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Balaicz Zoltán a Fidesz-KDNP zalaegerszegi polgármesterjelöltje
s ezt a döntést a párt felsõbb
fórumai jóváhagyták.
Július 7-én sajtótájékoztató
keretében mutatta be Balaicz
Zoltán a pártszövetség õszi,
önkormányzati képviselõjelöltjeit. Bali Zoltán kampányfõnök a névsor ismertetése elõtt
kihangsúlyozta: egyedi és vidám hangvételû kampányra
készülnek a következõ hónapokban. Legfontosabb céljuk,
hogy a zalaegerszegi állampolgárokat minél szélesebb kör-

Balaicz Zoltán megköszönte az eddigi önkormányzati képviselõk munkáját.
Mint arról honlapunkon laegerszegen. Ismeretes, hogy
(www.zalatajkiado.hu) július június 11-én a Fidesz helyi
harmadikán már értesülhet- szervezetének tagjai 108:22
tek, Balaicz Zoltán, a jelenlegi arányban szavaztak neki bizalalpolgármester lett a Fidesz- mat a jelenlegi polgármesterKDNP polgármesterjelöltje Za- rel, Gyutai Csabával szemben,

Balatoni képeslapok (1.)
Rajz: Farkas László

Extra...

ben, közvetlenül is meg tudják
szólítani és intenzív párbeszéd
alakuljon ki a választókkal.
Balaicz Zoltán polgármesterjelölt megköszönte azoknak
a korábbi önkormányzati képviselõknek a munkáját, akik
õsszel már nem mérettetik
meg magukat és örömmel
nyugtázta, hogy az új jelöltek
munkáját a korábbi képviselõk
minden választókerületben támogatják.
(Folytatás a 2. oldalon)

Rigó Csaba maradt a kormánymegbízott
Orbán Viktor miniszterelnök 2014 július elsejei hatállyal a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter javaslatára Rigó Csabát
a Zala Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá nevezte ki.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi ciklust követõen továbbra is Rigó Csaba irányítja négy

Rigó Csaba újabb négy évre
bizalmat kapott.
évig a Zala Megyei Kormányhivatalt.

www.zalatajkiado.hu
– Dodó, a vendég úr direkt molesztál minket, mindenáron
balatoni halat akar zabálni!...

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

14754

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

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

2

Zalatáj

2014. július 17.

Balaicz Zoltán a Fidesz-KDNP zalaegerszegi polgármesterjelöltje
(Folytatás a 2. oldalon)
Az októberben esedékes
önkormányzati választások képviselõjelöltjei a következõk
lesznek a Fidesz-KDNP részérõl:
1. választókerület:
Sümegi László
2. választókerület:
dr. Tóth Lászó
3. választókerület:
Dékány Endre
4. választókerület:
Böjte Sándor
5. választókerület:
Gecse Péter
6. választókerület:
Bali Zoltán
7. választókerület:
Sándor Dénes György
8. választókerület:
Makovecz Tamás
9. választókerület:
Galbavy Zoltán
10. választókerület:
Bognár Ákos

11. választókerület:
Orosz Ferencné
12. választókerület:
Herkliné Ebedli Gyöngyi
A jelöltek bemutatását követõen Balaicz Zoltán polgármesterjelölt hozzátette: kedvezõnek értékeli, hogy a FideszKDNP jelöltjeit több szervezet
is kiemelt támogatásáról biztosította. Ilyen például a Magyar
Kereszténydemokrata
Szövetség, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a
Nemzeti Fórum, a Fidelitas, a
Vállalkozók Pártja és a
Kisgazda Polgári Egyesület is.
Balaicz Zoltán köszönetet
mondott a támogatásért, a
bizalomért, majd egy konkrét
bejelentést is tett: amennyiben
az õszi önkormányzati választás a Fidesz-KDNP gyõzelmével zárul, úgy az egyik alpolgármesternek Gecse Pétert
szeretné felkérni.

A Fidesz-KDNP zalaegerszegi képviselõjelöltjei.

Balatoni képeslapok (2.)
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Vízkiszorítás

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 25 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

– Amikor Peckásné bejön a vízbe, rögtön beugrik nekem
Archimedes törvénye!

