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Amikor ezek a sorok nap-
világot látnak, már csak néhány
napot számolunk a 2014-es
országgyûlési választásoknak

köztársasági elnök
által kihirdetett dátumáig.

Április 6-a minden bizony-
nyal húsba vágó napja lesz

újkori történel-
mének. A választás választ ad-
hat sok kérdésre, ami nap-
jainkban, a kampány során fel-
merült. A szavazófülkéket fel-
keresõ választók milliói egy
pillantásnyi mozdulattal el-
dönthetik Magyarország jöven-
dõ esztendeinek alakulását. A
fülke magányában a szavazóla-
pokra rótt x-szel vagy kereszt-
tel jövendõ sorsunkról ha-
tározunk.

A napi politikai adok-ka-
pok a médiumoknak köszön-
hetõen mindennapjainknak
megkerülhetetlen része lett az
elmúlt hetekben, s minden
valószínûség szerint a hátra-
lévõ rövid idõszakban még
intenzívebb szakaszába lép a
kampány. A napi politikai csa-
tározásokra figyelve, megálla-

Áder János

Magyarország

Mindnyájunknak el kell menni!
píthatjuk azt is, hogy két „vi-
lág” áll egymással szemben.

Egyik oldalon állnak a „kor-
mányváltók”, lánykori nevü-
kön az „összefogás” pártjai: a

, az
formáció, a

és a
. Elég

és nevét
említeni, hogy a politika út-
vesztõiben kevésbé járatos pol-
gároknak is fogalma legyen
arról a világról, amelyet õk
képviselnek.

A másik oldalt, a másik vi-
lágot a jelenleg kormányzó

pártszövetség jelenti.
Az vezette

kabinet négy kormányzati esz-
tendejére visszatekintve, leha-
zudhatatlanok azok az eredmé-
nyek, amit regnálásuk idején
az ország gazdasági mutatói-
nak jobbítása terén sikerült
elérniük. Magyarország ered-
ményeit ma elismerik

, és még a
nagyhatalmú is pozitívan
ítéli meg hazánk teljesítményét.

Magyar Szocialista Párt
Együtt-PM Demok-
ratikus Koalíció Magyar
Liberálisok Pártja Mes-
terházy Attila, Gyurcsány Fe-
renc Bajnai Gordon

Fi-
desz-KDNP

Orbán Viktor

Brüsszel-
ben, Londonban

IMF

Április 6-án választunk. Vá-
laszthatunk e két világ, s kép-
viselõik között.

A közvélemény-kutatók már
jó ideje egybehangzóan a Fi-
desz-KDNP jelentõs elõnyét
mérik. A „merészebbek” már
egyenest azt prognosztizálják,
hogy akár újra kétharmados
gyõzelem születhet április 6-
án. Ezek az elõrejelzések vi-
szont magukban hordozzák
annak veszélyét, hogy elké-
nyelmesítik Orbánék kampá-
nyát, illetve fennáll annak
ódiuma is, hogy a választók
egy része rábízná sógorra, ko-
mára, szomszédra, hogy vok-
sával realizálja a kutakodók
jóslatait.

Emlékezetünkben él még a
2002-es választás, amikor a

közvélemény-kutatók mutatói-
nak is köszönhetõen a Fidesz
„belealudt” a kampányba, a vá-
lasztók sokasága is lefutottnak
tekintette a voksolást és ki-
ment a telekre vagy a tévé
elõtt relaxált a sorsdöntõ
órákban.

A helyzet most is hasonló,
de nem léphetünk kétszer
ugyanabba a folyóba. Ha azt
akarjuk, hogy ne törjön meg az
az ív, amit az Orbán-kormány
négy év alatt felrajzolt, ha nem
akarjuk, hogy visszatérjenek a
múlt közöttünk élõ árnyai, ah-
hoz április hatodikán tevõle-
gesen is hozzá kell járulnunk
voksainkkal.

Mindnyájunknak el kell
menni!

f.l.

Orbán Viktor egyértelmûen megmutatta az irányt.

Kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba!

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: MTIFotó: MTI
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Kisiskolás korunkban meg-
tanultuk, hogy ha egy nagyobb
számból kivonjuk a kisebbet, a
mûvelet eredménye a különb-
ség. S hogy miért hozakodok
elõ így indulóban e valóban
alapfokú számtani mûvelettel?
Nos, a hétvégén nagygyûlést
tartott a és a magukat
legújabban

” nevezõ ellenzéki össze-
borulás pártjai is.

A Fidesz szombaton, való-
színûleg Budapest legnagyobb
terén, a tartotta
rendezvényét, míg a szocialis-
ták a jóval könnyebben „belak-
ható” elõtti „plac-
cot” választották saját vasárna-
pi összeröffenésük helyszínéül.

Minden ilyen alkalomkor
megindul a számháború: hol,
melyik rendezvényen mennyien
voltak? A kormányzó párt „be-
csüsei” közel félmillióra taksál-
ták saját híveik számát, míg az
ellenzéki tüntetést egyesek – a
valóságtól meglehetõsen elru-

Fidesz
„kormányváltók-

nak

Hõsök terén

Operaház

Különbség…
gaszkodottan – 80 ezresnek
látták.

Vegyünk el a kormánypárti
összegbõl százezret, s higgyük
el, hogy az ellenzéki tünteté-
sen legalább 50 ezren voltak.
Ha elvégezzük a fentebb em-
lített, nem túl bonyolult szám-
tani mûveletet, a kivonás ered-
ménye magáért beszél!

De. Az igazán lényeges mo-
mentum nem a két rendezvé-
nyen résztvevõk számszerû
különbségében van. A Fidesz
nagygyûlésén résztvevõ több
százezres tömeg politikailag
elkötelezett, egy világképhez
csatolható közösség. A másik
oldalt, a „kormányváltók” kong-
lomerátumának szimpatizán-
sait a parttalan gyûlölet verbu-
válja össze pár tízezres lét-
számban a pesti aszfalt egy da-
rabján. A kormányzó párt hívó
szavára gyakorlatilag megmoz-
dul az ország. Határon belül
hazánk minden zugából elin-
dulnak az emberek, és hatá-

rainkon túlról, az elszakított
országrészekbõl is számosan
veszik a fáradságot, hogy jelen-
létükkel támogassák

kormányát. A mostani
rendezvényen is láthattuk az
ezerszám büszkén felmutatott
táblákat, melyek tanúsították,
hogy

jöttek az em-
berek a nagygyûlésre.

A baloldali ellenzék tünte-
tésén a számok tükrében mér-
hetõ különbség mellett azt is
láthattuk, hogy a vidék Ma-
gyarországának polgárai közül
csak keveseknek „érte meg”,
hogy az Operaház elõtt tapsol-
janak a ve-

Orbán
Viktor

Komáromtól Sepsiszent-
györgy-Szotyorig

Mesterházy Attila

zette kényszerû „kormányvál-
tó” összefogásnak. Orbán Vik-
tor a Fidesz rendezvényén
szinte említést sem tett az el-
lenzékrõl. Nem ”,
nem hozakodott elõ

. Az ellenzéki tüntetés szó-
nokai nem mondtak sok újat
hallgatóságuknak. Az Opera-
ház elõtti színpadon fellépõ
„tenorok, altok és basszisták”
szónoklatai a beválthatatlan
ígéretek mellett, lényegében
kimerültek a jobboldal, a kor-
mány és legfõképp Orbán Vik-
tor nyakló nélküli ostorozá-
sában, pocskondiázásában.

Különbség…

„Simonozott
Zuschlag-

gal

f.l.

Beváltatlan és beválthatatlan ígéretek, Orbán Viktorék pocs-
kondiázása. Ebbõl állt Gyurcsány és „elvtársainak” beszéde.

Orbán nem „Simonozott”, nem hozakodott elõ Zuschlaggal.

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: MTIFotó: MTI

In flagranti

– Ne értsd félre a szitut, szívecském! Kálmán csak egy
rejtõzködõ baloldali választó!...
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Gyurcsány után szabadon

– Képzeld, ez a mocskos szájú szomszéd Manci kiszivá-
rogtatta a tollfosztóban, hogy a lányomhoz bejár a Birkás
Pista, amikor az ura külföldi fuvarban van!...
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„Pénzszállítók”, ha találkoznak
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Vasárnap beszéltek.

