
Választás 2010 

Jobbikosnak is jutott a 
szocialista pénzbıl 
Feltöltés idıpontja: 2010. március 21. 08:44 | MH 

A mezıgazdasági tárca várományosa a Jobbik úgynevezett árnyékkormányában 
Varga Géza Galga menti agrármenedzser, aki meglepı módon a dél-alföldi Szentesen 
indul képviselıjelöltként a radikális párt színeiben. A Jobbik mezıgazdasági 
kabinetjének vezetıje már több pártot is megjárt, az egyik említésétıl azonban 
eltekint az életrajzában. 

Morvai Krisztina 
tanácsadója azt sem veri 
nagydobra, hogy a 
személyéhez köthetı 
alapítvány, illetve cégek 
sikeresen pályáznak az 
MSZP-s vezetés alatt álló 
Északkelet-Pest Megyei 
LEADER Egyesületnél. 

Ejtıernyıs jelöltje van a 
Jobbiknak a Szentes 
központú Csongrád megyei 

választókerületben. A Pest megye északkeleti részén, a Galga mentén gazdálkodó, több pártot is 
megjárt Varga Gézát ugyanis szőkebb pátriá-jában a helyi jobbikosok többsége nem kívánta jelöltként 
látni – értesült a Magyar Hírlap. Ily módon az ország túlsó felében indul az agrármenedzser, aki a 
Jobbik.hu-n olvasható életrajza szerint „2002-ben csatlakozott a Fideszhez, azonban nem találta 
tisztességesnek az ott folyó munkát, ezért hamar ki is lépett. De nem tudta tétlenül nézni hazánk 
pusztítását: csatlakozott az új erıhöz, a Jobbikhoz, ahol jelenleg a mezıgazdasági kabinet elnöke és 
Morvai Krisztina EP-képviselı szakmai tanácsadója.” 
 
Fidesz, Élılánc, Jobbik 
 
„Varga Géza, úgy látszik, azt elfelejti megemlíteni, hogy a 2006-os országgyőlési választási kampány 
elıtt egyik pillanatról a másikra lépett ki a Fideszbıl, mint ahogy azt sem írja, hogy a Jobbikhoz vezetı 
útja közben egy másik pártba is belépett – ezt már Tóth Gábor fideszes parlamenti képviselıtıl, Bag 
község polgármesterétıl tudta meg a Magyar Hírlap. – Semmilyen komoly indokot nem hozott fel, hogy 
miért távozik sorainkból, viszont napokon belül azt láttuk, hogy az Élılánc Magyarországért nevő 
zöldpárt képviselıjelöltjeként indul ellenem.” Pikáns adalék, hogy így az agrármenedzsernek támogatnia 
kellett a zöldformáció elnökségének 2006. február 7-i nyilatkozatát, amelyben – Varga jelenlegi pártja – 
a Jobbik egyes akcióit illették rendkívül súlyos kritikával. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy „az 
Élılánc Magyarorszá-gért elnöksége felháborodását fejezi ki amiatt, hogy a Jobbik nevő politikai csoport 
kampánynyitó akciójában manipulatív és rosszíző módon visszaélt az Élılánc nevével és GMO-ellenes 
kampányával, amikor »Élısáncot« hirdetett a »génkezelt liberális politika ellen«. (…) Tiltakozunk a 
Jobbik becsmérlı, rasszista elemeket sem nélkülözı, antiliberális fölhívása ellen.” 
 
Változnak az idık. A Jobbik.hu-n fellelhetı számos megnyilvánulásából ugyanis nem derül ki, hogy – a 
fenti élıláncos állásfoglalással a zöld- párt akkori politikusaként azonosulni látszó – Varga Géza négy év 
múltán miképpen vélekedik egyik fınöke, Morvai Krisztina egyes megnyilatkozásairól, amelyek bizonyos 
„metélt farkincákról” vagy éppen a képviselı asszony által a Simon Perez izraeli elnökhöz kötött 
magyarországi „magukfajtákról” szólnak. 
 