Nosztalgia

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun
– Istenem, hol vannak azok a régi szép NDK-s idõk!...
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Méreten aluli?

Vádemelés a zalalövõi hamis horgászjegyek ügyében
A Zalatáj írt elõször a
zalalövõi Borostyán Horgász
Egyesületnél folyó rendõrségi
vizsgálatról. Több probléma is
felmerült, amivel nem csak a
rendõrség, hanem az ügyészség is foglalkozott.
Legutóbb 2014. június 26-án
számoltunk be a nyomozás állásáról. Akkor azt a tájékoztatást
kaptuk a rendõrségtõl, hogy
még nem zárult le a vizsgálat,
de az eljárás befejezés elõtt áll.
Július 15.-én aztán megkaptuk az értesítést a rendõrségtõl, konkrétan Nothoff Ingrid
sajtófõnöktõl:
„A zalalövõi Borostyán Horgászegyesületet érintõ eljárást
a Lenti Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya 2014. július
9-én befejezte; W-né T.Katalin,
W.Sándor, M.László és M-né V.
Edit Ildikó zalalövõi lakosok
ellen 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett, szabálysértési
kárt okozó, üzletszerûen elkövetett csalás vétség és 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett
magánokirat-hamisítás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt az ügyben keletkezett iratokat vádemelési ja-

vaslattal megküldte a Zalaegerszegi Járási Ügyészségnek.”
Tudomásunk szerint – persze nem vagyunk jogi szakértõk – a vádemelési javaslat
„erõssége” nem túl meggyõzõ,
akár pénzbírsággal is megúszhatják a gyanúsítottak. Ilyen
esetben a pecásoknál – horgásznyelven szólva – illik
visszadobni a méreten aluli
halat a Borostyán-tóba.
Persze van ebben a tájékoztatásban egy rész, ami befolyásolhatja az ügy elbírálását. Mit
jelent például a folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségének megalapozott gyanúja?
Mielõtt ezt a rendõrségi
tájékoztatást megkaptuk, már
a birtokunkban volt az ügyet
kirobbantó Póka Szilárd újabb
panasza, amit a napokban
elküldött illetékes helyre:
„Bejelentésem alapján, amely
arra irányult, hogy a Zalalövõi
Horgász Egyesületnél tömegével értékesítettek hamis horgászjegyeket, már egy éve folyik a nyomozás, hol a zalaegerszegi, hol a lenti rendõrkapitányságon.

A bejelentõ szerint sokkal több a hamis jegy. Képünkön a felsõ
jegy hamis, az alsó valódi.

Vádemelési javaslatig már eljutott az ügy.

A nagy kapás még várat magára?
Információim szerint Len- AV7997734 számú bevételi
tiben befejezõdött a nyomozás bizonylatot is.
és négy horgászjegyrõl sikerült
Ezen példányokat már
megállapítaniuk, hogy azok több ízben próbáltam leadni,
hamisak voltak, mert már azo- de ennek jelentõséget nem tunos típusból 23 darabot csa- lajdonítottak.
toltam be, de a sorszámoElképzelni sem tudom,
zásból könnyen megállapít- hogy egyetlen hatóságot sem
ható lett volna, ha azt egy- érdekel ezen eltûnt bevétel, ha
általán akarták volna, hogy az egyértelmûen megállapíthány hamis jegy került kibo- ható, hogy csak egy értékesítõ
csátásra.
személynél mintegy egymillió
Most pedig becsatolom az forint folyt be (aki a legkeveAY0233 kezdetû nyugtaszelvé- sebbet szokta eladni), milyen
nyeket (8 db), melybõl meg- összeget tehet ki csak ezen egy
állapítható, hogy ezen 8 db nyugtatömb hiányzó 50 nyugmintegy egymillió forint be- taszelvénye.”
vételt tartalmaz.
Érdekes felvetések. Hogy
A kérdés csak az, ha az ezeknek mennyi a valóságalapáltalam becsatolt 238 végû juk, azt vizsgálják ki, döntsék
nyugtaszelvénybõl kivonjuk a el az illetékesek.
180 végût, akkor nagyon egyElképzelhetõ – bár ez csak
szerûen megállapítható, hogy szubjektív megítélésünk –, hogy
mintegy 50 db nyugtaszelvény ez az ügy ezzel a vádemelési
a nyugtatömbbel együtt hova javaslattal még nincs lezárva?
tûnt az 50 db bevételi bizonyA méretes halat – Póka Szilat bevételi összege.
lárd szerint – ugyanis még
Ugyancsak becsatolom a nem sikerült kiemelni.
AY0269153, AV7997729 és az
E.E.
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Lehallgatták a lehallgatási bizottságot
Háttérbe szorulnak a hagyományos kémszerepek