és , mint a
„kormányváltó” pártkoalíció
vezetõ arcai felszólaltak az

elõtti baloldali tün-
tetésen.

A pár tízezer ellenzéki
szimpatizáns elõtt beszélõk
mondandójából most csak Baj-

Gyur-
csány Ferenc, Fodor Gábor,
Szabó Tímea, Bajnai Gordon

Mesterházy Attila

Operaház

A kecske és a fülke magánya

nai és Mesterházy mondóká-
jából ragadnánk ki önkénye-
sen, szövegkörnyezetébõl el-
vonva két elemet.

Bajnai Gordon közölte hall-
gatóival, hogy Magyarországon
van még egy négyzetméternyi
helye a demokráciának, ahol
nem kell félni . Ez a
hely a szavazófülke, ahol min-
denki egyedül van a voksolás

Orbántól

pillanatában, s ha minden kor-
mányváltást akaró elmegy sza-
vazni, akkor el lehet zavarni
Orbán Viktort és kormányát.

Bajnai megállapítása szö-
ges ellentétben áll azzal a bal-
oldal által szisztematikusan
sulykolt véleménnyel, hogy a
jelenlegi választási rendszer-
ben nem lehet legyõzni a
Fideszt. Lám, lám, csak annyi
kell hozzá, hogy a fülke
magányában a baloldali jelöl-
tekre húzza be az x-et a
választópolgár.

Mindössze egy sajnálatos
körülmény forog fenn. Töb-
ben kell hogy a „kormányvál-
tókra” voksoljanak a választók
a fülke magányában…

A balliberális pártszövetség
deklaráltan elsõ emberének,
Mesterházy Attilának is szen-
teljünk néhány karaktert.

A „kormányváltók” miniszter-
elnök-jelöltje lényegében felso-
rolta azt a nyolc pontot, amely-
lyel a programjukat, az ígéretei-
ket keretbe foglalták. Ezzel kü-
lönösebben nem hozta lázba
közönségét, hiszen különbözõ
fórumokon ezek már többször
elhangzottak. Amirõl szólnék,
az az, hogy Mesterházy most is
„elõvezette” a kecskét. Emléke-
zünk, hogy Mesterházy több kam-
pánygyûlésén is megemlítette,
hogy a Fidesznek, és persze
Orbánnak mit kellene csinálnia
a kecskével. Most ugyan nem
biztatta az ellenoldalt a „szegé-
nyek tehenének” is nevezett
jámbor kérõdzõvel való fajtalan-
kodásra, de a jelenlévõk azért
értették, hogy mire gondolt…

f.l.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Ausztriai munkalehetõségek

szak - és segédmunkában

mindenkinek!

06-30/314-56-17; 06-30/363-10-82.

Mesterházy és a kecske… Elfojtott vágyak?

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217

házhoz szállítással

eladók:

100 Ft kedvezmény.

800 Ft/db

Zalaboldogfán
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FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kereszténydemokrata Néppárt

Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ

FIDESZ

FIDESZ

KDNP

KDNP

KDNP

01. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Zalaegerszeg)

Vigh László
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Keszthely)

Manninger Jenõ
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Nagykanizsa)

(

Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

SZAVAZÓLAP

ORSZÁGOS PÁRTLISTA
(Az illusztráció csak minta és részlet.)

18. VIGH LÁSZLÓ

3. CSERESNYÉS PÉTER

X
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ - KDNP

M
IN

TA

Politikai hirdetés

MINTA

MINTA

MINTA

6.5. 7.

8. MANNINGER JENÕ
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Lassan már el is feledjük az
ügyet. Kiadónk az elmúlt év
õszén arról számolt be, hogy a

csa-
lás vétségének megalapozott
gyanúja miatt nyomozást foly-
tat a

.
Megkerestük

, az egyesület akkori elnö-
két, aki határozottan cáfolta,
hogy bármiféle rendõrségi vizs-
gálat zajlana a Borostyán Hor-
gász Egyesület ellen.

Hívtuk az ügyészséget is,
ahol azt a tájékoztatást kap-
tunk, hogy kétirányú vizsgálat
zajlik. Egyik oldalról csalás vét-
ségének alapos gyanúja miatt a
rendõrségen folyik büntetõ
eljárás ismeretlen tettes ellen
hamisított horgászjegyek kap-
csán. A

Lenti Rendõrkapitányság

zalalövõi Borostyán Hor-
gász Egyesületnél

Molnár Lász-
lót

Zala Megyei Fõügyész-

Hosszú fárasztás
ség

Zalaegerszegi Városi Ügyész-
ségre Zalaegerszegi
Rendõrkapitányságra

közérdekvédelemi szak-
ágánál is vizsgálódnak fel-
ügyelõ-bizottsági határozat el-
fogadásának törvényessége tár-
gyában.

Mint korábban közöltük,
hamisított horgászjegyek miatt
(is) folyik a vizsgálat. Múlt év
nyarán érkezett feljelentés a

, illetve a
. A beje-

lentõ szerint a horgász egye-
sületnél árusított horgászje-
gyek (napijegyek) formája és
tartalma több vonatkozásban
is eltér a hivatalos nyomtatott
és nyilvántartásba vett hor-
gászjegyektõl. A feltételezés
szerint ismeretlen tettesek ha-
misított jegyeket árultak.

Idõközben tisztújító köz-
gyûlésre került sor az egyesü- letnél. Molnár László helyett

lett az elnök, aki
érdeklõdésünkre elmondta, hogy
még nem kaptak tájékoztatást
a rendõrségtõl a vizsgálat ál-
lásáról.

Érdeklõdtünk a rendõrsé-
gen, ahonnan a következõ vá-
laszt kaptuk március 11-én:

„A Lenti Rendõrkapitány-
ság Bûnügyi Osztályán még

Ollár László
folyamatban van a zalalövõi
Borostyán Horgászegyesületet
érintõ büntetõeljárás, azonban
a nyomozás érdekeire való te-
kintettel részletesebb tájékoz-
tatást nem kívánunk adni.”

Hosszú egy eljárásról van
tehát szó. Horgásznyelven szól-
va hosszú fárasztásról. De ki
fog elfáradni végül?

E.E.

A zalalövõi Borostyán-tó. Egyelõre még tart a vizsgálat.

Március 22-én tartotta éves
küldöttgyûlését a

Zalában jelenleg 114 pol-
gárõr egyesület mûködik, me-
lyek tagjai közül több, mint
százan vettek részt az idei

Zala Megyei
Polgárõr Szövetség.

Vitatják a szolgáltató követelését
Közgyûlés a polgárõröknél

küldöttgyûlésen. A megyében
egyébként összességében el-
mondható, hogy a közbizton-
ság az országos viszonylatot
nézve is kedvezõ mutatókkal
rendelkezik és a lakosság visz-
szajelzése is azt támasztja alá,

hogy a rendõrség munkája
mellett ez a polgárõrök jelen-
létének is köszönhetõ.

A közgyûlés egyik témája
volt (az elnökség beszámolójá-
nak ismertetésén, a költség-
vetés elfogadásán, az idei fel-
adatok felsorolásán, emlékpla-
kettek átadásán túl) a polgár-
õrséget érintõ, anyagilag nagy
fejtörést okozó kérdés. Az
egyik milliós
nagyságrendû ki nem fizetett
mobiltelefonszámla kiegyenlí-
tését követeli a Zala Megyei
Polgárõr Szövetségtõl. Az óriá-
si számla információink sze-
rint úgy keletkezett, hogy az
úgynevezett kedvezményes flot-
ta rendszerbe olyan személyek
is beléptek, akik egyébként
nem voltak polgárõrök, vagyis
a kedvezményre sem tarthat-
tak volna igényt. Közülük töb-
ben nem fizették ki a számlá-
jukat, amely ezúttal a megyei
szövetséget terhelné.

