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Jelinek zongoratanárnõ hamis kottája
– avagy a felkelés indulója Orbán Viktor ellen
Ötven nyugati „alkotó-, elõadómûvész és tudós” kiáltványban tiltakozik Magyarország
jobbra tolódása ellen – mondja a Frankfurter Allgemeine
Zeitungra és a Der Standardra hivatkozva a Klubrádió.
A Klubrádió nem oszt és
nem szoroz ebben a témában,
a fuldokló szalmaszálba kapaszkodásának nagyjelenetét
játsszák el Bolgár elvtársék.
Maradjunk a német nyelvterületen megjelenõ újságok
tudósításainál. A magyar alaptörvény nagy visszhangot kiváltott negyedik módosítása
után a „nyugati mûvészek” –

köztük a Nobel-díjas osztrák
írónõ, Elfriede Jelinek – felhívásukban azt követelik, hogy
a világ gyakoroljon nagyobb
nyomást a magyar kormányra,
amely Orbán Viktorral az élen
jobboldali rezsimmé alakítja át
Magyarországot, ám Európa
eközben hallgat.
Érdemes megismerkedni
Elfriede Jelinek élettörténetével. Az érettségit követõen
idegösszeroppanást kapott (az
apja zavarodott elmeállapotban egy pszichiátrián halt

Elfriede Jelinek…

Megélhetési fasizmus?
Gerendás Péter levelét
megírta. A Liszt-díjas énekeszeneszerzõ tudtára adta országnak-világnak, hogy összecsomagol és elhagyja Magyarországot. Azt egyelõre
nem tudja, hogy a földgolyó
mely boldogabb szegletében
folytatná az életét.
Gerendás anyagi nehézségei, szorongató frankhitele

meg), 1967-ben félbehagyta az
egyetemet, egy évig teljes
elszigeteltségben élt otthon.
1974-ben belépett az Osztrák
Kommunista Pártba, amelyet
1991-ben hagyott ott. 1983-ben
jelent meg a Zongoratanárnõ
címû regénye, ami nagy feltûnést keltett. 2004-ben kapta
meg az irodalmi Nobel-díjat,
ami még a rajongóit is meglepte. A díjat odaítélõ bizottság döntése nem csak Jelinek
esetében váltott ki vitát azóta.
(Folytatás a 4. oldalon)

Zuhanó nafta ár

mellett azzal indokolta tervezett emigrációját, hogy Magyarország egyre inkább fasizálódik. A közismert zenész is beállt
a sorba, abba a sorba, amelynek élén többek között Heller
Ágnes, Paul Lendvay, Konrád
György, Bauer Tamás menetel.
Nevezett személyiségek
itthon, de fõleg külföldön
(Folytatás a 4. oldalon)
Elérhetõségeink:

9 770865 135001

13739

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

honlapját,

– Persze maga most biztosan azt hiszi, hogy ezt is direkt
a Fidesz csinálja, hogy elterelje a figyelmet az Alkotmány
módosításáról!...
Rajz: Farkas László

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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In memoriam Szalai Annamária Balos otrombaság

Hosszú betegség után elhunyt Szalai Annamária, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke. 51 éves volt.
Szalai Annamáriát 2010. augusztus 11-i hatállyal kilenc évre nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök az NMHH elnöki
posztjára; majd ugyanabban az évben, október 11-én õ lett a
Médiatanács elnöke.
Szalai Annamária 1961. szeptember 16-án született Zalaegerszegen. 1982-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán tanítói, 1990-ben az ELTE BTK-n népmûvelõi, majd 1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola pénzügyi szakán szakközgazda diplomát szerzett.
1982-1984 között a zalaegerszegi Ady Endre Általános iskolában tanított, 1984-1985 között a Zalai Hírlapnál újságíró, 19851997-ig a Zala Megyei Moziüzemi Vállalatnál, majd jogutódjánál filmforgalmazó, filmiroda-vezetõ volt. 1995 és 1997 között
a Mozisok Országos Szövetségének elnöki tisztét is betöltötte.
1997-2002-ig a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem igazgatójaként dolgozott. 1996-tól a Magyar Mozgókép Közalapítvány szakkollégiumi elnöke, 1997-tõl a Zala Art
Alapítvány kuratóriumi tagja.
1991-ben belépett a Fideszbe. 1993-2003 között a párt Zala megyei választmányának elnöke, 2003-2004-ben a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának alelnöke volt.
1994-1998 között Zalaegerszegen önkormányzati képviselõ, 1998-2002 között a Zala Megyei Közgyûlés tagja volt.
1998-2004 között országgyûlési képviselõként tevékenykedett, a Fidesz Zala megyei területi listáján jutott be a parlamentbe, ahol a külügyi, a kulturális és sajtó, a nemzetbiztonsági, az
informatikai és távközlési, valamint a társadalmi szervezetek
bizottságának munkájában vett részt. 2004 tavaszán ORTTtaggá választása miatt képviselõi mandátumáról lemondott.
2002-tõl a Kodolányi János Fõiskola kommunikáció tanszékén óraadóként, 2003-tól adjunktusként dolgozott.
2004. április 1-jétõl az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) tagja volt.
2010. augusztus 11-i hatállyal nevezték ki a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöki posztjára; majd ugyanabban az évben október 11-én õ lett a Médiatanács elnöke.

Meghalt a Vaslady. Margaret Thatcher Nagy-Britannia
elsõ nõi miniszterelnöke 2013.
április 8-án visszaadta lelkét
teremtõjének.
Thatcher 1979-tõl 1999-ig
igazgatta a szigetországot. Rendíthetetlen politikai vezetésért
ragasztotta rá a Vaslady nevet
egy szovjet újságíró, amit õ
büszkén viselt. Miniszterelnöki munkássága „thatcherizmus” néven került be a politikai szótárba. Thatcher könyörtelen híve volt a piacgazdaságnak: azt vallotta, hogy gazdasági ügyekben a piac szerepe
legyen a meghatározó, az államnak „csak” az ország védelme és a pénzügyi stabilitás
megteremtése a feladata. Politikája erõsen megosztotta a
társadalmat, de hosszabb távon eredményre vezetett, hiszen Nagy-Britannia versenyképességben utolérte a Német
Szövetségi Köztársaságot.
Az egykori miniszterelnök
halálhírére a hivatalos Londonra a gyász napjai köszöntöttek.
Ugyanakkor a gyász elsõ órái-

Margaret Thatcher 1984-ben Budapesten, a vásárcsarnokban.

www.zalatajkiado.hu

Nyelvében él(t) a nemzet
Ha nyelvében él a nemzet, akkor a magyar
már meghalt.
Akárcsak a fenti idézet atyja, Széchenyi
István.
Szerencsétlenségünkre egyre több a szóvivõ. Szinte már minden bokorban teremnek az
új magyar nyelvújítók. Sajnos az újságírók, a
tv-riporterek szorgalmasan követik õket nyelvhasználatukban. A nagy hóviharban, a március
15.-iki ünnepen igazán elemükben voltak.
Akárcsak a tél.

ban baloldali aktivisták mintegy kétszázan a fõváros központjában, a Trafalgar téren
gyûltek össze, s elképesztõ
örömmámorban úszva ünnepelték a Vaslady jobblétre
szenderülését. „Thatchernek
pokolban a helye!” skandálták
torkukszakadtából. Ugyanakkor a város több kerületében
úgynevezett „halotti bulikra”
(angolul: death parties) került
sor. A résztvevõk örömtüzeket
gyújtottak, s ordibálva üdvözölték Margaret Thatcher halálhírét.
A Vaslady miniszterelnöki
pályafutása alatt jobb-rosszabb
idõket is átélt a „ködös Albion”. Kétségtelenül megosztó
személyisége kelthetett politikai ellenérzéseket a „másként” gondolkodó britekben,
de az mégiscsak parttalan otrombaság, hogy halotti bulikon ünnepeljen a baloldal.
Azt meg, hogy Margaret
Thatcher lelke hova kerüljön
az égi elszámoltatáskor, bízzuk
a Mindenhatóra. Baloldalon is.
f.l.

Mit szólnak a következõ mondathoz?
Per pillanat megmondom õszintén, hogy
igazándiból nem tudjuk megmondani, hogy a
mai nap folyamán, s a hosszú hétvégén hány
darab település van a hó fogságában, de a holnapi nap során effektíve kiderül, hogy mennyi is.
Csodálatos körmondat, ugye? Jókai Mór
kisinas ezekhez a szóvivõkhöz, de még a
politikusokhoz is. Itt az új modern magyar
nyelv. Felejtsük el Kazinczyt!
e.e.