Napóleon belügyminisztere, Fouché szinte mindenrõl értesült.
Mások titkai mindig élénken foglalkoztatták az embereket. Sokat adtak azért, hogy
ezekrõl értesüljenek. Ha véletlenül nem sikerült a titkok
közelébe férkõzni, beérték
azzal, hogy vélt, de nem mindig valós történeteket keringessenek.
Regényekbe illõ esetei vannak annak is, hogy a valótlan
történetek tudatos terjesztése
milyen következményekkel jár,
családokat, országokat képes
szétzülleszteni, népeket népek
ellen fordítani. A hatalom gyakorlói viszont már nagyon
régen professzionális szintre
fejlesztették a mások titkainak
idõben történõ megszerzését,
a hírszerzést. A távolabbi és a
közelebbi múlt erre számos
példával szolgál.
Honalapító elõdeink az elbeszélések szerint a határokon
kívül állandóan megfigyelõ,
gyorsmozgású, kis létszámú lovas csapatokat tartottak, amik
ellátták aktuális katonai és más
jellegû információval a vezetést, így a kellemetlen meglepetéseknek elejét lehetett
venni.
Bonaparte Napóleon belügyminisztere, Fouché szinte
minden rezdülésrõl értesült,
aminek jelentõsége lehetett
még a császár közvetlen környezetébõl is. A már a császárnak is terhes ügybuzgalom
miatt leváltotta, de rövid idõn
belül ismét visszahelyezte,
mert a háttérbõl is hasznosabb
információkat
szolgáltatott,
mint a hivatalban lévõ kolléga.
Alig elképzelhetõ, hogy az
1967-es arab-izraeli konfliktusban az izraeliek rövid idõn
belül nagy hadisikereket érhettek volna el anélkül, hogy ne

értesültek volna az ellenség
szándékairól. Rossz nyelvek
szerint az értesülések közvetlenül az ellenség törzskarától
származtak.
Elmondható, hogy a legutóbbi három évtized elõtti
idõkig a hírszerzés alapjaiban
személyfüggõ volt, valahogy
be kellett épülni oda, ahol az
információk megszerezhetõk
voltak, illetve embereket megvásárolni az információ forrásainak környékérõl. Errõl szólnak a kémregények és a
kémfilmek.
Mára azonban a technika
fejlõdésének köszönhetõen a
helyzet nagyot változott, a hagyományos kémszerepek háttérbe kerültek, ezeket helyettesíteni lehet technikával. A
technika kényelmes megoldásokat tesz lehetõvé. A kiszemelt célról szerzett információk birtokában könnyen beépíthetõ a nyugati demokráciák által tág lehetõségeket
biztosító civil kezdeményezésekbe a cél megvalósítása,
esetleg a nem kívánatos politikus és támogatói eltávolítása.
Gyakorlatilag ennek a pénz
szab csak határt.