, a Zala Me-
gyei Polgárõr Szövetség elnöke

mobilszolgáltató

Horváth Róbert

elmondta: valóban létezik egy
nagy összegû mobilszámla tar-
tozás, ami a megyei polgárõr-
séget terhelné, azonban ezen
követelést õk nem tartják jo-
gosnak, ezért annak tisztázását
azóta ügyvédjükre bízták, aki
folyamatosan egyeztet a szám-
lát kiállító mobilszolgáltatóval.
A megyei elnök arra kérdésre,
hogy pontosan mekkora ösz-
szeggel tartoznak, annyit mon-
dott: nem kíván nyilatkozni a
pontos számadatot illetõen,
mert az egyeztetõ tárgyalások
befejezéséig az nem lenne
hiteles. Horváth Róbert hozzá-
tette: nem tartják különleges
és nagy problémának a szol-
gáltatóval szembeni tartozásu-
kat, ugyanis ez nem egyéb,
mint egy, a szállító által kiál-
lított követelés, amelynek tar-
talmával õk nem értenek egyet
és a helyzet, valamint a tény-
leges összeg nagyságának
tisztázását jogi szakemberre
bízták.

Zsuppán Beáta

A Zala Megyei Polgárõr Szövetség közgyûlésén több, mint
100-an vettek részt.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Talán a legutóbbi öt évszá-
zadban megtett történelmi
utunk a felelõs azért, hogy ha-
zai gazdasági ügyeink tudomá-
nyos igényû és egyben gyakor-
lati értelemben is használható
elemzésére szakosodott tudást
képviselõ szakértõi gárda lét-
rejötte szinte csak néhány év-
tizedes múltra tekint vissza.

Az elmúlt századokban a
hazai gazdaság ügyeit jórészt
az államhatalomra telepedett
külföldi erõk igazgatták, saját
hasznukat szem elõtt tartva. A
gazdaságot szabályozó törvé-
nyeket is ennek megfelelõen
hozták. A német Volkswirt
(magyarra nép- vagy nemzet-
gazdásznak fordítható) jól fe-
jezi ki ennek a hivatásnak
valós lényegét, olyan személyt
sejtet, aki a gazdaság folyó
ügyeit népe, nemzete (az ál-
lam amiben él) érdekeinek
megfelelõen ítéli meg. Nem-
zetgazdászokra azonban ná-
lunk az elõbb említett okok
miatt nem volt szükség. A
nemzetgazdász ugyanis jónak,
vagy rossznak a döntéseket
aszerint minõsíti, hogy az az

Közgazdászok és nemzetgazdászok
általa képviselt országnak
(népnek) hasznot hoz, vagy
éppen kárt okoz.

A mai neoliberális gazda-
sági elemzõk gyakran hivat-
koznak alapmû-
vére, mint a piaci szabadság
alapmûvére, de még a mû cí-
mét is elfelejtik (Wealth of Na-
tions, azaz a Nemzetek Gaz-
dagsága). Fõként elfelejtik a
mester fõ tanítását, hogy a
piaci szabadsághoz óhatatla-
nul társulnia kell a szereplõk
erkölcsös (nem csalárd) maga-
tartásának. Az ugyancsak szám-
talanszor idézett

pedig pontosan bemutatta,
hogy mikor kölcsönösen elõ-
nyös a nemzetközi kereskede-
lem, szemben a mai gyakor-
lattal, amikor az hovatovább
nem szolgál másra, mint egyes
országok erõforrásainak leszí-
vására, kölcsönösen elõnyös
üzletek helyett monopóliu-
mok és azoknak kiszolgáltatott
szereplõk kapcsolatára.

Nálunk az önálló egyetemi
szintû gazdasági képzés csak
1949-ben honosodott meg és
azóta közgazdászokat képez. A
köz, aminek érdekében azon-
ban gazdálkodni kell manap-
ság, még annál is jobban a
homályba vész, mint a rend-
szerváltás elõtti években. A
rendszerváltás után az egyete-
mek gazdaságra szakosodott
oktatói egymás sarkát letapos-
va igyekezték magyarra for-
dítani a nemzetközi közgaz-
dász ikonok alapmunkáit, illet-
ve ezek valamiféle egyvelegé-
bõl hazai tananyagot formálni,
azaz az akkor már teljes erõvel
mûködtetett globalista szemlé-
letet magukévá tenni és azt a
növendékekbe is átültetni.

A rendszerváltás elõtt, ha
számszakilag fogyatékosan is,
de legalább létezett a nemzeti

Adam Smith

David Ricar-

do

vagyon fogalma. Ahelyett, hogy
a fogalmat valós számszaki és
számviteli tartalommal töltötte
volna meg a hazai közgazda-
sági gyakorlat, az állami va-
gyon magánosításába úgy ment
bele az ország, hogy a
vagyontárgyaknak még fizikai
leltára sem készült el, számvi-
teli rendrõl és fõként piaci
értékekrõl pedig szó sem volt.
(Vajon mit szólt volna ehhez
Adam Smith?)

A privatizáció utáni idõk-
ben a külföldi tulajdonba ke-
rült vagyont is magyarnak te-
kintik közgazdászaink és az ez-
zel létrejött termékeket pedig
a magyar gazdaság produktu-
mainak. Náluk a GDP a min-
den, ha az növekszik, akkor
hurrá, ha csökken, akkor meg
ott a baj szerintük. A közgaz-
dászt egyáltalán nem érdekli,
hogy a GDP értékesítése után
az abból származó jövedelem
hol csapódik le, ott ahol meg-
termelték, vagy a határon túl.
Ezért nem érti, hogy 2010 után
csökkenõ és stagnáló GDP
mellett miként lehetett reálbé-
reket, nyugdíjakat érzékelhe-
tõen emelni úgy, hogy közben
nemhogy eladósodott volna az
ország, de még az adósságból
is sikerült lefaragni.

A közgazdász imádja az
exportvezérelt gazdaságot, ná-
la az a fejlõdés csúcsa, ha a
hazánkban megtermelt termé-
kek minél nagyobb hányada
„realizálódik a külkereskede-
lem csatornáiban”, ez jelzi sze-
rinte az adott gazdaság világ-
piaci versenyképességét. A
közgazdász fel sem teszi a kér-
dést, hogy a hazánkban elõál-
lított terméktömeg elõállítási
költségei és a világpiacon azo-
kért kapható bevétel hogyan
viszonyul egymáshoz, azaz,
hogy mennyi marad a költ-
ségek után és fõképpen, hogy
az hol pottyan a kasszába. Hi-

degen hagyja a tény, hogy a
versenyképességet az olcsó
hazai bérek alapozzák meg, de
nem mi vagyunk ezáltal ver-
senyképesek, hanem a hazánk-
ban mûködõ külföldi cégek,
mert a nyomott bérek miatt
kedvezõ árakkal tudnak piacra
lépni.

A közgazdásznak fel sem
tûnik, hogy nálunk a munka
termelékenysége dinamikusan
zárkózik fel a fejlett nyugati
színvonalhoz, de eközben a
Nyugattal egyre kedvezõtle-
nebb feltételekkel kereske-
dünk, az importért egyre több
exporttal kell fizetnünk. A köz-
gazdász szinte belesápad ha
azt tapasztalja, hogy a pénz ér-
téke nem romlik, hanem sta-
bil, ha a forint erõsödik és
nem gyengül. Szerinte a gyen-
ge forint jó az exportnak és
akkor jó mindenkinek.

Egyébként a magas infláció
ellen évtizedekig „küzd” ma-
gas kamatokkal, de eredmény-
telenül, de amikor azt látja,
hogy a pénz értékét alacsony
kamat mellett is meg lehet
õrizni, még a szava is eláll. A
közgazdász szerint a hazai
jegybank nem azért van, hogy
a hazai gazdaság pénzigényét
kedvezõ feltételekkel lássa el,
hanem azért, hogy a külföldrõl
bepumpált, ott olcsón felvett
pénzeket drága hazai pénzzé
konvertálja és azt kínálja fõ-
ként az alacsony kockázatot
képviselõ magyar államnak,
csináljon olcsó euróból és dol-
lárból drága forintot. Ebbéli
tevékenységében szerinte a
hazai jegybanknak a hazai kor-
mánytól és minden hazai ha-
talomtól teljesen függetlennek
kell lennie. Függnie pedig
azoktól kell, akik az olcsó
pénzt a drága forint reményé-
ben a jegybankba pumpálják,
bár ezt a közgazdász elfelejti
hangoztatni.