Hirdetésszervezõket
keresünk
a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig,
illetve
30/378-4465.
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Külföldi kormányt Magyarországnak!
– avagy mire (is) jó a véleményvonal?
Nem tudom konkrétan,
hogy mi célt szolgál a „Nap
lánya” rovat, s az sms-véleményvonal a megyei napilapban, de azt sejtem, hogy új olvasókat akar toborozni, illetve
a régieket megtartani. Érthetõ
ez a törekvés, hiszen nem a
nyomtatott sajtó dicsõséges
idõszakát éljük. Sajnos.
Arra azért ügyelni kellene,
hogy a Nap lánya rovatban ne
egy második gyermekével várandós anya szerepeljen. Erre
egy másik rovatot kellene indítani. Hacsak ebben az esetben a szereplõ nem leányanya.
Az sms-véleményvonal külön fejezet. 2013. április 9-én
egy olvasó azt tanácsolta – természetesen a szólás- és véleményszabadság szellemében
–, hogy „egy külföldi szakértõi
kormány kellene, akik (sic)
nem hazudnak, nem a zsebüket tömik!”
Érdekes felvetés! Ebben az
országban – ahogy történelmünket ismerem, – ritka idõszakokat leszámítva mindig a
külföldiek és magyar lakájaik
tömték a zsebüket. A rendszerváltásnak nevezett „bûnbeesés” óta is általában. Most akkor milyen külföldi kormányra
gondol a tippadó?
Nem bocsátkoztam feltevésekbe, ezért felhívtam az ötletadó sms-ezõ olvasót.
– Uram! Milyen külföldi
kormányra gondol? Volt itt
már tatár, török, Habsburg,
német, szovjet, világbanki,

IMF által delegált, európai
uniós hatalom. Tud újabbat
ajánlani?
– Nem vagyok a Fidesz ellensége, de teljesen mindegy,
hogy ki kormányoz. De ott van
Matolcsy kinevezése. Nem ért
hozzá, ezért kapott pár szakértõt, plusz milliókért.
– Maradjunk az eredeti témánál! A világ jelenlegi berendezkedése alapján még
nemzetállamok vannak ezen
a bolygón. Jelenleg Görögországban, Cipruson, Portugáliában (stb.) sokkal rosszabbul mennek a dolgok. Oda is
ki kellene nevezni egy külföldi
szakértõi kormányt?
– Ciprust jól megszívatták…
A bankok tönkretették az országot. Elvették az emberek
pénzét. Ha egy bank csõdben
van, az menjen tönkre. Ne a
lakosságot hozzák nehéz
helyzetbe.
– Magyarországon elvették az emberek megtakarított
pénzét?
– Még nem, de sor kerülhet
rá. Láttam a tv-ben, hogy ez
elõfordulhat más országban is.
Ha ez így van, akkor menjen
tönkre az a bank.
– Ebben egyetértünk. De
akkor miért ne szorulna rá
Ciprus és Görögország is egy
külföldi szakértõi kormányra!
– De Cipruson is van elég
bank…
– Most nem a bankokról
beszélek, hanem a külföldi
„nemzeti” kormányokról!...

– Majd ott is ez lesz a
helyzet!
– Milyen külföldi kormányt javasol?
– A magyar emberben már
nem lehet megbízni. A magyar
politikusok között nagyon kevés a becsületes ember. Itt lop,
csal, hazudik mindenki. Ez a
fehérgalléros bûnözõk országa. Milliárdokat csalnak, s ha
jó ügyvédjük van, felmentik
õket, legfeljebb felfüggesztettet kapnak. A szegény ember –
ha éhes – lop egy-két kiflit,
ezután kikiáltják bûnözõnek.
Ráadásul a külföldiek kiviszik
a pénzt, még csoda, hogy itt
tart az ország. Nem ezt ígérte a
Fidesz sem. Van egy kisebbségi ismerõsöm, aki azt mondta:
fõnök úr, hát ígérni mindenki
tud! Ilyen gyáva nemzet, mint
a magyar nincs. Ha az õseink
feltámadnának, szembeköpnének bennünket, hogy ilyen
gyámoltalan emberek vagyunk.
– Azt ön is tudja, hogy
külföldi kormány nem irányíthatja Magyarországot,
mert az már nem Magyarország lenne. Keressen valami
más megoldást!
– Nehéz bármit is csinálni.
– Miért?
– Mert a magyar mindig
hazug. A magyar embereknek
undoruk van a politikától. Sok
mindenben igaza van Orbán
Viktornak, s ezekben mellé állok. De ha ilyen nehéz helyzetben van az ország, akkor
nem stadionokat kell építeni,

hanem munkahelyeket teremteni, ahol nem éhbérért, minimálbérért dolgoznak az emberek. Vannak ennél fontosabb dolgok.
– Ezeket elmondta a napilapnak is? Nyilván nem, hiszen csak egy rövid sms-t
küldhetett…
– Nem, hiszem valóban
csak egy rövid sms-t lehet küldeni…
– Most egy kicsit bõvebben
kifejtette a véleményét, s mintha nem egészen egyezne a rövid sms-es üzenet tartalmával…
– Sms-ben nem lehet hoszszan elmondani a véleményt,
van amikor még ebbõl is levesznek.
– Látja, így lehet az embereket félrevezetni! Ha bõvebben kifejti a véleményét, másképp hangzik néhány dolog.
Miért nem írta be ezeket is az
sms-be?
– Mert nem jelenik meg.
Hát igen… Ez ezeknek az
sms-es véleményvonalaknak a
veszélyük. Az ügyeletes megmondóemberek (legyenek õk
bármilyen oldalon) isteni kinyilatkoztatásként beküldött véleményei indulatokat keltenek,
s ezekre a „most jól megmondtam nekik” valótlanságokra,
jobb esetben részigazságokra,
vevõk az olvasók. Azt hiszik,
hogy ez a valódi demokrácia.
Pedig nem sokban különböznek ezek az üzenetek a régi
rendszer névtelen leveleitõl…
E.E.

Itt a tavasz, itt az égetés!
Alig olvadt el a hó, még
csak éppen megmutatta magát
a tavasz, s máris megkezdõdött
a közkedvelt magyar környezetszennyezõ szabadidõs tevékenység, a gaz- és avarégetés.
Az még hagyján, hogy a
tavalyi leveleket, ágakat égetik
bõszen az emberek (komposztálás helyett), de az már nem,
hogy meglehetõsen kétes eredetû és összetételû anyagnak
gyújtanak alá, mint az 2013.
április 10-én (szerdán) délelõtt
10 óra tájban történt a volt
barlahidai tsz-majorban. A koromfekete, mûanyag és vegyszer szagot árasztó füst teljesen beborított a környéket.

A környezetszennyezés származási helyét nem tudtuk pontosan megállapítani, mert a
major ketté lett osztva eladáskor. Az egyik rész tulajdonosa
helybéli, a másiké lenti lakos.
A környezetvédelmi hatóságnak nyilván nem okozna
problémát ennek tisztázása.
Jelen cikket – a fotókkal
együtt – még aznap elküldtük
két hivatalnak. A Lenti Járási
Hivataltól lapzártakor érkezett
a válasz, hogy kivizsgálják az
ügyet. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól még nem kaptunk
visszajelzést.
e.e.

Már messzirõl látható, hogy nem az avart égetik.
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Jelinek zongoratanárnõ hamis kottája
– avagy a felkelés indulója Orbán Viktor ellen
(Folytatás az 1. oldalról)
A Nobel-díjak esetében alighanem ez a kategória – a Béke
Nobel-díj mellett –, amely leginkább az arra érdemteleneknek jut évrõl évre. A díjat
egyébként Jelinek szorongásai
miatt nem is tudta személyesen
átvenni, csak egy video-üzenet
formájában köszönte meg.
Hát ez a hölgy a szószólója
a Magyarország elleni felkelés
szervezõinek.
Csupán néhány „jelentéktelen” kérdést szeretnék feltenni
ennek a szocliberális „antantbrigádnak”:

– Melyik ország adta Adolf
Hitlert, ezt a sátáni alakot a
világnak?
– Hány világháború kitörése
köthetõ Németországhoz?
– Miért fogadták kitörõ
örömmel Hitler bevonulását
Bécsben (Anschluss, 1938)?
Jelinek elvtársnõ erre személyesen nem emlékezhet, mert
csak 1946-ban született.
– Hány millió ember pusztult el a náci haláltáborokban?
Miért terjeszti ki bûntudatát
Németország a határain túlra?
Németországnak nem szövetségesei voltak a II. világhábo-

Megélhetési fasizmus?
zók direkt hasznot húznak abból, hogy bizonyos nyugati körökben jól eladható a magyarországi fasizmusról szóló magvetés.
Mindannyian emlékszünk
még rá, amikor Kuncze Gábor
bevezette a köznyelvbe a megélhetési bûnözés fogalmát.
Mostanában balliberális személyiségek szépen keresnek
azzal, hogy különbözõ konferenciákon, könyvismertetõkön, pártrendezvényeken (ahol
csak lehet) a magyarországi
fasizmussal riogatják fogékony
közönségüket.
Kuncze után szabadon,
gyökeret verhet az új fogalom:
a megélhetési fasizmus?
f.l.