Erre szolgál a legutóbb
idõkbõl példaként Berlusconi,
a volt olasz miniszterelnök
esete. Eltávolításának esetét
éppen egy volt amerikai, kissé
sértõdött
pénzügyminiszter
örökíti meg könyvében. A menesztésben érdekelt szereplõk
a megszerzett információkat
használva eltávolították a kormány élérõl és rögvest arról is
gondoskodtak, hogy helyére
megfelelõ „szakértõ” miniszterelnök kerüljön a szükséges
idõre. Hasonlóképpen járt a
volt görög miniszterelnök is,
amikor a drachmára való
visszatérés ügyében kilátásba
helyezte a népszavazást, mert
nem látta az útját másképpen
az adósságprés alóli megszabadulásnak. Õt is „szakértõ”
miniszterelnök váltotta rövid
úton és rövid idõre.
Edward Snowden óta azonban a világ nagyon sokat tanult
a technika alkalmazhatóságáról és arról, hogy az az elmúlt
évtizedben mire is volt jó. A
napvilágra került töredékekbõl is rémes kép bontakozott
ki. Sok egyéb mellett kiderült,
hogy a lehallgató világfülek
nem úgy osztályozzák a világ
országait a barát, vagy ellenség
kategóriában, ahogy ezt a közvélemény már régen megszokta. Néha a leghûségesebbnek
gondolt baráti ország is az ellenségeseknek kijáró lehallgatási intenzitást kapja. A legkirívóbb példa erre a Németország esete, ahol a lehallgatás
már-már a terroristagyanús
országok szintjét érte el.
Igen, magának a kormányzat csúcsán ülõ kancellár
asszonynak, Angela Merkelnek
a mobilkészülékét is lehallgatták. Mindez még az atlanti elkötelezettségüket ebhûséggel
bizonygató németeknél is kiütötte a biztosítékot. Nem volt

Fotó: wikipédia

olyan erõ, ami egy a lehallgatások ügyét vizsgáló Bundestagbizottság megalakítását megakadályozhatta volna, ahol bizony kínos dolgok hangozhatnak el, amikrõl jó idõben értesülni, ha már oda nem terjedhet ki a lehallgatás.
Itt a hagyományos megoldások nem segíthetnek, hajmeresztõ újítással kell élni.
Nyilván a német titkosszolgálatot is érdekli, hogy mi történik
ott, gondolták és nem tévedtek. „Vásároltak” tehát egy 31
éves (Snowden-korú) német
biztonsági szakértõt és õ a német államtól húzott fizetése
mellé kiegészítésként jó pénzért lehallgatta a vizsgáló bizottságot és a megbízóknak
tovább adta. A lehallgató kígyó
azonban a saját farkába harapott, mert a mutatvány elbukott, a lehallgatást leleplezték.
Szinte nem volt olyan német
nyelven megjelenõ, jelentõsnek mondható országos terítésû lap, ami errõl az esetrõl
ne cikkezett volna.
Az eset messzemenõ tanulságokkal szolgál, ami felveti a
mai nyugati demokrácia közbeszédben hangoztatott céljai
és a valóságban ezek ellen
mûködõ erõk közötti egyre
növekvõ ellentmondást. Ha
Németországban ilyen mértékû, barátinak éppen nem nevezhetõ felderítésre van szükség, abban az országban, amelyik éppen a napokban a föderális Európa létrehozásának
õszinte híve, Juncker mellé állt
és gyõzködött más hezitáló
kormányfõket is, vajon mi a
helyzet azokban az országokban, ahol, mint hazánkban,
irtóznak a nemzeti szuverenitás további brüsszeli korlátozásától?!
Boros Imre
közgazdász

Fotó: AFP/DPA

Edward Snowden támogatói a német kalózpárt Angela Merkel biztos volt abban, hogy nem
hallgatják le. Tévedett.
berlini demonstrációján.
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Demokratikus alapon történõ megveretés
Saját bõrén tapasztalhatta a „baloldali megoldást”

Fotó: MTI
Kapott egyet a szeme alá… Demokratikus barátkozás Gulyás
Mártonnal DK-módra.
Gyurcsányék az elmúlt hétvégén összeröffentek ellenállni. A Demokratikus Koalíció
(DK) Budapesten, a Batthyányörökmécseshez hívta híveit, az
Ellenállás Napja címen meghirdetett tüntetésre. A rendezvény természetesen az õszi
önkormányzati választásokra
való készülõdés kampányrendezvényeinek sorába illeszkedett. Az örök nyughatatlan
demokrata, Gyurcsány Ferenc
egy állomásnak szánta a megmozdulást azon a rögös úton,
amely Orbán Viktor és rendszerének elzavarását célozza.
A rendezvényen felszólaltak felkent demokraták. Eörsi
Mátyás, Kerék-Bárczy Szabolcs, Kunhalmi Ágnes után
beszélt Gyurcsány Ferenc is.
Tekintsünk itt el a szónokok
mondandójának megidézésétõl, mert az Ellenállás Napján
történtek leginkább figyelemre méltó momentuma Gulyás
Márton demokratikus alapon
történt megverése volt. Gulyás
a Krétakör Alapítvány aktivis-