Az egykori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Ma
Budapesti Corvinus Egyetemnek hívják.

Adam Smith

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére

keres eladó ingatlanokat,

06-30/988-66-58.

akár azonnali készpénzes vásárlással!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zalatáj humorda
Reszortfelelõs: Farkas László

Mondani is felesleges, hogy
a nemzetgazdász (Volkswirt) –
noha ilyen diplomát hazánk-
ban még eddig nem osztottak
– a közgazdásszal szemben a
felsorolt tételek ellenkezõjét
vallja. Szereti számításba venni
a nemzet vagyonát, annak da-
rabszáma, könyvszerinti és
piaci értéke alapján, de erre a
hivatalos állami nyilvántartá-
sok neki módot még ma sem
adnak. A GDP-t egy furcsa
érdektelen mutatónak gondol-
ja, de szeretné tudni, hogy a
nemzet jövedelme miként ala-
kult a rendszerváltás óta. Eh-
hez azonban nincs szerencsé-
je, mert összehasonlítás csak
1995-tõl van. Nem ujjong az
exportért, csak akkor, ha ab-
ból sok hazai jövedelem ke-
letkezik, ezért is firtatja, hogy
miként is kereskedünk a kül-
földdel, visz vagy hoz ez a
hatalmas cécó. Ezt azonban a

hivatalos nyilvántartások nem
kötik az orrára.

A nemzetgazdász azt gon-
dolja, hogy a hazai jegybank
azért van, hogy kedvezõ fel-
tételek mellett lássa el a gazda-
ságot pénzzel. A nemzetgazdász
nem büszke, ha a jegybank
veszteséges, szemben a közgaz-
dásszal, aki dagad a büszkeség-
tõl, amikor kimondja, hogy a
jegybank nem nyereségorien-
tált. Talán veszteségorientált? –
kérdezné a nemzetgazdász.

A nemzetgazdász szerint a
pénznek stabil belsõ és külsõ

értékkel kell bírni, ezért nem
szereti az inflációt és a pénz
leértékelését sem, szemben a
közgazdásszal, akit ezek öröm-
mel töltenek el. A közgazdász
szerint a termõföld egyszerû
tõkejószág, tehát szabad adás-
vétel tárgya, ettõl a nemzetgaz-
dász hátán a szõr is feláll.

A nemzetgazdász magyar-
nak azt a gazdaságot tekinti,
aminek tulajdonosa magyar ál-
lampolgár, vagy magyarok által
tulajdonolt cégek, legyen az
hazánkban, vagy másutt. A gaz-
daság többi egysége magyar-
országi, de az õ definíciója sze-
rint inkább amerikai, német,
vagy ha tetszik, nemzetközi.

A közgazdászt képzik, még-
pedig ma már számtalan he-
lyen, továbbképzik, habilitál-
ják, professzornak nevezik ki,
akadémiai tag lesz belõle,
ilyesmit a nemzetgazdász nem
tapasztal. Õ egy ponton egy-

szerûen csak rájön, hogy a dol-
goknak nagyon is más az ér-
telmük. A közgazdászt ünnepli
a média, a nemzetgazdászt pe-
dig úgy szerepeltetik, mint
ahogy egzotikus fogásokat szol-
gálnak fel divatos éttermek-
ben, kissé idegenkedve. Annyit
azonban már elért a nemzet-
gazdász is, hogy el lehet róla
mondani, hogy miféle. Ez nem
sok, de talán nem is kevés, ha
errõl hivatalos diplomát még
nem is állítanak ki.

diplomája szerint közgazdász
Boros Imre

Marx Károly szobra az egyetemen.

Lumpenéknél

– Azt mondja az Orbán a kampányban, hogy „kevesebb
rezsi, több munka”. A program második fele nagyon
aggasztó!...

Valahol Guineában

– Érdekes hely lehet az a Magyarország! Akinek bissaui
útlevele van és szocialista, az úgy tele van manival, mint a
kutya bolhával!...

A bukás árnyékában

– Dénes, alighanem itt az ideje, hogy felfrissítsd a víz-,
gázszerelõi ismereteidet...

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !
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Aki nem ismeri
, kezdetben bizonyára mo-

solyog az alábbi történeten.
De aki ismeri – mint e sorok
szerzõje – tudja, hogy makacs,
konok ember, aki a végére jár
annak, mit elkezdett.

polgármestere
– képviselõ-testületi jóváha-
gyással – levelet írt

, a

vezetõjének. Íme a levél:

Pethõhenye Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
nevében Deák István György
polgármester szeretettel meg-
hívom Önt, vagy az Ön által
kiküldött, az ügyben érintett
bármelyik államtitkár urat Pet-
hõhenye falu területét és kör-

Deák Ist-
vánt

Pethõhenye

Fazekas
Sándornak Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium

„Tisztelt Miniszter Úr!

Felmegyek a miniszterhez
– avagy egyszer a miniszterek is eljöhetnek Pethõhenyére

nyezetét érintõ zsebszerzõ-
dések ügyében.

Kérem a kormány állás-
pontját, és azt, hogy személye-
sen tekintse meg az itteni ál-
datlan állapotokat.

Egyben szeretném meghív-
ni az osztrák földmûvelésügyi
minisztert is, aki szintén sze-
mélyesen meggyõzõdhet az ál-
lampolgárai által különbözõ
rafinált módon megvásárolt
területek állapotáról. Remé-
lem, ezáltal személyesen is vé-
leményt tudnak alkotni.

Pethõhenye, 2014. március
14. Tisztelettel:

, polgármester”
S ahogy a magyar agrár-

miniszternek címzett levélben
jelezte, meghívót küldött az
osztrák tárcavezetõnek is:

Deák István
György

„Tisztelt Miniszter Úr!

Deák István
György

Pethõhenye Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
nevében Deák István György
polgármester szeretettel meg-
hívom Önt egy mezõgazdasági
fórumra, ahol Ön személyesen
meggyõzõdhet állampolgárai
által, különbözõ módon meg-
vásárolt magyar termõföld te-
rületek állapotáról, falunkat
sújtó területszerzési politika
eredményérõl.

Tisztelettel kérem, fogadja
el meghívásunkat és személyes
látogatásával pontos képet fest-
het az esetleges kormányközi
megoldások elõsegítésére.

Pethõhenye, 2014. március
14. Tisztelettel:

, polgármester”
Mit mondjak?! Deák István

feladta a leckét. Egyszerû,
paraszti logikával. Nem kell
mást tenni, mint eljönni Pet-

hõhenyére, hogy láthassák a
miniszterek azt, hogy mi is
történt itt,

az elmúlt években. Sa-
ját szemükkel gyõzõdhetnek
meg errõl.

A történet megítéléséhez
csak annyit: vajon mit szólná-
nak ahhoz Ausztriában, ha az
egyébként nem létezõ mágnás
magyar családi mezõgazdasági
vállalkozók színlelt szerzõdé-
sekkel – magyarán zsebszerzõ-
désekkel – osztrák földterüle-
tekhez jutnának?

Ez a kérdés természetesen
a fantázia szülötte. Az alábbi
sorok viszont a magyar való-
ságot tükrözik.

Nyugat-Magyaror-
szágon

– Miért írt mindkét mi-
niszternek?

– Fazekas miniszter úrnak
azért, hogy segítsük a kormány
zsebszerzõdések elleni munká-
ját. Osztrák kollégájának vi-
szont azért, hogy személyesen
lássa azt, hogy honfitársai mi-
képpen játszották ki a magyar
törvényeket, s a jogtalanul meg-
szerzett ingatlanok hogyan vál-
tak ebek harmincadjává.

– A számuk meghaladja a
kétszázötvenet. Itt, Pethõhenye
környékén.

– Õ valóban kilógott a me-
zõnybõl, de nem volt egyedül.
Törvény ide, törvény oda a
probléma nem oldódott meg.
Sajnos a magyar-osztrák kor-

– Hány ilyen ingatlanról
tud?