A szerzõ illusztrációja

(Folytatás az 1. oldalról)
szinte naponta fröcsögve gyalázzák Magyarországot, s legkézenfekvõbb számukra, hogy
szerintük az Orbán-kormány
regnálása alatt kiszökött a
palackból a fasizmus szelleme,
s az ordas eszme egyre nagyobb térnyerésnek örvend
hazánkban.
Most a távozni készülõ zenész is egyik érveként a honi
fasizálódást hozza fel. Nagyon
sokan vannak az országban,
akik anyagi nehézségekkel küzdenek ugyanúgy, mint Gerendás Péter. Mégsem jut eszükbe, hogy a fasizmus barna leplébe burkolózva látnák az országot. Nem úgy a Heller-félék.
Ezek az országot pocskondiá-

Orbán Viktor , mint bohóc. A kép természetesen összhangban
van a civilizált nyugati sajtószabadság szellemével. Nálunk ez
a szellemiség egyet jelentene a fasizmussal, az antiszemitizmussal és a rasszizmussal – a nyugat szerint.
rúban, hanem leigázott csatlósai, amelyeket tûzzel-vassal
irányított.
– Ausztria mikor kér bocsánatot a 4 évszázados elnyomásért, az Aradon kivégzett 13
szabadságharcosért, a mártír miniszterelnökért, gróf Batthyány
Lajosért Magyarországtól?

– Hány ember halt meg
eddig az „Orbán-rezsim”
alatt?
Lennének még kérdéseim,
de ezeket majd legközelebb
teszem fel Jelinek elvtársnõ
csapatának. Addig is szárazon
tartjuk a puskaport…
E.E.

Kalács nélkül, Nagyszombaton
Az idõjárás, vagy a korai kelés, vagy a kockulás miatt
semmi húsvéti hangulatom nem volt. A szokásos bla-bla ment
mindenhol.
A boltban már nem volt fonott kalács, a tojások „megföstõdtek”, a sodar abálódott, a salátalevél úszott a cukrosecetes-sós lében.
Az esõ meg csak esett.
Nah, ez a húsvét is szépen elmúlik, bár inkább azt kellett
volna énekelnünk, hogy mennybõl a nyuszi… elmúlt dél, és
kalács sehol… mindegy, van friss kenyér!
A srácok elmentek focizni. Ez valahogy ki is ment a fejembõl.
Közben már készülõdni kellett, hisz' kezdõdtek a nagyszombati szertartások, a szentmise, a körmenet…
De azért csak be-bekukkantottam az üzifalba, és láttam
egy képet. Nyert az ATE. Na, és kérdezheti bárki, mondván: –
nem nagy ügy! De a kép igen! Az ATE eddig is csapat volt,
most ezután már ezer „respect”!
Azt hiszem pár könnycsepp is végiggördült…
A templomban folyt tovább a szertartás, a Te Deum és a
himnuszok eléneklése után következett a húsvéti étkek megszentelése.
Lassan csend lett.
Tudjuk, a húsvét az inkább fájdalmas, aztán keserves, majd
áldott és végül örömteli…
Már majdnem bezáródott a templomajtó, amikor valaki
megállt, és adott egy szép nagy kalácsot – pedig nem tudhatta, hogy nekem „csak” kenyerem van…
(Az alsónemesapátiak Nagyszombaton Hahóton léptek
pályára, s nyertek 2-1-re. Gyõzelmüket Peresztegi Norbertnek
– aki súlyos mûtét-sorozaton esett át Budapesten – ajánlották.)
Horváth László
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Gusztustalan MSZP-szamba…
Az Európai Unió hétéves
keretköltségvetései mindig nagy
kínok közepette születnek meg.
Így volt ez legutóbb 2006-ban
is. Akkor a soros elnök Egyesült Királyság nevében Tony
Blair próbálta – sikerrel – a
minimumra szorítani a végösszeget, úgy, hogy az a tagok
egyesített GDP-jének még az
1%-át sem érte el. A madzagra
azzal kent némi mézet, hogy
lehetõvé tette a rászorultaknak, hogy akár hazai 15%-os
résszel is lehetõvé tette a pályázatokat.
Az uniós szolidaritási elv fõ
céljának, a kohéziónak (felzárkózásnak) az elmúlt hét évben
a közösség lemaradt országai a
közelébe sem kerültek. Néhány kedvezményezett, mint
hazánk relatív leszakadása még
fokozódott is, ráadásul nem
csak a nettó befizetõkkel szemben, de a frissen (2004-ben és
2007-ben) csatlakozott országokhoz képest is. A kitûzött
céltól, a felzárkóztatástól való
eltávolodás azt követelte volna,
hogy a következõ hétéves periódusban növekedjenek a források, legalább a szabályok
adta maximumig. Ehelyett –
hivatkozva a magát makacsul
tartó válságra – a nettó befizetõk tovább szûkítették a forrásokat. A saját válaszóiknak
szóló belpolitikai célzatú érvelésükhöz jól jött, hogy a gazdaságok teljesítõ képessége
mérséklõdött, tehát csökkent a
bázis, az a nemzeti jövedelem,
ami a befizetések alapját képezi.
Idõközben viszont nõtt a
nettó igénylõk tábora is azzal,
hogy Románia és Bulgária
már a teljes költségvetési idõszakra élvezi a forrásokat,
szemben azzal, hogy a korábbi
idõszakban három évig még

nem voltak igénylõk. További
akadályokat is beiktattak a
rendszerbe azzal, hogy az
egyes országok nem vehetnek
többet igénybe a kasszából,
mint GDP-jük 2,6%-a. A költségvetési feltételek úgy értékelendõk, hogy az unió ugyan
változatlanul fenntartja a nemzeti korlátozásoktól mentes
piaci közösséget, sõt annak
intenzitását fokozni is óhajtja
elsõsorban a szorosabb pénzügyi integrációval, mint a költségvetési unió, a bankunió és a
közös bankfelügyelet, ugyanakkor valójában lemondott a
valós felzárkóztatásról. Annak
ugyanis már évtizedes bizonyítéka van, hogy 1%-ból az nem
megy, ennél magasabb szintû
költségvetési hozzájárulásról
pedig a nettó befizetõi csoport meg hallani sem akar.
Ilyen körülmények között pedig a periféria országokból
(nettó kedvezményezettek) a
nekik a közös költségvetésbõl
jutónál sokkal magasabb összegû a jövedelem kiáramlás. Valójában éppen a nettó befizetõkhöz.
Értékelni a magyar tárgyaló
felek teljesítményét mégsem a
kívánatos forrásnagyság, hanem az adott és nagyon szûkre
szabott lehetõségek keretében
lehet. Minden felvetés, ami arról szól, hogy a kisebb közös
tortából sokkal nagyobb abszolút összeget lehetett volna
kialkudni mellõz minden realitást, nem több, mint egyszerû
politikusi szédítés. Az viszont
a felkészült tárgyalási pozíciót
jelzi, hogy az elõzetesen valószínûsített 30%-os forrásvesztés helyett az csak alig több,
mint 10% lett. Annak ellenére,
hogy az elérhetõ forrástömeg
majd 5 milliárd euróval ki-

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.
ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20

Uraim! Itt vannak ezek az új uniós tagországok! Csak nem
gondolják, hogy ugyanolyan jogaik vannak?
Rajz: Farkas László
sebb, felettébb értékelhetõ,
hogy a megmentett és kiharcolt pénz meg ennél több. Sikerült tudatosítani, hogy hazánk az elmúlt években nem
felzárkózott, hanem tovább
szakad lefelé.
Nem árt emlékeznünk arra,
hogy a szocialista tárgyalófél
2003-ban beérte az agrárpénzek 25%-ával, miközben az
ugyancsak szocialista lengyel
kormány 55%-ot ért el szívósan
tárgyalva. El is árasztotta hazánkat azonnal az importélelmiszer a környezõ országokból. Ausztriában is arra voltak
büszkék 2004-ben, hogy megsokszorozták a hazánkba irányuló tej és hús kivitelüket.
Ilyent a világ nem látott ezer
év óta. A szocialistáknak azonban sikerült ezt is elérniük.
Nem sportszerû a kívánatos és a lehetséges közötti
szambával operálva érvelni, ha
értékelni akarjuk a valós eredményeket. Az új EU keretköltségvetést látva az végképpen
világos, hogy ebbõl az összegbõl ezután sem lesz felzárkózás, mert ahhoz rém kevés.
Ez a tény. A felzárkózáshoz
pótlólagos források kellenek.
Annak negyedszázados tapasztalata van, hogy a hazánkba
települõ külföldi tõkétõl egyedül nem várható el a felzárkóztatási fordulat, különösen
nem azokban a szektorokban,
amelyek nem a termelésben,
hanem a közvetítésben vesznek részt, mint a pénzintézetek és a kereskedelmi hálózatok. Pótlólagos forrásokat a
felzárkóztatáshoz úgy lehet
teremteni, hogy ezek extra
profitját csökkentve növekedhet a hazai vásárlóerõ és for-