A Jobbik 2010-es „vidékmentı agrárprogramjának” szakmai vezetıje az Élılánc politikusaként évekkel 
ezelıtt más nyilatkozatot is tett. A párt honlapján ma is olvasható a következı: „Varga Géza, az Élılánc 
Magyarországért országgyőlési képviselıjelöltje az aszódi választókerületben, tiltakozom az ellen, hogy 
az MSZP választási kampányának céljaira használja az Európai Unió LEADER+ vidékfejlesztési 
programját, éppen azt az EU-programot, amely a vidékfejlesztési döntéseket a helyi emberek 
összefogására bízza, és ehhez nyújt anyagi segítséget.” 2009. november 4-én a LEADER-téma kapcsán, 
már a Jobbik mezıgazdasági kabinetjének vezetıjeként, „az MSZP udvartartását” azzal vádolja meg, 
hogy EU-s pénzbıl hatalmi hálózatot épít. „A LEADER magyarországi története annak a kórképe lett, 
hogy mi történik akkor, ha a támogatási pénzeket országos és helyi szintő politikai hatalmi hálózat 
kiépítésére használják, mint ahogyan azt az MSZP és udvartartása tette és teszi ma is.” 
 
Féltı gondoskodás 
 
Ehhez képest rendkívül érdekes, hogy a Szabóné Müller Tímea MSZP-s országgyőlési képviselı vezette 
Északkelet-Pest Megyei LEADER Egyesület január 25-i közleménye szerint az Alsógalga-menti Helyi 
Vidékfejlesztési Munkacsoport sikeresen pályázott helyi vidékfejlesztési programjával. A pályázatkezelı 
szervezet neve pedig nem más, mint a GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, amelynek – az ez 
év eleji – hivatalos bírósági adatok szerint az egyik képviselıje, láss csodát, maga Varga Géza. Ennek a 
projektnek az égisze alatt természetesen támogatásban részesültek pályázatok: maga a galgahévízi 
GAIA alapítvány három pályázatra összesen több mint négy és fél millió forintot kapott, a Magyar 
Ökotanyák Elsı Biotermékpályás Beszerzési és Értékesítési Szövetkezete több mint kétmilliót, az 
Ökologika Kft. közel hat és fél milliót, a Galgafarm Kft. bı hatmilliót, a Galgafarm Szövetkezet pedig 
szintén csaknem hat és fél millió forintot nyert el. A cégek és az alapítvány közös vonása, hogy 
mindegyik galgahévízi székhellyel mőködik, és valamiképpen kötıdik Varga Géza személyéhez. A 2010 
márciusi hivatalos cégadatok szerint a felszámolás alatt álló Magyar Ökotanyák Elsı Biotermékpályás 
Beszerzési és Értékesítési Szövetkezetének ügyvezetı igazgatója Varga, az Ökologika Kft. tagjai között 
a GAIA alapítvány is szerepel, a Galgafarm Kft.-ben maga Varga Géza az egyik tag, a Galgafarm 
Szövetkezetben pedig az igazgatóság elnöke. 
 
A kicsiny tó partján, szép dombokon elterülı Galgafarm Szövetkezet amúgy ökológiai minısítéső tej és 
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tejtermékek feldolgozására kapta a tekintélyes summát. A Galgafarm Kft. számára is megadatott a 
nyugodt alkotómunka lehetısége, ugyanis pár millióból bizonyára futja a természetes alapanyagú 
textíliák kézmőves feldolgozására. 
 
Mindazonáltal a szocialista Szabóné Müller Tímea által elnökölt Északkelet-Pest Megyei LEADER 
Egyesület arról is hírt ad 2009. október 14-i dátummal, hogy Galgahévízen különbözı cégek szép 
összegeket nyertek el. A Bioliget Kft. például biopékség építésére kapott több mint négy és fél millió 
forintot, a már említett GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány pedig oktatóközpont hıtermelı 
rendszerének felújítása és sátortábor létesítése céljából részesült majd ötmillióban. 
 