– Lapunk korábban már
foglalkozott ezzel az üggyel.
Kiderítettük, hogy egy pethõ-
henyei polgár nevén közel 150
ingatlan volt.

mányközi kapcsolatokban is
elmérgesedett a helyzet. Az
igazi probléma az – s ezt a
zseniális költõ, József Attila
már megírta –, hogy „akinek
nem jut kapanyél”, az mit szól
ehhez a vircsafthoz. A pálya-
kezdõ vagy már több éve gaz-
dálkodó mezõgazdasági vállal-
kozók nem jutnak itt földhöz.
Névlegesen azoknak a nep-
pereknek a birtokában vannak
a területek, akik valakiknek a
megbízására megszerezték. Az
ügyvédek, a strómanok nem
akarnak lebukni, mindent
megtesznek azért, hogy ne
derüljön ki az igazság, s ezek a
földek megmaradjanak a bir-
tokukban. A legnagyobb prob-
léma az, hogy a csalárd módon

2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor éppen Zala megyében
üzent hadat a zsebszerzõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es
kormányzás után sikerül végre a „zsebekbe” látni?

Fotó: Sári Zoltán

Mindenki jól jár:
– Jóska bátyám, én megvenni maga legelõ és tehenek,

zsebszerzõdés. Maga megveszi tõlem tej, jön vissza forint
zsebembe nekem...!

Hosszúhegyi panoráma Pethõhenye határában. Sok külföldi
szerzett itt ingatlant.

Rajz: Farkas László
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megszerzett területek egy ré-
sze el lett hanyagolva, a szõlõt
benõtte a gaz, a gyümölcsösök
pedig elvadultak. Hegyhátak
mentek tönkre, mert történt
egy gazdaváltás. Jól tudjuk,
hogy hiába szólítanánk fel azo-
kat, akiknek a nevén van hiva-
talosan a föld, mert nem tud-
nák visszaállítani a szõlõket, a
gyümölcsösöket korábbi álla-
potukba, s azokat mûvelni –
mondja a polgármester.

– Elsõsorban azt, hogy nyi-
latkozzon: mit szólna ahhoz,
ha ez fordítva történne?... Át-
mennek a magyarok a határon,

– Mit vár az osztrák
minisztertõl?

s zsebszerzõdésekkel felvásá-
rolják az osztrák területeket.
Aztán elhanyagolják…

– Ez persze csak elméleti
felvetés, hiszen nem ez a va-
lóság.

– Valóban nem, mert for-
dítva történt minden. Ezeket a
zsebszerzõdésekkel illegálisan
megszerzett területeket már
bejegyezték a földhivatalok.
Kizárták az ingatlan szerzésbõl
azokat a magyar gazdákat, akik
így nem jutnak termõföldhöz.
Hiába vannak fiatal gazdál-
kodók – sorolhatnám a nevü-
ket –, nem tudnak megélni,
mert esélyük sincs arra, hogy
földet vásároljanak, vagy bé-
reljenek.

– Volt olyan „közvetítõ”,
aki élt a törvényadta lehetõ-
séggel, s felfedte, hogy részt
vett ezen zsebszerzõdések meg-
kötésében?

– Több személy is van, aki-
nek a nevén ilyen földterü-
letek vannak. Úgy tudom, hogy
egyikük élt a felkínált amnesz-
tiával, s feltárta az igazságot.
Érdekes játékokat látok, töb-

ben megpróbálják kimenteni
magukat ebbõl a kényes ügy-
bõl. Nagyjából tudjuk, hogy kik
voltak, akik a saját vagyonukat
gyarapították, s kik játszották
át a földeket a külföldieknek.
Itt kettõs játék zajlott, egyrészt
a stróman önmaga vagyonát is
gyarapította, másrészt a külho-
niak érdekét képviselte.

– Pethõhenyén viszonylag
sok külföldi él, s nagyon szé-
pen beilleszkedtek a falu éle-
tébe. Gondozzák a házukat, a
kertjüket, példát mutatva. Ar-
ról nem is beszélve, hogy szé-
pen elsajátították a nyelvün-

– Ne általánosítsunk azért!
Bizonyára nem az a jellemzõ
a külföldi tulajdonosoknál,
hogy elhanyagolják a birto-
kukat. Akkor sem, ha az még
nincs is a nevükön.

ket. Olyanok is vannak, akik
végsõ nyughelyükként a pet-
hõhenyei temetõt választották,
sõt szüleiket is itt szeretnék
újratemettetni. Õk ezt a kap-
csolatot Magyarországgal, Za-
lával komolyan veszik. Sajnos –
azt hiszem – õk vannak jelen-
leg kisebbségben.

Nem tudom, hogy Deák Ist-
ván látta-e a

címû ragyogó ma-
gyar filmet, amelyben a ravasz

gazda mindig
túljár a tsz-beszervezõk eszén.
Aztán úgy alakulnak a dolgok,
hogy Balogh gazda nem tehet
mást, mint panaszával felmegy
a miniszterhez.

Deák gazda fordított a hely-
zeten. A minisztereket hívja
Pethõhenyére.

Felmegyek a mi-
niszterhez

Balogh Bódog

E.E.

Színes jelzéssel a külföldi birtokok Pethõhenye határában.

Sok helyi gazda nem jut termõföldhöz.

Dübörög a kampány. Nincs
ebben semmi különös, hiszen
egy-két nap, s itt a választás
napja. A világ legtermészete-
sebb dolga, hogy a választók
kegyeiért versengõ pártok
teljes erõbedobással propagál-
ják saját nagyszerûségüket, il-
letve próbálják elhomályosíta-
ni az ellenoldal szebb és jobb
jövõt felcsillantó vízióit.

Óriásplakátokon, a médiu-
mokban, az internetes közös-
ségi oldalakon egyaránt szem-
be jönnek a pártos világból
már régóta ismerõs, s itt-ott
egyelõre ismeretlen arcok.
Egyre inkább teret nyernek a
villanásnyi kampányvideók is,
melyek a net-re feltöltve iga-
zán széles fogyasztói rétegek-
hez viszik el a pártok üzene-
teit. Mostanában került fel a
Facebookra az videója,
amely a rom-
bolásait sorolja, percenkénti

MSZP
Fidesz-kormány

bontásban. A Fidesz galádsá-
gainak lajstromában az a kité-
tel is szerepel, hogy az

rossz gazdaságpoliti-
kájának köszönhetõen percen-
ként négy magyar hagyja el az
országot.

Függetlenül attól, hogy
megveszekedett Fidesz-hitûek
vagyunk-e vagy sem, azért itt
érdemes kicsit utána nézni a
számoknak.

Már kisiskolás korunkban
megtanították velünk, hogy
egy óra hatvan percbõl áll
össze, s egy nap huszonnégy
órából áll. Egy esztendõ pedig
háromszázhatvanöt napot szám-
lál. Nos ezen alaptételek sze-
rint egy esztendõ (nem szökõ-
év esetén) 525 600 percet
foglal magába. Miután a szoci
kampányvideó percenként négy
magyar lelécelését közli tény-
ként, az annyi mint 2 102 000
ember egy esztendõ leforgása

Orbán-
kormány

alatt. Ebbõl az következne, hogy
a Fidesz regnálásának négy
esztendeje alatt 8 409 600 hon-
fitársunk távozik az országból.
Valami nem stimmel, mert

Matek…

ezek szerint mintegy másfél
millió a „maradék” magyar, vi-
szont ehhez képest meglehetõ-
sen zsúfolt a gyõri busz…

f.l.

– Azt hiszem, ezek a szocialista kampányemberek meg-
buknának nálunk matematikából… (A szerzõ illusztrációja)
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Aláírták a szerzõdést!

Bemutatják az új támogatót

A információi sze-
rint ma megtörtént a szerzõdés
aláírása a ., va-
lamint és az érdek-
körébe tartozó részvényesek kö-
zött a részvények átruházásáról.
Errõl a ZTE
SZOLG Kft. ügyvezetõje tájékoz-
tatta lapunkat.

Ennek értelmében március
22-én (szombaton) sor kerül a

. közgyûlésére, ahol
visszahívják funkciójából Nagy
Ferenc elnök-vezérigazgatót és
új vezetést választanak. (03.21.)