rások keletkeznek a hazai tulajdonú vállalkozásokban is.
Ez a pótlólagos hazai forrásteremtés kezdõdött el az
ellenzõi által unortodoxnak
nevezett gazdaságpolitika keretében. Források felszabadítása elsõsorban a monetáris politika talpra állításától várható.
Jelenleg csak a külföldiek kezében lévõ hazai államkötvények kamatfelára (kockázati
felára) miatt távozik az országból több mint a GDP 1%-a.
Százmilliárdos összegben viszi
ki a forrásokat felárként a lakossági és vállalkozói hitelezési szektor is, kiváltképp a
deviza alapú hitelezés miatt. A
hazai és az anyacégek országaiban fizetett bérek különbözetét megtakarító termelõ cégek
sem panaszkodhatnak, hiszen
az itteni cégek az anyacégek hatékonysági szintjén dolgoznak.
A hazánkban mûködõ külföldi szektorokkal köthetõk
olyan megállapodások a jut is
marad is elv alapján, amibõl az
EU-ból várható és a felzárkóztatást szolgáló források szükséges mértékû kiegészítése
megtörténhet. Ehhez azonban
olyan elkötelezett hozzáállás
kell, amit megfigyelhettünk az
új keretköltségvetés kitárgyalásánál és nem olyan, amit a
balliberális kormány az agrárpénzek kitárgyalásánál mutatott 2003-ban. Legyen bár bármilyen bõséges kínálat a hitelpiacon, az eladósodás csak
újabb és újabb megtorpanásokhoz vezet, mint történt ez
az elmúlt negyedszázadban sorozatban.
Boros Imre
közgazdász
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Kórházi kezelésbõl bírósági végrehajtás
– avagy mennyibe kerül egy parkolási idõcsúszás?
A jelenlegi helyzetben sok
emberrel elõfordul, hogy nem
tudja azonnal fizetni a törlesztõ részleteket, illetve a kiszabott díjakat. Egyik olvasónk
az utóbbi eset szenvedõ alanya
volt. Története tanulság, s egyben szemléletes példája a bürokratikus ügyintézésnek, a
kíméletlen pénzbehajtásnak.
Léránt Károly 68 éves, hat
éve daganatos beteg, rendszeres orvosi kezelésre van szüksége. Havonta jár a szombathelyi Markusovszky Kórházba. Sokaknak ismerõs a helyzet: az ilyen kezelések esetén
mennyi pénzt dobjanak be a
parkoló automatába? Mennyi
idõt kell a kórházban tölteni?
– Nem tudni, hogy az orvos, aki kezeli, bent van-e, ráér-e,
mikor végez? Egyszerûen nem
lehet kiszámítani, hogy meddig tart a kezelés. Nem szórakozásból járunk kórházba, sajnos egészségi állapotunk miatt
kényszerülünk erre – jegyzi meg.
2012. márciusának egyik
napján 11.40 óráig tartott parkolójegyének érvényessége, s
11.57-kor ért az autójához. A
parkolás 17 perccel haladta
meg a befizetett idõtartamot,
és 2 perccel az egy órán túli
parkolás esetén életbe lépõ
tizenöt perces türelmi idõszakot. Érkezésekor a bírságolási
folyamat már elindult. A SZOVA
Zrt. szabályzata kimondja, hogy
érvénytelen várakozás esetén 1
órai díjat, ezen felül pótdíjat
kell fizetni, ami 15 napon túli
befizetés esetén az egy órai díj
negyvenszerese.

Az eredeti pótdíj így 4100
forint volt, ami járulékaival
januárra 38 ezer forintra duzzadt. Ennek beszedésével Horváth Tamás önálló bírósági
végrehajtót bízták meg. Az
igazsághoz tartozik, hogy az
autó a nyilvántartásban Léránt
Károly feleségének a nevén
szerepel. A parkolási ügy télen
ért végrehajtási szakaszába. A
végrehajtó decemberben elvileg két alkalommal is felkereste a házaspárt, de elõzetesen
ezekrõl az idõpontokról nem
tájékoztatta õket, így a megkeresések sikertelenek voltak.
Ezekrõl a helyszínen semmilyen értesítést nem hagyott,
így Léránték értetlenül fogadták a tanú jelenlétében keletkezett helyszíni eljárás jegyzõkönyveit. A két „helyszínelés”
4-4 ezer forintot jelent a közel
negyvenezres díjban.
A beszedõvel többszöri telefonos egyeztetés után sikerült megállapodniuk a hátralék
10 ezer forintonkénti törlesztésérõl, de a január végi elsõ
befizetésrõl kapott elismervény
hiányos, követhetetlen volt, sõt
a fizetendõ összeg második
alkalomra váratlanul 42.000
forintra nõtt.
– Az irodában a feleségemmel arrogánsak, udvariatlanok
voltak, lekezelõen bántak. Az
elsõ részlet befizetését tanúsító jegyzõkönyvben szerepel,
hogy mennyit fizettünk be, de
a teljes összeg nem, és a hátralévõ részletekrõl sem esik
szó. Márciusban fizette volna
be a feleségem a második rész-

Átmenõ forgalom

Parkolóautomata… Kiszolgáltatottak a betegek, hiszen nem
lehet elõre tudni, hogy meddig tart a kezelés.
letet, de az illetékes ügyintézõ
nem volt a helyén, viszont tájékoztatták, hogy négyezer forinttal emelkedett az az öszszeg, melynek törlesztésérõl
már megállapodtak. Ezt követõen felhívtuk a végrehajtói
irodaház vezetõjét, hogy befizetjük a teljes összeget, csak
hagyjanak már bennünket békén. Akkor elutasított bennünket, mondván, hogy nem ér rá
– mondja Léránt Károly.
A házaspár április 3-án már
a feleség munkabérének letiltásáról kapott értesítést: a végrehajtó levonja, illetve átutalásra kéri a parkolási pótdíjat, annak behajtásának végrehajtási
költségét és perköltségét. A rész-

letes listán viszont nem szerepel a befizetett 10 ezer forintos
összeg, így még mindig csak
találgatni lehet, hogy a 32.035
forintot hogyan számolták ki.
– Sokan ki vannak szolgáltatva az ilyen végrehajtóknak,
akik nem ismerik a jogot. Így
jártunk mi is, most már másképp csinálnám... Remélem,
hogy ez a cikk felhívja az emberek figyelmét arra, hogy vigyázzanak, mert aki odáig eljut, azzal szemben a végrehajtók manapság uraknak érzik
magukat, empátiakészségük
nulla, szenvtelenek, s kutyába
se veszik az embert – összegzett Léránt Károly.
Pébé

Tisztelt Megrendelõim!
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

– Tudja, Rozi néni, én most már naponta porszívózom a
növénykéimet!...
Rajz: Farkas László
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Mi került a kosárba?
– avagy gyorsmérleg a hazai szezonzáró után
Korábban már eldõlt, hogy
megyénk legjobb férfi kosárlabda-csapata a középszakasz
alsóházi rájátszásában fejezi be
a bajnokságot. A szezon utolsó
elõtti mérkõzését április 12-én,
szombaton játszotta a Zalakerámia ZTE KK. A bajnokság
végére megfogyatkozott csapat
hazai pályán készült méltóképpen búcsúzni a szurkolóktól. E
jegyzetet is a „csarnokzáró” találkozó indukálta. Mint az itthoni meccsek javát a helyszínen, az idegenbeli mérkõzéseket pedig a számítógép mellõl
végigizguló szurkoló, ezúttal
vegyes érzelmekkel léptem be
a csarnok kapuján.
Az elõjelek ugyanis nem
voltak túl bíztatóak. Három
külföldi játékosunk közül amerikai légiósaink már távoztak
a csapattól, a csupaszív játékot
nyújtó Teo Simovic pedig térdmûtétje után lábadozva csak
nézõként követhette a mérkõzést. Legrutinosabb hazai játékosunk, Gáspár Dávid ujjtö-

rést szenvedett, a szezonban
többször is bíztató teljesítménnyel elõrukkoló Kovács
Ádám talpsérülése miatt hiányzott, Puszta Dávid pedig a
mérkõzés elõtt kezdte újra a
teljes intenzitású edzésmunkát. S így vágtunk neki a nagy
szomszédvári rivális, Szombathely elleni meccsnek. A mérkõzés beharangozójában több
helyen megemlítették, hogy a
csapat ifistákkal áll ki, így elkezdõdött a találgatás: a végén
„mennyi lesz közte” a három
légióssal kiálló ellenfél ellen.
Igen, a légiósok száma ebben
a mezõnyben döntõ, hiába
hangzott el a bajnokságban a
nézõtérrõl többször a „Ria, ria,
Hungária” rigmus. Példának
okáért elég csak a külföldiekkel meglepõen jól szereplõ Jászberény helyezését követni…
A sportcsarnokban az utolsó hazai mérkõzésen ismét
ezer fölötti nézõ várta a mérkõzõ csapatokat. A bemutatá-

