtt nézte végig
Szõcs János (középen) Nagy Ferenc klubelnökkel.
Megyei közéleti havilap
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Bratyi és mutyi
zatért nehézfiú találkozói kapcsán zajlott az adok-kapok a
politikai ellenfelek között, kirobbant a trafik-botrány.
Mint ismeretes, a kormányt
a hivatalos indokolás szerint a
dohányzás visszaszorításának
célja vezérelte, illetve az a szándék, hogy a zömmel multinacionális cégek által ellenõrzött
dohánykereskedelem – pályázat útján – magyar családok
gondozásába kerüljön.
A pályázat lezajlott, nyilvánosságra került a nyertesek
névsora, amibõl az ellenzék
azt a következtetést vonta le,
hogy a kedvezményezettek többségükben Fidesz-közeli személyek. Ami szerintük egyenlõ
azzal, hogy gyalázatos mutyizás történt a pályázatok elbírálása során, azaz kormánypárti politikusok befolyásolták a
döntéshozókat.
Az ellenzék vádolt, a kormányoldal cáfolt, közben Hadházy Ákos szekszárdi fideszes
képviselõ „kitálalt”. A civilben
állatorvos Hadházy a hvg.hunak névvel vállalta, hogy a
polgármesterük a trafikpályázatok listájával érkezett a kormánypártiak találkozójára, hogy
véleményezzék azokat.
Horváth István, a város fideszes polgármestere az ügygyel kapcsolatban azt mondta,
hogy ez egy informális megbeszélés volt, az önkormányzat a
döntéshozatalban nem vehetett részt, a pályázatok elbírálását nem befolyásolhatta. A
kormányszóvivõ helyi ügynek
minõsítette az esetet, ezért
kormányszinten nem kívánnak
azzal foglalkozni.

Laborc Sándor: Nyilvános helyen bratyizott egy közismert
bûnözõvel.
Fidesz közeliség… Minden- árnyék, amely most a trafikpáki valakinek a valakije. Ha meg- lyázat nyomán a jobboldalra
vizsgáljuk bármelyikünk pere- vetül. Ki kell derülnie, hogy
puttyát, közeli és távoli roko- „központi” szempont volt-e a
naink közül biztosan elõkerül „Fidesz-közeliség” a pályázatok
egy fideszes ángy, egy sógor, elbírálásánál, hogy egyszerûen
egy keresztapa, egy névadó csak átgondolatlan volt-e maga
szülõ, egy Stanci néni, aki a törvény és a pályázati krité2010-ben kopogtató cédulát riumok összessége, illetve hogy
gyûjtött a Fidesznek. Aztán. valóban történt-e mutyizás, ami
Azt se gondolja senki, hogy a egy magát erkölcsi alapokon
Fidesz választási gyõzelme állóként meghatározó kormány
egyenlõ volt a szentek bevo- számára megengedhetetlen.
nulásával. Nincs az a politikai
A Fidesz nem tévedhet a
párt, amelyhez óhatatlanul szocialisták által nyolc éven át
hozzá ne csapódnának saját kitaposott ösvényre, nem kekarrierjük építését mindenek rülhet abba az erkölcsi mocsárelé helyezõ, kétes erkölcsi ba, amelyben bûnözõkkel való
alapon álló figurák.
bratyizás is belefért, ha az elA Fidesznek, a kormánynak lenfél lejáratása volt a cél.
is érdeke, hogy eltûnjön az az
f.l.

Biosz érettségin
Rajz: Farkas László

Ezekben a napokban a Laborc-Portik találkozók, illetve a
trafik-törvény körüli botrány
(keltés) uralja a közbeszédet,
tartja virulens izgalomban a
magyar médiát.
Alighanem a politikától
kevésbé fertõzött polgártársaink is ismerik már Laborc
Sándor, a Nemzetbiztonsági
Hivatal (NBH) egykori fõigazgatója és Portik Tamás olajmaffiózó között zajlott találkozók sztoriját. Ezért csak annyit
emlékeztetõül, hogy a 2010-es
választások elõtt az olajszõkítési ügyekben elhíresült Portik a kémfõnökkel volt találkák
során felajánlotta Laborcnak
szolgálatait, a baloldal hatalomban tartása érdekében.
„Nekünk most az lenne a dolgunk, hogy megerõsítsük a miniszterelnök urat, vagy legalább az MSZP-t” – mondta
Portik a válogatott fogások és
hungarikumnak számító bor
fogyasztása közben a budai
luxusétteremben, ahol Laborccal találkoztak.
Túl azon az abszurditáson,
hogy az ország szuverenitása
õrzõjének rendelt szerv elsõ
embere leül bratyizni nyilvános helyen egy közismert bûnözõvel, már csak az a még inkább megbocsáthatatlan, hogy
a hangfelvétel tanúsága szerint
egyértelmûen az MSZP ellenfele, a jobboldal, a Fidesz és annak prominens személyiségeinek lejáratásáról folyt a
purparlé.
Miközben az NBH nagyhatalmú fõnöke és a börtön elõl
külföldre szökött, majd cselekményeinek elévülése után ha-

– Elnök úr, remélem ön is úgy látja, hogy biológiailag
tökéletesen érett vagyok!...

Tisztelt Gazdálkodó!
Portik Tamás felajánlotta szolgálatait a baloldal hatalomban
tartása érdekében.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõszakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.
A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.
Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igényelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.
A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.
A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