Végre egy jó hír! Ezúttal
nem többszáz milliós hiányról,
szurkolói tiltakozásról, játéko-
sok távozásáról kell beszámol-
niuk az újságíróknak. Holnap
(március 22-én) délután sajtó-
tájékoztatóra hívják a riporte-
reket a városi stadionba, ahol a

mérkõzés elõtt aláír-
ják a szponzori szerzõ-
dését és bemutatják az új tá-
mogatót.

Az eseményen – a meghívó
szerint – jelen lesz
országgyûlési képviselõ,

polgármester,
a ZTE SZOLG. Kft. ügy-

vezetõje és ügy-
vezetõ.

A névsor ismeretében nyil-
vánvaló, hogy Végh Gábor lehet
az új szponzor képviselõje, aki a
dunavarsányi székhelyû

Kft. ügyvezetõje. Cége füves
és mûfüves pályákat épít – a refe-
renciák szerint – jó minõségben.

Zalatáj

ZTE SZOLG Kft
Nagy Ferenc

Devecz Miklós,

ZTE FC Zrt

ZTE-Vasas
ZTE FC

Vigh László
Gyutai

Csaba Devecz
Miklós,

Végh Gábor

Pharos
95'

ZTE-mozaikok
A -nél történt változásokról számolunk

be olvasóinknak a honlapunkon megjelent cikkek se-
gítségével.

Az újabb fejleményekrõl tudósító írásainkat
naprakészen ugyancsak honlapunkon olvashatják:
www.zalatajkiado.hu

ZTE FC Zrt.

Ha arra gondolunk, hogy a
zalaegerszegi városi stadion ál-
lami támogatással történõ re-
konstrukciójának egyik fontos
eleme lesz a pályaszerkezet tel-
jes felújítása, elképzelhetõ, hogy
ez a kapcsolat bõvülhet is a
jövõben – mindkét fél megelé-
gedésére.

Mint ismeretes, a Nemzeti
Stadionfejlesztési Program ke-
retében – két ütemben – össze-
sen 1 milliárd forintos fejlesz-
tésre, rekonstrukcióra kerül sor
a városi tulajdonban lévõ sta-
dionnál 2014-tõl 2016-ig. (03.21.)

Március 22-én tisztújító köz-
gyûlést tartottak a -
nél. Az összejövetelen 13 rész-
vényes jelent meg, akik rész-
vényeik darabszáma alapján
összesen 15 510 szavazatszámot
képviseltek. Fõ részvényessé a
pénteki történések után (Nagy
Ferenc vezérigazgató átadta tu-
lajdonrészét) a

. lépett elõ, mely szervezet
15 090 részvényt birtokol, a
megjelentek közül az kisrész-
vényesek mellett

252, a
100 szelvénnyel rendelkezik. A
részvénytársaság még a régi
gazdasági társaság rendelkezé-
sei szerint mûködik, alaptõkéje
31 958 850 Ft, melyben 19 369
névre szóló törzsrészvényt bo-
csátottak ki, darabonként 1650
Ft névértékkel.

Az ülésen hat napirendi
pontot tárgyaltak, elsõként a
tulajdonosi szerkezetben tör-

Tisztújító közgyûlés a ZTE
FC Zrt.-nél

ZTE FC Zrt

ZTE Sportszolg.
Kft

dr. Szabó An-
tal PECUNIAAGORA Kft.

tént változás került szóba. A
ZTE Sportszolg. Kft. három
eladó részvényeit vásárolta meg,

13 462, a
1 096 és

532 részvényt adott át. A há-
rom részvénycsomag megvásár-
lásával a ZTE Sportszolg. Kft.
többségi tulajdonossá vált, a tár-
saságban a szavazatoknak a 77,9
százalékával rendelkezik. Emlé-
keztetõül elhangzott, hogy a vá-
ros a klubnak február 14-én
megítélt 50 milliós támogatást
már folyósította.

Második témaként a vezér-
igazgató visszahívását tárgyal-
ták, amely pozícióról Nagy Fe-
renc lemondott, a közgyûlés tu-
domásul vette tisztségének meg-
szûnését. Harmadik pontként
új vezérigazgatót választottak,
melyre jelölését
a megjelentek egyhangúlag el-
fogadták. Ennek megfelelõen
2014. március 22-tõl 2015. má-
jus 31-ig megbízási jogviszony-
ban, ellenszolgáltatás nélkül õ
látja el a ZTE FC Zrt. vezér-
igazgatói pozícióját.

Egyhangúan visszahívták a
Felügyelõ Bizottság tagjait,

és , majd ötödik
napirendi pontként az új FB
kinevezése, tagok megválasz-
tása került szóba. A többségi
tulajdonos új tagoknak

, ,
jelölte, akiket a

megjelentek elfogadtak.
részvényes felvetette,

hogy a több száz kisrészvényes
közül is lehessenek felügyelõ
bizottsági tagok, de jelölését a
részvényesek többsége nem
támogatta.

A részvénytársaság közgyû-
lése úgy határozott, hogy a ZTE
FC Zrt. az új Ptk. rendelke-
zéseinek megfelelõen mûködik
tovább. Az egyéb témák között
több kérdés is felmerült.

kifejtette, hogy
annak idején százezer forinttal
szállt be, amit valakik sikeresen
költöttek el. A 15 ezer szavazat
mindent lesöpör, de reményét

Nagy Ferenc Mercur
Kft. Nagyné Nagy Te-
réz

Devecz Miklós

dr.
Szabó Zoltánt, dr. Szabó Ernõt

Kelemen Bélát

Bruszik
Péter Lászlót Matics Attilát
Rétai Balázst

Kiss
Ferenc

Dr.
Katona György

fejezte ki, hogy a zrt. sikeres
lesz, s nem lesz még egyszer
szégyene a városnak. Utolsó jó
csapatként az 1994-ben

feljutó együt-
test emelte ki. Keserûen jegyez-
te meg az utóbbi évek utánpót-
lásnevelésének hanyatlását, he-
lyette a játékosok adásvételét
tekintette a korábbi elnök jobb
üzletnek.

Kiss Ferenc megkérdezte,
hogy az új helyzet hogyan érinti
a .-t amely a
klub arculatáért, szurkolói em-
léktárgyak kibocsátásáért, mér-
kõzések szervezéséért felelõs.
Az általa igazolt papírok a zrt.
leányvállalataként említik a tár-
saságot, melyben a zrt.-nek tu-
lajdonrésze van. Mellette kér-
désként felmerült a részvény-
társaság jelenlegi helyzetének
ismertetése is, mely azért is ér-
zékeny téma, mert 2005-ben so-
kan támogatói jegyekkel segí-
tették a klubot, mellette milliós
vezetõi fizetések voltak a klub-
házban.

A többségi tulajdonos nevé-
ben Devecz Miklós válaszolt a
kérdésekre:

– Nagyon sokan most is éle-
tüket és vérüket adnák a Zeté-
ért, de Zalaegerszegen a pénzü-
ket nem. Nem csak a zrt. elsõ
számú vezetõjeként feladatom,
hogy rendbe tegyük a klubot,
hanem régi zalaegerszegiként
szívügyem is. A sajtóból tájéko-
zódni lehetett, hogy az önkor-
mányzat a 15.090 részvénye
mellé mennyi pénzt tett már a
klubba. Legutoljára 50 millió fo-
rintot. A város közgyûlése felha-
talmazást adott, hogy tárgyaljak
a ZTE konszolidációjához kap-
csolódóan 300 millió forintos
hitel önkormányzati kezesség-
vállalással történõ felvételéhez.
A hitel önmagában nem oldja
meg a helyzetet. Mit sem ér, ha
nem tudunk bevonni új tulaj-
donosokat, szponzorokat, ha
nem tudjuk visszaállítani a régi
támogatói bázist a csapat, a
klub mellé. Ma több tízmilliós
mezreklám, szponzori szerzõdés

Lend-
vai Miklósékkal

ZTE Marketing Kft

Devecz Miklós: – Vissza a gyökerekhez, a zalai fiatalokhoz!