Rajz: Farkas László

Közeleg az érettségi

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

sánál látványos volt a szombathelyiek fizikális erõfölénye, de
titkon bízhattunk abban, hogy
alkalmi „csikócsapatunk” lelkesedéssel pótolja a hiányzó rutint. A két tábor viszonyára
való tekintettel kiemelt kockázatúvá minõsítették a mérkõzést, de még talán a rendõrök
is többen voltak, mint az ellenfél szurkolói, akik szinte csendben ülték végig a találkozót. Az
eredmény tekintetében mindez nem is csoda, hiszen a ZTE
végig partiban volt ellenfelével. Sõt, sikerült kivívni a hoszszabbítást érõ 68-68-as döntetlent! Összességében megvolt az esély a gyõzelemre, ami
köszönhetõ annak is, hogy a
vasiak lebecsülték a jelentõsen
meggyengült zalaiakat. Mindenképpen dicséret illeti a
csapatot, amely szép estét varázsolt a csarnokba, így a végén
nem maradt el a vastaps.
A bajnokságból számunkra
a pécsi mérkõzés van csak
hátra, de talán nem elhamarkodott már most összegezni a

mögöttünk lévõ szezont. A tavalyi kudarcot jelentõ szereplés után mindenképpen elõrelépés a mostani, hiszen 13 gyõzelmet szereztünk, s kis szerencsével akár a felsõházi rájátszás is elérhetõ lett volna. Az
érmes évek után újfent ponterõs irányítóval játszottuk végig az alapszakaszt, s bár Donald Copeland távozása érthetõ volt, mégis kíváncsian
várjuk a nyarat, sikerül-e megfelelõképp pótolni. Dorenzo
Hudson játékával okozott kellemes pillanatokat, de a döntõ
szituációkban, fontos mérkõzéseken mégis keserûen kerestük pontjait az eredményjelzõn. Teo Simovic játéka akár a
következõ szezonban is meghatározó lehet. Remélhetõleg
sérülésébõl sikerül mihamarabb felépülnie, és akkor az
igazi csapatkapitánnyá váló
Gáspár Dáviddal és a biztató
játékkal elõrukkolt fiataljainkkal sikerül a mostaninál sikeresebb szezont futni.
Pébé

Nagylengyel

um
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– Úgy érzem, Krisztofer, apadóban van az irántad táplált
érzelmeim kútja, hallom, hogy mégsem kapod meg azt a
Yamahát, amit már szalagavatóra ígért a faterod...

A közönség és csapat a mérkõzés végén megtapsolta egymást.

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (3.)

Együtt takarítják a havat a szurkolók és a játékosok 2004. március elején. Ma is lapátot fognának?
Ha már Ciprusnál hagytuk
abba, folytassuk is a szigetországnál. A ZTE FC Zrt. jelenlegi
elnökével kapcsolatban többször is felbukkan a szerelem
szigetének neve. De ne rohanjunk ennyire elõre.
Nagy Ferenc a rendszerváltás elõtt katonatiszt volt. A
zalaegerszegi
Petõfi-laktanyában szolgált. Amatõr szinten
szerette és ûzte a focit, bár akik
nem szimpatizáltak vele, úgy
vélekedtek errõl a vonzalomról,
hogy nem igazán értett ehhez a
sportághoz. Egy elnökségi tag
szerint egyszer megjegyezte:
180 cm alatt nincs labdarúgó.
Szegény Lionel Messi, Andrés
Iniesta, Xavi Hernández, az
egynegyed világválogatott… Gránátvörös-kék törpikék. Akkor
meg miért hajtanak az Aranylabdára?
Hallottunk már a klubelnök
utánpótlásnevelésrõl
alkotott
véleményérõl is: „…ezt az egész
utánpótlásnevelést feltenném
egy rakétára, s kilõném a világûrbe. Ezen a pénzen vennék
inkább tíz afrikait, ebbõl minimum kettõt el tudnék adni jó
pénzért.”
No, de hagyjuk a focifilozófiát, térjünk vissza a dolgos hétköznapokhoz! Emlékeznek még
Molnár Lászlóra, a ZTE egykori
csupaszív jobbhátvédjére? Egyszer döntenie kellett: vagy NB Ies játékvezetõ lesz, vagy a ZTE
labdarúgó-csapatának technikai
vezetõje marad… Ahogy mondják, összeférhetetlenség „forgott fent”.
Molnár László, a karakán,
kemény egykori hátvéd a sípot
választotta. Így került a ZTE

Olvasóink figyelmébe!
A riportsorozat újabb
epizódjai megtalálhatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

technikai vezetõi posztjára Nagy
Ferenc 1985-ben. Nem sok babér termett akkor még számára, egy idõre távol is került a
ZTE-tõl. 1998-ban igazgatósági
tagként bukkant fel újra, élénk
érdeklõdést tanúsítva a részvényvásárlás iránt.
Volt akkoriban egy nagy
biztosítási biznisz Magyarországon, valuta alapon zajlott az üzlet, az „anyaország” Ausztria
volt. Egy ideig a ZTE mezén is
szerepelt ennek a biztosítónak
a neve.
Egy igazgatósági tag szerint
Nagy Ferenc néhány hónapra
„visszavonult” akkoriban, majd
ismét aktivizálta magát. Tiltott
biztosítási tevékenység miatt
több „üzletember” ellen is eljárást folytattak akkor, de hogy
kik voltak ezek, azt már borítsa
a feledés homálya. S nem csak
azért, mert elévülés is létezik,
hanem azért is, hogy feledjük a
múltat. De a jelent azért nem
kell!
A játékosigazolásokért felelt
a 2000-es évek elején Nagy Ferenc. Egy zalai újságíró kinevezte menedzsernek, talán mert
az igazgatói tagság meglehetõsen egyszerûen hangzott.
A
Megkoronázva
címû,
2002-ben megjelent riportkötetünkben is ilyen funkciójában
nyilatkozott a bajnoki címrõl.
Megosszuk önökkel ezt a miniriportot.
„Nagy Ferenc, a ZTE FC Rt.
igazgatótanácsának tagja, a játékosok átigazolásáért felelt a
részvénytársaságban. Meglépte,
amit az elõtte lévõk nem mertek: magyar szinten sztárokat
igazolt a csapathoz, húzása
maximálisan bevált.
– Arra azért nem gondoltam, hogy az erõsítésünk bajnoki címet eredményez. Született
zalaegerszegiként szerepvállalásom célja az volt, hogy a ZTE-rõl
ne úgy beszéljenek, mint egy
örökös közép-, vagy kiesés ellen
küzdõ csapatról. Lépjünk ki
végre a szürkeségbõl!

– Ezek szerint felvállaltad,
hogy »merjünk nagyok lenni«?
– Egyértelmûen, de nem
csak én, hanem a vezetõtársaim
is ezt vallották, sõt a szakemberek, élükön Bozsik Péterrel is
felvállalták e vezérfonalat. Állítom, csak a nagy terveket követhetik nagy tettek. Két éve – elõször kényszerbõl – hozzányúltunk a csapat játékoskeretéhez,
mivel kiesésre volt ítélve a ZTE.
Késõbb tudatosan terveztük a
jövõt. Szerettük volna elérni,
hogy Zalaegerszegtõl legyen
hangos az ország. Nem hittük,
hogy ilyen gyorsan sikerül, de
emiatt nem bánkódunk.
– Melyek voltak a csúcsra
vezetõ út állomásai a vezetõ
szemszögébõl?
– A csapatépítésnek természetesen voltak szakaszai. A
nagy feladat az anyagi háttér
megteremtése volt.
– Kézenfekvõ a következõ
feladat: ott kell maradni a csúcs
közelében…
– A 2001-2002-es bajnokság
tavaszi idényében, amikor a Ferencváros megközelített bennünket, leültünk beszélgetni a
fiúkkal. Arra a megállapodásra
jutottunk, hogy nem hátra kell
nézegetni a tabellán, hanem
elõre. Ezt valljuk most is. Kétségtelen, hogy sokkal könnyebb
a csúcsra jutni, mint ott maradni, de arra törekszünk, hogy a
ZTE a magyar labdarúgásban
tartósan az élvonalban legyen,
és sikeresen mutatkozzon be a
nemzetközi futballporondon is.”
Merjünk nagyok lenni! –
mondta Nagy Ferenc. S ennek
szellemében is cselekedett…
Mint Nagy Ferenc is említette, elsõsorban a játékosátigazolások tartoztak hozzá a 2000es évek elején a klubnál. Érdemes a 2000-tõl 2003-ig terjedõ
idõszak játékosmozgását felidézni a ZTE-nél.
A 2000/2001-es bajnokságban 13 játékos érkezett: Turi
Géza, Cupik Ferenc, Primoz
Gliha, Móri Tamás, Telek András, Udvari Tamás, Andrej
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Dobljanszkij, Egressy Gábor,
Nagy Csaba, Róza László, Balázs F. Csongor, Kiss Krisztián
és Waltner Róbert. Ezzel szemben ketten távoztak: Sebõk
József és Tóth Zoltán. A
2001/2002-es bajnoki szezonra
6 játékost igazoltak: Urbán Flórián, Kenesei Krisztián, Szamosi Tamás, Radoslav Král,
Darko Ljubojevics, Molnár Balázs jött Egerszegre. Több, mint
egy csapatra való labdarúgótól
vált meg a ZTE: Primoz Gliha,
Móri Tamás, Róza László, Telek
András, Nagy Csaba, Balázs F.
Csongor, Gaál László, Szabó
Csaba, Gyõri Zoltán, Szabó II.
Zsolt, Filó Attila, Szõke Péter,
Strasser László és Kiss Krisztián
távozott. A 2002/2003-as évre
érkezett: Szasa Ilics, Igor Budisa, Koplárovics Béla, Vincze Ottó, Szabó Zoltán, Faragó István, Gyánó Szabolcs. Tizen intettek búcsút a ZTE-nek: Róth
Ferenc, Waltner Róbert, Liviu
Boncis, Faragó István, Szasa
Ilics, Igor Budisa, Szabó Zoltán,
Andrej Dobljanszkij, Udvari Tamás, Cupik Ferenc.
2003 végére a tabella utolsó
helyére csúszott a ZTE. Egymást
követték az elemzések, a vizsgálatok, mert nem csak a pályán
vallott kudarcot a csapat. A
közgyûlés sportbizottsága által
készített anyag (2003. december 20.) érdekes megállapításokat tartalmaz. Nem is hinné az
ember, hogy milyen bonyolult
és szövevényes egy futballklub
gazdálkodása. Nem árt a felsõfokú számviteli végzettség.
A vizsgálat leszögezi: érdemes tisztázni, hogy egy sportoló (itt labdarúgó értendõ – a
szerk.) leigazolásakor mikor és
kinek kell fizetni. Ha a sportolónak érvényes szerzõdése van,
akkor õ is és a klubja is igényt
tarthat átigazolási, úgynevezett
aláírási díjra. Ha a sportolónak
nincs érvényes szerzõdése, akkor az õt foglalkoztató új klub
csak a labdarúgónak fizet átigazolási díjat.
A vizsgált idõszakban a ZTE
által vásárolt játékjog 130 millió
forint volt, viszont az eladásból
származó bevétel ennek alig valamivel több, mint tizede, csupán 14 millió forint.
A ZTE FC Rt. az említett
játékosvásárlások terheit már