A természetesen szintén Galga-hévízen mőködı GAIA Életmódstúdió pedig – ki hinné!? – 
stúdióbıvítéshez kapott szerény támogatást, hétmillió forintot. Egyébiránt ez a három összeg is a Jobbik 
agrárszakértıje, illetve családja érdekeltségi körébe vándorolt. A márciusi hivatalos cégadatok szerint 
ugyanis a Bioliget Kft.-ben Varga Géza tag, a GAIA Életmód- stúdióban pedig Varga Géza Istvánné 
vezetı tisztségviselı. 
 
A lap megkérdezte Varga Gézát is, hogy ez az összesen cirka 42 millió forint vajon mitıl nem olyan – 
hogy ıt idézzük – támogatási pénz, mint amilyet országos és helyi szintő politikai hatalmi hálózat 
kiépítésére használ az MSZP és udvartartása. Varga Géza írásbeli válaszában a szocialisták 
vidékpolitikájával összefüggésben közölte, hogy fenntartja a Jobbik kabinetje által korábban kiadott 
nyilatkozatát a LEADER-témában. Hozzáfőzte: „De a személyes érintettségemre vonatkozó minden 
spekulációt visszautasítok.” Megjegyezte: „A különbözı pályázatainkkal kapcsolatban megadott és 
Szabóné Müller Tímea MSZP-s országgyőlési képviselıtıl származó adatok részigazságokat takarnak.” 
 
A kulcsszó: pályázat 
 
Varga közlése szerint még a polgári kormány idején a földmővelésügyi minisztérium „országosan 
elismert, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket kért fel arra, hogy jelöljenek olyan szervezeteket, 
amelyek egy meghívásos pályázatban gesztori (pályázatkezelı titkársági) feladatok ellátására képesek a 
kísérleti vidékfejlesztési programban. Több ilyen országos szervezet a GAIA Ökoló- 
giai és Vidékfejlesztési Alapítványt jelölte, amelynek 1990 óta a közelmúltig igazgatója voltam.” 
Hozzátette: „A fent leírt folyamatot a polgári kormány indította, de az MSZP–SZDSZ- kormány vitte 
tovább és fejezte be. Ennek összes hátrányát éreztük, mivel az új »szoclib» kormány gyanakvással és 
nagyítóval vizsgálta a megvalósítás minden egyes szakaszát, mivel a kezdeményezés a polgári 
kormányé volt. Semmilyen összeférhetetlenség nem állt fenn abban a tekintetben, hogy maga a GAIA 
alapítvány pályázzon, vagy bármilyen, arra egyébként jogosult pályázó ezt megtegye. Itt engem 
személyesen vagy családom bármely tagját érintı pályázat nem került beadásra. Az alapítvány a 
program képzésével kapcsolatban adott be három pályázatot, amelyet megnyert, és sikeresen el is 
végzett, csakúgy, mint a témában már akkor tizenhárom éve tevékenykedı és a lapjuk által is említett 
gazdasági szervezetek. Az FVM (földmővelésügyi minisztérium – a szerk.) és részben a számvevıszék 
által lefolytatott utóellenırzések sem tártak fel semmilyen, még oly apró hiányosságot sem a folyamat 
tartalmi, formai és jogszabály szerinti végzésében.” 
 
A további, sikeresen elnyert összegekre vonatkozó felvetésre Varga Géza így reagált: „Ezek olyan 
pályázatok, amelyekre térségi lakos jogán bárki adhatott be pályázatot. Ezt a GAIA alapítvány is és a 
feleségem is megtette, csakúgy, mint a Bioliget Kft., amelyben van tulajdonrészem. Feleségem 
tulajdonában van az életmódstúdió betéti társaság. Ezek nem LEADER-pályázatok ugyan, de ezek 
vonatkozásában a valóság az, hogy ezen beadott pályázataink MVH (Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal – a szerk.) általi pozitív elbírálásáról valóban rendelkezünk a részben elfogadó határozattal, 
melyeket azonban megfellebbeztünk, mert azok számos ponton eltérnek a jogszabályban elıírtaktól. 
Elbírálásuk folyamatban van, pénzösszeg átutalásáról vagy felhasználásáról tehát nem beszélhetünk.” 
 
Hogy is szokták az ilyen magyarázatot kommentálni? Valahogy így: no comment… 

Zsebık Csaba 
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