Balról: Devecz Miklós, Végh Gábor, Gyutai Csaba és Vigh László.
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig címû sorozatunk újabb
epizódja helyhiány miatt ezúttal kimarad lapunkból. A sorozat
valamennyi eddig megjelent része és a ZTE-vel kapcsolatos
naprakész írások megtalálhatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Tisztelt Olvasóink!

(Folytatás a 12. oldalon)

lesz aláírva, ez az elsõ lépés,
hogy visszajöjjenek a támoga-
tók a csapat mögé. 3 fontos
pillérre szeretnénk támaszkod-
ni: utánpótlás, támogatói kör,
elhivatott vezetõség. Olyan zalai
játékosokat szeretnénk a csa-
patban látni, akikre újra példa-
képként nézhetnek fel az isko-
lákban a kissrácok. Sok régi Ze-
téssel beszéltem, vissza fognak
jönni a csapat környékére, ahol
mindenkinek meg szeretnénk
találni a helyét. A kisrészvénye-
sek egy tulajdonosi tanácsadó
testületben segíthetik a vezetést
munkáját – szólt a megjelentek-
hez az új vezetõ. (03.22.)

A lényeget már tegnap
leírtuk. Új támogatója van a
ZTE-nek. A mai sajtótájékoztó
fontosabb nyilatkozatait adjuk
közre.

, országgyûlési
képviselõ: – Fontos, hogy a
sport és a ZTE megmaradjon.
Sokat dolgozunk ezért, számos
vezetõvel beszéltünk. A polgár-
mester úrral azon dolgozunk,
hogy minél több szponzorunk
legyen. Célunk egy fõszponzor
felkutatása, amely biztossá te-
heti a mûködést.

polgármes-
ter: – Egykori ZTE labdarúgókat
is köszönthetünk itt, õk alapoz-
ták meg a múltat, a mi felada-
tunk, hogy a jövõ is legyen. Teg-
nap aláírták azt a megállapo-
dást, amivel elindul egy olyan
konszolidációs folyamat, amire
az új klubmodellhez szükség
van. Vissza a gyökerekhez! - ez a
jelszavunk. A mi feladatunk,
hogy újra erõs NB I-es klubot
építsünk fel. Remélhetõleg egy-
re több támogató jelenik meg a
stadionban is. A Zetét támo-
gatni egykor rang volt, szeret-
nénk stabil szponzori hátteret
kialakítani. Az új szponzorral a
jövõrõl is tárgyalunk. A kisfiam
is a Zetében focizik, így nekem
személy szerint is fontos a klub
jövõje. Remélem, hogy a régi
bajnokcsapat szintjét vissza tud-
juk hozni. Itt a helye az egykori
játékosoknak is, a régi legendák
a Zete – család fontos építõ-
elemei.

A vezette
egyelõre 1 éves támoga-

tást kötött, 80 fõt foglalkoztat-
nak, vezetõje sokáig futballo-
zott, edzõsködött alacsonyabb
szinten, aztán a vállalkozás lekö-

Új támogató a ZTE-nél

Vigh László

Gyutai Csaba,

Végh Gábor Pha-
ros Kft.

tötte minden idejét, így felha-
gyott a futballal.

Végh Gábor: – Ez a támoga-
tás tényleg egy rang, reményke-
dünk a gyönyörû jövõben. Fo-
lyamatosan fejlõdõ családi vál-
lalkozásunk van, támogatásunk
által reméljük, hogy a ZTE is
dinamikus lehet. A csapatot
zalai fiatalokkal hamarosan az
NB I-ben szeretnénk látni. Jó
példa az MTK, az általuk járt
utat szeretnénk járni, minél
több saját nevelésû fiatalt sze-
repeltetni.

, a ZTE FC
Zrt. vezérigazgatója: – Vissza a
gyökerekhez a jelmondatunk!
Azokra szeretnénk támaszkod-
ni, akik (el)ismertté tették a
várost. Annak idején, 1973-ban
a svédek elleni válogatott mér-
kõzésre az MLSZ 8 buszt fizetett
az ország legjobb szurkolótábo-
rának, az egerszeginek. Olyan
összefogás volt, hogy a város-
ban is név szerint ismertünk
minden cégvezetõt, mindenki
ismerte a csapat játékosait. Sze-
rethetõ, újra sikeres csapatot
szeretnénk. Lendvai Miklós, Pé-
ter Zoltán válogatott mezei je-
lentik a sikeres múltat, erre a
múltra szeretnénk alapozni. Új-
ra olyan csapat legyen, melynek
meghatározó gerincét adják a
zalai utánpótlásból kinevelt já-
tékosok. Feladatom a nyugodt
anyagi háttér megteremtése,
melyre építkezhetünk, melynek
segítségével el tudjuk érni a
kitûzött célokat. Ezeket csak
úgy érhetjük el, ha valameny-
nyien azt érezzük, gondoljuk és

Devecz Miklós

érezzük is, hogy csak a Zete!
(03.22.)

Rengeteg hatás érte a hét
végén a szurkolóit. Kez-
dõdött azzal, hogy pénteken – a
tervezetthez képest ugyan egy
héttel késõbb – aláírták a rész-
vényátadási szerzõdést, szomba-
ton megtartották a .
közgyûlését, amelyen új veze-
tést választottak, délután pedig
bemutatták a ZTE új támoga-
tóját. Ezekrõl az eseményekrõl
pénteki és szombati cikkeink-
ben részletesen beszámoltunk.

Ezek a történések már a re-
ménybeli jövõ, a ZTE újjáépíté-
sének alapjait jelentik. Jó lehe-
tõséget, amivel élni lehet, s
ennyi kudarc, a közel 100 éves
klub nimbuszát megalázó ese-
mény után élni is kell!

Szombaton délután a múlt is
megjelent a stadionban. Ennek
két megjelenési formája közül
természetesen annak örültek
jobban a szurkolók, amikor a
klub egykori kiváló játéko-
sait,edzõit köszöntötték. Megér-
demelték. Szép gesztus volt.

A mérkõzés
azonban a szép és a reménybeli
jövõt megalapozható hétvége
feketelevese volt.

Szembesülés a múlttal. Ter-
mészetesen nem a ZTE-mezt
(immár az új támogató logó-
jával) viselõ játékosokra gondo-
lok. Õket dicséret illeti azért,
mert a válságos idõben kitar-

A múlt és a jövõ szem-
benézése

ZTE

ZTE FC Zrt

ZTE - Vasas

tottak, s nekik köszönhetõen a
ZTE végig tudja játszani a ta-
vaszi szezont. Persze az önkor-
mányzat támogatásával, ezt se
felejtsük el.

Ez a mérkõzés egyértel-
müen megmutatta, hogy milyen
rombolás történt az elmúlt
években a ZTE-nél.

Szeretném ismét kihangsú-
lyozni, hogy minden elismeré-
sem azoké a játékosoké, akik
több hónapi fizetéselmaradás
ellenére is maradtak, s most
azért küzdenek, hogy az NB II-es
jogot ne fenyegesse veszély.
Hogy tervezni lehessen a jövõt,
az újjáépítést. Nem csak gazda-
ságilag, hanem szakmailag is.
Hogy a cégtáblán ne az szere-
peljen nagy betûkkel, hogy

., alul, szinte
olvasashatatlan méretû betûk-
kel pedig ZTE.

Egyáltalán érdemes tervezni
a jövõt? Van létjogosultsága en-
nek az újjáépítésnek? A focinak,
a ZTE-nek Zalaegerszegen?

Válaszoljanak erre a számok.
A labdarúgó NB I szombaton

já-
tékos adásvételi zrt

A ZTE-Vasas mérkõzés szünetében a klub régi jeles személyiségeit köszöntötték.
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(Folytatás a 11. oldalról)
lejátszott mérkõzésein így fes-
tettek a nézõszámok:

2 500,
1 300, 1 000,

200(!).
Az NB II-es ZTE-Vasas mér-

kõzést 2 850 nézõ tekintette
meg. Többen voltak, mint az
utóbbi három élvonalbeli talál-
kozón összesen!...