A szurkolók nehezen emésztették meg a bajnoki cím utáni
visszaesést. Hangot is adtak ennek.
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2001-ben sem tudta önerõbõl
finanszírozni, ezért 100 millió
forint hitelt vett fel a Magyar
Labdarúgó Ligától. A bajnoki
cím miatt kifizetett extra prémiumok újabb külsõ forrásokat
követeltek.
A vizsgálat megállapításokat
rögzített a felvett kölcsönökkel
– magánszemélyektõl, cégektõl
– kapcsolatban. Idézünk ebbõl
az anyagból:
„– Urbán Flórián kölcsönfelvevõnek csak a neve ismert,
egyéb személyi adat nem.
– a kölcsön lejárata konkrét
dátumot nem tartalmaz, azonban az rt.-tõl való távozáskor
egy összegben vissza kellett volna fizetnie.
– tanú nincs.
– Vincze Ottó, csak a neve
ismert, egyéb személyi adatai
nem
– Lejárat: 2003. 06.30. Nem
került visszafizetésre.
– Tanú nincs.
– Szamosi, csak a neve ismert, egyéb személyi adatai nem
– Lejárat: 2003. 06.30. Nem
került visszafizetésre.
- Tanú nincs.
A kölcsönök célja a labdarúgók esetében ismeretlen. A
kis összegek esetén (dr. Batha,
Compatibil, Hidroterra…) technikai jellegû a ki nem egyenlített
részvényvásárlás miatt.”
A játékoseladásoknál jó példaként említette a vizsgálat Ke-
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A szerzõdés alapján az Exratime feladata játékosok bemutatása, lehetséges játékosok, ellenfelek, figyelése, információ
szolgáltatása volt.
Ha kitöltötte volna szerzõdését Szasa Ilics – 50 %-os szereplés esetén – 97 millió forint
járt volna a kapusnak. A ZTE FC
Rt.-nek végül is a 2003. január
29-i szerzõdésmódosítást követõen sikerült megválnia Szasa
Ilicstõl. Igaz, 13 millió forintot
így is fizetni kellett a távozó
játékosnak.
Sorozatunkban azt boncolgatjuk: hogyan juthatott el a
ZTE a 2002-es bajnoki címtõl a
szégyenletes 2011/12-es szezonig, amikor 30 mérkõzésen csupán 13 pontot szerzett, így esélye sem volt az NB I-ben maradásra?
Milyen érdekes: 2002 elõtt
tíz évvel, az 1991/92-es bajnokságban ugyancsak 13 pontja
volt, s akkor is búcsúzott az
élvonaltól.
Tíz év múlva viszont bajnokságot nyert. Ha a számtani sorozat nem csap be bennünket, akkor 2022-ben ismét
NB I-es bajnokcsapata lesz Zalaegerszegnek. Más azonban a
számtan, a matematika és a
futball.
Nem elég, hogy tavasszal az
NB II-ben maradásért is meg
kell küzdenie a ZTE-nek, itt van
a múlt sara is. Február végén

Nagy Ferenc ragaszkodik az „inflációs indexálláshoz”. A város
viszont nyugodt szívvel számon kérhetné az „igazolatlan” élvonalbeli távollétet.
nesei Krisztián Kínába szer- megnevezték azokat, akik érinzõdését. Ennek ellenpéldája tettek a fogadási botrányban. Az
volt Szasa Ilics leigazolása. A elõzetes „szellõztetések” kapkapus szerzõdése 2002. nyará- csán több ZTE-mérkõzés is gyatól 2005. június 30-ig szólt. A núba keveredett (2008. 05.17.:
ZTE FC Rt. a játékossal munka- ZTE-REAC 3-3, bajnoki, 2008.
szerzõdést kötött 170 ezer Ft/hó 11.09.: Siófok - ZTE 1-4, bajnoki,
bruttó fizetéssel, plusz 50 ezer 2009. 05. 23.: ZTE-Siófok 5-3,
Ft/pont prémiummal. Ezen kívül bajnoki, 2007.09.09.: ZTE-REAC
az angliai székhelyû Extratime 3-1, Ligakupa, 2007.09.17.: REACManagement Ltd részére az ZTE 3-5, Ligakupa, forrás: Blikk,
alábbi kifizetéseket vállalta a ZTE:
Hír 24). Ráadásul árnyék vetül
– a szerzõdés lejártáig 2.800 (errõl korábban már olvashateuró/hó
tak) a Manchester United-ZTE
– 2002/2003-as szezon: BL-visszavágóra is.
88.000 euró
A realitás talaján maradva
– 2003/2004-es szezon: ma az is csodával felérõ felté58.000 euró
telezés, hogy 2022-ben NB I-es
– 2004/2005-ös szezon: focicsapata lesz Zalaegerszeg58.000 euró,
nek. Nem hogy bajnokcsapata…
s amíg Szasa Ilics szerzõdés- Ugyanis már nem csak a felben áll a klubbal, minden pont építmény omlott össze, hanem
után 200 euró.
az alap is hiányzik. Nincs mire

Az egyik gyanúba keveredett mérkõzés: 2009. május 23-án a
Siófok játszott Zalaegerszegen. A ZTE nyert 5-3-ra, s a csapat
erõssége Artjoms Rudnevs volt, aki jelenleg a Bundesligában
szereplõ Hamburg házi gólkirálya.
építkezni. 1991/92-ben még volt.
Sikerült is visszajutni.
Sorozatunkban részletesen
foglalkoztunk a ZTE FC Rt.
gazdálkodásával. A forrást hitelesnek tekinthetjük, nincs
okunk a számadatok valódiságában kételkednünk. A ZTE
FC Rt. gazdasági átvilágításáról
készült 2004. évi önkormányzati elõterjesztésben érdekes
megállapítások olvashatók:
„Az érdekeltségi rendszer
mûködésének vizsgálata kimutatta, hogy a ZTE esetében is
szoros összefüggés áll fenn a
teljesítménnyel megkereshetõ
jövedelem nagysága és a valós
teljesítmények között. Igaz, ezt
az összefüggést a ZTE szinte
tudományos kísérletekbe illõ
szélsõségek példáján próbálta
ki. A bajnoki cím évében (20012002) még viszonylag alacsonyabb alapjuttatások mellett
úgy került meghatározásra a
célprémium, hogy (az egyébként reálisan nem várt) bajnoki
cím esetén az év közben megszerzett pontpénz 90 százalékát
újra megkapják a játékosok. Ez
utóbbi ösztönzõ késõbb mintegy 75 millió forint kifizetését
jelentette. Ebben az évben a
teljesítménytõl független alapjuttatások bõven a tényleges
jövedelem fele alatt voltak. A
csapat pedig bajnok lett.
A jelenleg is zajló bajnokság
(2003/2004 – a szerk.) õszi
idõszakában érvényes az alapjuttatások és prémiumkitûzések
alapján a hetedik hely megszerzéséhez szükséges pontmennyiség elérése esetén a teljesítményarányos jövedelemrész nem
érte el az összjövedelem 25
százalékát. Egyes játékosok esetén a 20 százalékot sem. A csapat az utolsó helyen telelt. Magyarán az alapjuttatások olyan
mértékûre emelkedtek, hogy a
teljesítményarányos prémium
már elveszítette ösztönzõ hatását.”
A klub marketingtevékenysége – az átvilágítás szerint is –
csapnivaló volt. Szinte iskolapéldája annak, hogyan nem kell
és nem lehet egy bajnokságot
nyerõ és a Bajnokok Ligájában a
Manchester Unitedet verõ csapat sikerét kiaknázni. A klub
futni hagyta a sikerekben rejlõ

piaci lehetõségeket. Arról nem
is beszélve, hogy az addig meglévõ támogatói kör is fokozatosan leépült.
Az egyetlen kedvezõ változást ebben az idõszakban (a bajnokság megnyerése után – E.E.)
az jelentette, hogy a város és az
állam jelentõs segítségével újjáépült a stadion lelátórendszere az északi rész kivételével. Az
1 milliárd forintot meghaladó
állami támogatás az utolsó pillanatban érkezett, még az országos stadionrekonstrukciós program leállítása elõtt.
A stadion teljes felújítása
azonban még várat magára, elég
csak az északi lelátóra gondolni,
vagy a játéktér fûtésrendszerének kiépítésére. A déli lelátó
csak szerkezetkész állapotban
van, ott is lenne még munka.
Arról nem is beszélve, hogy a
homlokzati részrõl évek óta
hiányzó burkolólapokat illett
volna már pótolni. Apróság, de
fontos a hozzáállás megítélésében.
A jelenlegi helyzetben reális
lehetõség nem látszik a stadion
befejezésére. Bár a TAO és a
stadionrekonstrukciós pályázat
reményt adhatna, de a város
közremûködése nélkül a ZTE
FC Rt.-nek erre nincs esélye.
Zalaegerszeg Önkormányzata –
az érvényben lévõ szerzõdés
alapján – már eddig is gavallér
módon támogatta a klubot. Gyakorlatilag a legnagyobb szponzora a ZTE futballklubnak. Cserébe „csak” pontos, hiteles tájékoztatást kértek Nagy Ferenc
fõtulajdonostól a klub gazdasági helyzetérõl. Gyutai Csaba
polgármester szerint „fecnit”
kaptak, könyvszakértõi ellenjegyzés nélkül.
És egy – ezt már én teszem
hozzá – keresetet 76 millió
forint megfizetésére az „inflációs indexálás” miatt.
Ha a forint ennyit romlott
az elmúlt idõben, akkor menynyit inflálódott és fõleg amortizálódott vajon a ZTE focicsapata? Mert a szerzõdés csak akkor korrekt, ha valamennyi félre vonatkoznak a kötelezettségek is. Nem csak a jogok és az
elõnyök…
E.E.
(Folytatjuk)
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Elfeledett évforduló (26.)
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…

Az 1968-as NB II-es bajnokcsapat Szõcs Jánossal. Álló sor,
balról: Prokisch Károly, Lang József, Fehér I. István, Czotter
Béla, Szabó Rezsõ, Papp Antal, Igazi István, Madár Gábor,
Szõcs János. Guggolnak: Filó László, Kajtár Gyula, Déri László,
Tóth János, Lang Ferenc, Kocsis Tamás, Bita József.

páros címet kaptuk az MLSZtõl. Egyáltalán nem volt csalódás ez a harmadik hely. Ezt
követõen két és fél évet játszottam még Komlón, s nagyon jól ment a játék. Ráadásul
ott ismertem meg késõbbi
feleségemet.
– Aztán gyökeres változás
következett…
– No nem a házasságkötés
miatt. A Balaton mellett nyaraltunk, amikor megjelentek a
komlói vezetõk. Nagy baj van!
– mondták, mert nincs a csapatnak edzõje. Tudták, hogy a
Honvéd játékosaként már megszereztem a Testnevelési Fõiskolán az akkori legmagasabb edzõi képesítést, ezért a
játékosok javaslatára kérték,
hogy vegyem át a csapat irányítását.
– Azonnal igent mondott?
– Nem. Azt kértem, hogy
beszélhessek a játékosokkal,
akikkel együtt fociztam nap
mint nap. Megbeszéltük, hogy
a barátság marad, de a fegyelmet megkövetelem. Így lettem
NB I-es játékosból azonnal NB
I-es edzõ. Két és fél évig vol-

2013. április 18.
tam a csapat szakvezetõje, közben várandós lett a feleségem.
Köztudott, hogy Komlón akkor annyira szennyezett volt a
levegõ, hogy amíg az ember az
egyik városrészbõl a másikba
ért, a fehér ing szinte fekete
lett. Úgy éreztem, hogy születendõ gyermekünk egészsége
érdekében el kell mennünk. S
ekkor jött Zalaegerszegrõl Balogh János ZTE-elnök és Vajda
Tibor szakosztályelnök. Megkérdezték, hogy mennyi a fizetésem… Majdnem hanyatt estek, amikor megmondtam. Õk
ennek a felét sem tudják ígérni, legfeljebb akkor, ha másodállásban a ZTE edzõje leszek,
fõállásban pedig testnevelõ
szakfelügyelõi pozíciót töltök
be a városban.
– A történet folytatása
ismert: megegyeztek, s visszatért Zalaegerszegre… Három
idõszakban volt a ZTE edzõje.
Jellemezze ezeket a periódusokat!
– Az elsõ három év, ami az
NB II-tõl az NB I B-n keresztül
az NB I-be vezetett, szakmailag, emberileg, érzelmileg megismételhetetlen volt. Ekkor alakult ki az a csapat, amely alkalmas, rátermett volt arra,
hogy az élvonalba jusson.
Szerencsém is volt, hiszen az

Zalai, zalaegerszegi játékosokból építhette fel Szõcs János a
sikercsapat gerincét. Tóth Gyula (jobbról) pályafutása Salomvárról indult.

Szõcs János: – Az az idõszak szakmailag, emberileg, érzelmileg megismételhetetlen…
– Komlói pályafutásánál
2013. február 18-án ünnepelte 80. születésnapját Szõcs tartottunk. Egy olyan szezont
János, a ZTE egykori trénere. hagyott maga mögött, hogy a
Vezetésével jutott fel az NB II- bajnoki címre is esélyes volt a
bõl az NB I B-be, majd az NB I- Bányász. Az utolsó fordulóbe 1972-ben a ZTE labdarúgó- ban nem tudtak nyerni, így
csapata. Az elõzõ részben lab- „csak” bronzérmesek lettek.
darúgó pályafutásának zala- Csalódás volt ez?
– Ekkor már középpályásegerszegi kezdetérõl, majd pécsi budapesti, komlói állomá- ként szerepeltem, s ebben a
sairól beszélt. Folytatjuk múlt- szezonban társammal, Sós Károllyal a legjobb középpályás
idézésünket a Mesterrel.