Vasárnapra is maradt egy
fontosnak számító esemény. A
ZTE U21-es csapata rangadót
játszott az . A talál-
kozó 1-1-es döntetlennel zárult,
ami azt jelenti,hogy a soproniak
továbbra is vezetik a tabellát,
egy ponttal megelõzve a ZTE-t,
amelynek viszont eggyel több
találkozója van még hátra, mint
riválisának. Az elsõ helyen vég-
zett csapat játszhat majd osz-
tályozót az NB I-be jutásért.

A ZTE-ben egyébként pá-
lyára lépett egy
nevû játékos. Bárcsak megköze-
lítõen is olyan játékos válna be-
lõle, mint az Aranycsapat zse-
niális képességû labdarúgója
volt!... (03.23.)

Holnap lesz pontosan egy
hete, hogy új idõszámítás
kezdõdött a -nél. A

. közgyûlésén a lemondott
helyett új vezér-

igazgatót választottak
személyében, aki az ön-

kormányzati tulajdonban lévõ
ügyvezetõ

igazgatója is.
A ZTE Sportszolg. Kft. három

eladó részvényeit vásárolta meg,
13 462, a

1 096 és
532 részvényt adott át. A há-

rom részvénycsomag megvásár-
lásával a ZTE Sportszolg. Kft.
többségi tulajdonossá vált, a
társaságban a szavazatoknak a
77,9 százalékával rendelkezik.

Honvéd-
Kaposvár MTK-Videoton

Paks-Gyõr Puskás
Akadémia-Mezõkövesd

SC Sopronnal

Czibor Zoltán

ZTE ZTE FC
Zrt
Nagy Ferenc

Devecz
Miklós

ZTE Sportszolg. Kft.

Nagy Ferenc Mercur
Kft. Nagyné Nagy Te-
réz

Idõrend…

A közgyûlésen a kisrészvé-
nyesek részérõl
megkérdezte, hogy az új helyzet
miképpen érinti a

.-t, amely – többek kö-
zött – a klub arculatáért, aján-
déktárgyak kibocsátásáért, mér-
kõzések szervezéséért felelõs.

A kérdésre nem hangzott el
hivatalos válasz, csupán a ké-
sõbbi, egymás közötti beszélge-
tésen került szóba ismét a téma.

A friss cégbírósági doku-
mentumok alapján a ZTE FC
Zrt. tagja a ZTE Marketing Kft.-
nek. A szavazati jog mértéke mi-
nõsített többségû befolyást biz-
tosít számára. A tagsági jogviszony
kezdete 2014. március 03., a be-
jegyzés kelte 2014. március 19.

A bejegyzés tehát két nap-
pal azelõtt történt, hogy Nagy
Ferenc, a ZTE FC Zrt. akkori
elnök-vezérigazgatója aláírta a
szerzõdést a részvények eladá-
sáról a ZTE Sportszolg. Kft.
képviselõjével, Devecz Miklós
ügyvezetõvel. Másnap pedig –
ahogy a bevezetõben olvashat-
ták – sor került a részvénytár-
saság tisztújító közgyûlésére.

Precíz, pontos idõzítés. Kí-
sértetiesen hasonlít az egy hó-
nappal korábbi szerzõdésaláí-
rási aktushoz.

Akkor még csak a részvény-
vásárlásra vonatkozó elõszerzõ-
dés aláírásáról volt szó, amit
viszont megelõzött

és a ZTE közös meg-
egyezéssel történõ szerzõdés-
bontása, s a csatár Kecskemétre
való igazolásának aláírása. Amint
ez megtörtént, Zalaegerszegen
Nagy Ferenc is aláírta az elõ-
szerzõdést.

A volt fõtulajdonosnak in-
formációink szerint nem volt
tulajdonrésze a ZTE Marketing
Kft.-ben. Értesüléseink szerint

. és volt a két tulaj-
donos. Viszont a kft. székhelye
megegyezik Nagy Ferenc buda-
pesti lakcímével.

Kiss Ferenc

ZTE Marke-
ting Kft

Darko Pa-
vicevic

dr. S.I F.T.

Arról nem tudunk egyelõre,
hogy a ZTE FC Zrt. mennyit
fizetett a korábbi tagoknak a
tulajdonjogért. Netán ez az üz-
let is jelképes összegért köt-
tetett?

Levélben kerestük Devecz
Miklóst, s arról kérdeztük, hogy
a ZTE FC Zrt.-nek mi az elkép-
zelése a ZTE Marketing Kft.-vel.
A következõ választ kaptuk:

– A város csak úgy volt haj-
landó megvenni a ZTE FC Zrt.-t,
ha minden jog felett a zrt. disz-
ponál. Arra még korai válaszol-
ni, hogy milyen változások lesz-
nek. Természetesen ez is szere-
pel terveink, feladataink között.
(03.27.)

Ha a számszerû eredményt
nézzük, a 3-0-ás veresége
nem meglepetés

. A szabolcsi csapat kiemel-
kedik az NB II-es mezõnybõl,
biztos, hogy õsszel az élvo-
nalban szerepel már.

A ZTE teljesítményével kap-
csolatos nyilatkozatokat és vé-
leményeket olvasva elgondol-
koztam. Tény, hogy

csapata nem játszott jól.
De ennél lényegesen jobb tel-
jesítményre nem is képes.

Ne áltassuk magunkat! A
reális cél nem lehet más, mind
a bentmaradás. Ehhez termé-
szetesen még jó pár pont kell,
de – a reális erõviszonyokat
figyelembe véve – nem Nyír-
egyházán volt erre esélye a ZTE-
nek. Ez a csapat õsszel Zalaeger-
szegen is könnyedén legyõzte
az akkor még erõsebb kerettel
rendelkezõ kék-fehéreket.

A mérkõzést közvetítõ
riportere megpróbálta

Különbségek…

ZTE
Nyíregyhá-

zán

Lendvai
Miklós

Du-
na TV

ugyan „árnyalni” a két találkozó
közötti differenciát, mondván,
hogy õsszel lényegesen na-
gyobb volt a különbség a Nyír-
egyháza és ZTE között, de azt
végül is nem magyarázta el,
hogy mennyivel nagyobb a 4-1
különbsége, mint a 3-0-é. Akár-
hogy is számoljuk, a különbség
mindkét esetben 3 gól.

Különbség van viszont az
õszi és a tavaszi ZTE között. A
keret játékerejét vizsgálva min-
denképpen, s a hátteret tekint-
ve is. Elindult egy megtisztulási
folyamat, ami még nagyon az
elején van, s várhatóan tartogat
buktatókat, nehézségeket. S
nem megy majd egyik napról a
másikra. A szurkolók részérõl
máris érezhetõ a türelmetlen-
ség, például személyi kérdések-
ben, s azt követelik, hogy kös-
senek útilaput az ügyvezetõ,

talpára is.
Mint mondtam, a váltás nem

megy egyik napról a másikra.
Dézsi Attila maga az élõ koro-
natanú, a hivatali ügyek átadá-
sának „szamárvezetõje”, a múlt-
ból hirtelen elõbukkanó rejté-
lyek, esetleges titokzatos ügyle-
tek megfejtésének „kódja”. Rá
egyelõre szükség van még. Utá-
na mehet...

Amíg nem tárjuk fel a múl-
tat, nem lehet stabil jövõt épí-
teni. S ezt a munkát mihama-
rabb el kell kezdeni, hiszen ész-
re sem vesszük, s máris elrepül
a tavaszi szezonból hátralévõ
néhány forduló.

S itt lesz a nyakunkon az új
bajnokság. Annak minden ter-
hével, tennivalójával és remé-
nyével együtt. (03.29.)

A cikkek szerzõi:
és

Dézsi Attila

Zsuppán
Beáta, Pataki Balázs Ekler
Elemér

ZTE-mozaikok

A marketingre szükség lesz. Képünkön a március 22-i rögtönzött
kiállításon Péter Zoltán, az egykori kiváló válogatott játékos és
Himer István pályaedzõ nézi a relikviákat.

Papírforma-vereség volt Nyíregyházán. Ezért remélhetõen nem
veszíti el a fejét a ZTE.

Fotó: Racskó TiborFotó: Racskó Tibor