Bita József gyõrfiszegi…

2013. április 18.
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elképzelésem szinkronban volt jelentkeztek az elsõ ereda lehetõségekkel: zalaegersze- mények is.
gi, zalai játékosokból épít– Szögezzük le: Pacsán
hettem fel a csapat gerincét. volt hazánkban az elsõ futMinden idegszálammal arra ballkollégium!
törekedtem, hogy ezekbõl a
– Ez is a zalai csodához
játékosokból egy igazi csapa- tartozott. Mindig azon törtem
tot építsünk. Nincs értelme a fejem, hogy milyen új dolgot
részletezni a történéseket, hi- lehet csinálni. A korosztályos
szen a krónika feljegyezte en- csapatok eredményei önmagunek az idõszaknak az állomá- kért beszéltek.
sait. Az elsõ 5-6 év csodálatos
– Tizenegy és fél év után
volt. Minden fõvárosi élcsapat mégis elhagyta a ZTE-t...
skalpját megszereztük. Min– Pécsre kerültem. Nagyon
denkinek az volt a véleménye, szép három évet töltöttem ott.
hogy Egerszegen csoda történt. Volt egy kellemetlen eset, ami– Valóban csoda volt ez?
kor 7-2-re megvertük a ZTE-t.
– Nem. Egyszerûen olyan Azt mondták, hogy direkt törevolt a légkör, hogy itt nem kedtem erre a megsemmisítõ
lehetett becsapni a szurkoló- csapásra. Ez nem igaz, Isten
kat. Jöttek a játékosok az öl- látja a lelkemet! Ez úgy jött ki
tözõbe a meccs elõtt, s azt akkor. Ebben az idõszakban 3mondták: – Mester, egy gom- 4 edzõ is megfordult Egerszebostût sem lehet leejteni a né- gen. Egyszer csak ismét csörzõtéren! Fiúk, éppen ezért, ha gött a telefon: Zalaegerszegrõl
meg is döglünk, ezen a hívtak…
meccsen nem lehet kikapni!
– S visszatért a ZTE-hez!
Ez a hangulat uralkodott akkor
– Akkor már komolyabb
Zalaegerszegen, s ezt semmi célt fogalmaztunk meg. A játémással, még a pénzzel sem le- kosállományt tekintve reálishetett volna elérni, mint azzal nak láttam a dobogós helyea lokálpatriotizmussal, ami az zést, illetve a kupagyõzelmet,
akkori ZTE-et jellemezte.
kilépve a nemzetközi porond– Ön a sikerek idõszaká- ra. A vezetés ehhez kiemelt
ban sem feledkezett el a tehet- prémiumot garantált, s ezt köségek kiválasztásáról. Tudta, zöltem is a játékosokkal. Terhogy jó utánpótlás nélkül mészetesen kialakítottuk az új
nincsen sikeres folytatás.
felkészülési módot is. A mér– Bementem Ujvári Sándor- kõzések után nem mentek hahoz, a megyei tanács elnöké- za a játékosok, hanem az akkor
hez, s elmondtam, hogy egy épült Balaton Szállóban volt az
labdarúgó-kollégiumot kellene összetartás. Másnap délelõtt
indítani Zalaegerszegen. Az el- regeneráló edzés, masszás könök – aki egyébként elkötele- vetkezett, az újabb mérkõzésre
zett híve volt a sportélet fej- készülve. Ezt vállalták a játékolesztésének – más helyszínt sok. Az elsõ két meccset megjavasolt, mondván: a megye- nyertük, majd Debrecenben
székhelyen 40 fõ
feletti osztálylétszámok vannak, nem
tehetik meg, hogy
a zalaegerszegi gyerekeknek ne legyen helyük az
adott iskolában. Megszûnt viszont a
pacsai középiskolai
kollégium, s ha ott
meg tudom valósítani az elképzelésemet, áldása rá. S
megcsináltuk! Kétezer gyermek jelentkezett Pacsára!
Tudatos kiválasztás
alapján, rendkívül
fegyelmezett körülmények között Szabó Rezsõ és Madár Gábor segítségével intenzív technikai és taktikai
foglalkozások zajlottak. Hamarosan Mihalecz István tõsgyökeres zalaegerszegi.

Ujvári Sándor támogatta Szõcs Jánost a labdarúgó-kollégium
létrehozásában.

balszerencsés
körülmények
között kikaptunk. Hazafelé a
megyei tanács üdülõjében,
Balatonlellén szálltunk meg. A
reggeli ébresztõnél három fiatalember hiányzott. A maszszõrt, Bognár Gyurit megkérdeztem, hogy ébresztett-e… Azt
mondta, hogy igen. Aztán elõkerült a három fiatalember,
elnézést kértek: olyan fáradtak
voltak, hogy sokáig aludtak.
Nekem ez gyanús volt. Mint
kiderült, „belemerültek” az éjszakába. Itthon mindhárom
játékost keményen megbüntettem. Milyen alapon, Mester?
– kérdezték, hiszen mi nem
voltunk az éjszakában. Kiderült az igazság, s ezt õk is
elismerték késõbb. Ekkor
azonban valami megszakadt
köztem és a csapat között. Az
az erõs szál, ami korábban a
ZTE-hez kötött. Három 1-0-ás
vereség következett. Úgy éreztem, hogy most el kell
mennem.
– Aztán késõbb mégis
visszajött…

– Akkor éppen Hévízen
voltam, segítettem az ottani
edzõnek. Amolyan levezetés
volt ez. A nyarat rendszeresen
a Balaton-partján töltjük, Keszthelyen van a hétvégi házunk.
Egy május elsejei rendezvényen valaki megütögette a vállamat. Hátranézek, hát Zalatnai
László, a szakosztály akkori
vezetõje volt. Bajban vagyunk
– mondta –, szeretnénk, ha
segítene rajtunk…
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi részei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu
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Bukás Gyurcsánnyal pluszban
Idõközi önkormányzati képviselõ-választást tartottak Monoron, ahol a január végén
lemondott fideszes képviselõ
helyét kellett betölteni. A voksolás alkalmával megmérették
magukat politikai pártok is: a
Fidesz, az MSZP-DK alkalmi
koalíció és a Jobbik is elindította jelöltjét.
A választói akarat elsöprõ
fideszes gyõzelmet eredményezett. Balogh Imre Ferenc, a
kormánypárti jelölt végzett az
elsõ helyen 212 szavazattal,
megelõzve a jobbikos Bokros
Tibort, aki 110 szavazatot kapott és az MSZP és a Demokratikus Koalíció közös jelöltjét,
akire mindössze 57-en voksoltak.
Mostanában mást sem hallunk a baloldal megmondó
embereitõl, más sem ömlik a

„csatlós” médiából, mint hogy
az Orbán-kormány katasztrófába sodorja az országot, hogy
lábbal tapossa a demokráciát,
hogy a népnek már réges-régen elege van az egész fideszes bagázsból, s az ország már
olyan repesve várja a baloldali
változást, mint vénlány a kérõt.
Ugyanakkor a közvéleménykutatások rendre azt mutatják,
hogy a Fidesz utcahosszal vezet a baloldal vezetõ ereje, a
szocialisták elõtt és az idõközi
választásokat is meghatározó
kormánypárti fölény a jellemzi. (A legutóbbi öt idõközi választáson négy esetben a Fidesz jelöltje volt a befutó, ami
demonstratív jobboldali fölényt
jelöl.)
Többek között a monori választás is ékesen példázza,
hogy az emberek többsége

Az Európai Polgárok Éve 2013
Idén húsz éve, hogy hatályba lépett a Maastricht-i szerzõdés, mely az európai polgárság fogalmát vezette be, ezért az
Európai Unió a 2013-as évet az Európai Polgárok Évének
nevezte ki.
De hogy mit is jelent európai polgárnak lenni? Bár egyre
többen vallják magukat európainak az EU-közösségen belül,
de kevesen vannak tisztában az európai állampolgárságból
fakadó jogaikkal. Az európai év célja éppen ezért az, hogy felhívja a lakosság, különösen pedig a fiatalok figyelmét ezekre.
Ilyenek például, hogy az EU-s tagállamok lakói szabadon
költözhetnek egy másik tagállamba, ahol a helyhatósági és
európai választásokon szavazhatnak és jelöltethetik is magukat, továbbá joguk van petícióval az Európai Parlamenthez
fordulni.
További elõnyös jogosultságok illetik meg automatikusan
az európai lakosságot: a szakmai képesítések elismerése, az
utas- és fogyasztói jogok, az egészségügyi ellátás igénybevételének feltételei, a társadalombiztosítási jogosultságok megõrzése, vagy például a diákok külföldi tanulását lehetõvé tevõ
Erasmus programban való részvétel. Az európai év keretében
Európa-szerte megrendezendõ eseményeken és konferenciákon a résztvevõk megvitathatják az uniós jogok helyzetét, és
álláspontot alakíthatnak ki arról, hogy milyennek kellene
lennie az Európai Uniónak 2020-ban. Különösen hangsúlyos,
hogy magyarnak lenni egyben azt jelenti, hogy európainak
lenni, a kettõ kiegészíti, erõsíti egymást. Ha Európáról van
szó, akkor rólunk, magyarokról is szó van.
Az Európai Unió többet jelent az egységes belsõ piacnál:
az európai együttmûködés a polgárokkal kezdõdik. Tájékozódjon Ön is lehetõségeirõl, jogai tudósításáról az Europe
Direct Információs Központok gondoskodnak, ha kérdése
van, bátran keresse fel irodánkat, segítünk eligazodni.
Keresse személyesen Czigány
Csilla munkatársunkat a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elsõ emeletén, valamint
telefonon a 92/550-514-es telefonszámon, illetve e-mailben a
zala@europedirect.hu-n teheti
fel kérdéseit.

nem támogatja a balliberális
oldal térnyerését. A szocialisták és a Gyurcsány-párt jelöltjét a Jobbik embere is nagy
fölénnyel verte, nem is szólva
arról, hogy a fideszes Balogh
Imre Ferenc közel négyszer
annyi voksot zsebelt be, mint a
baloldal által favorizált Bokros
Tibor.
Szerencsés volt-e szocialistáknak összefogni a Demokratikus Koalícióval, nem tudhatjuk. Lehet, hogy egyfajta kísér-

let volt Mesterházyék részérõl
a Gyurcsánnyal való szövetség,
kipróbálták, hogy mire jutnak
együtt a vetélkedésben.
Az eredmény egyértelmû.
Vagyis nincs szó trendfordulóról, ahogy azt egy korábbi
soproni sikerük után próbálták belesulykolni a szocialisták
a közvéleménybe. A kormányoldal továbbra is õrzi jelentõs
fölényét a baloldali ellenzékkel
szemben.
f.l.