tájaként egy házilag barkácsolt
táblát emelt magasra a következõ felirattal: „Cigányozás
helyett baloldali megoldást!”
Ez a mondat gerjesztette odáig
Gyurcsány népének haragját,
hogy a Gulyás közelében lévõk
nekiestek a krétakörösnek. Kitépték kezébõl táblát, szétszaggatták, s õt magát sem kímélték. Ököllel többször megütötték, megrúgták és égõ cigarettát dobtak a hátizsákjába. Történt mindez nem egy radikális
párt (Jobbik) gyûlésén, hanem
a demokraták legdemokratábbjának, Gyurcsány Ferenc
pártjának rendezvényén.
A tettlegességig fajult inzultus megértéséhez érdemes
visszakanyarodni az elõzményekhez.
Fentebb már történt utalás
arra, hogy a közeledõ õszi választások jegyében történik
most már minden a honi politika színpadán. Folynak a latolgatások, fontolgatások, egyezkedések a baloldalon is a
gyõzelemre esélyes jelöltek

Fotó: Huszti István
Két baloldali, Kunhalmi Ágnes és Gyurcsány Ferenc összehajol: – Mutassa, Ágika, bunyó is szerepel a forgatókönyvben?!
kiválasztása dolgában. Történt,
hogy az úgynevezett demokratikus ellenzék miskolci közös
jelöltként nevezte Pásztor Albertet, a város korábbi rendõrkapitányát. Pásztor öt évvel
korábban arról beszélt, hogy
bizonyos bûncselekményeket
szinte kizárólagosan cigányok
követnek el a városban, s ezzel
elismerte, hogy az ezerszer letagadott cigánybûnözés mégiscsak létezik a városban. A volt
fõrendõr eme kijelentése több
„demokrata” mellet Gyurcsány
Ferencnél is annyira kiverte
biztosítékot, hogy egyenesen
öklendezésre ingerlõnek találta Pásztor szavait. Gyurcsány
radikális pálfordulásait már
megszokhattuk, s így nem hat
igazán meglepetésként, hogy a
DK elnöke most már tisztessé-

ges demokratának tartja Pásztor Albertet.
Történt a továbbiakban,
hogy a szintén harcos „demokrata” Eörsi Mátyás a „Pásztorügyben” zajló purparlé kapcsán arról beszélt az ATV-ben,
hogy „statisztikailag létezik a
romabûnözés”. Eörsi ezzel olajt
öntött a szunnyadni készülõ
zsarátnokra. A rasszizmusba
hajló kijelentés inspirálta Gulyás Mártont, hogy a Gyurcsányt imádók feje fölé emelje
a föntebb idézett szövegezésû
táblát. A következmény ismert.
A demokrácia, a tolerancia
elszánt védelmezõi jól elpáholták Gulyás Mártont. A szerencsétlen aktivista saját bõrén
tapasztalhatta meg a „baloldali
megoldást”…
f.l.

DK-sok egymás közt
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

– Hallod, ez mégiscsak abszurdum! Igazi demokraták
képtelenek tolerálni, hogy annak a krétakörös gyereknek
lezavartunk néhány maflást az Ellenállás Napján!...
Rajz: Farkas László
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Kórház a város közepén
Beszélgetés dr. Oroszlán Tamás igazgatóval
2014. június 26-án honla- munkabért. A megoldás nem
punkon jelentettük meg az egyértelmû: Zalaegerszegen és
alábbi cikket:
Keszthelyen ez a gyakorlat,
Aki a magyar egészség- Nagykanizsán viszont nem.
üggyel kapcsolatban reális cikEgyébként nincs egységes
ket akar írni, az kösse fel a ga- szabályozás ebben a kérdéstyáját. Ha csak nem PR-ízû írás- ben. Zalaegerszegen, a megyei
sal akarja bombázni Európa – kórházban az ügyelet elsõ
egészségügyi szempontból – nyolc órájában megkapják telegyik leginkább lerobbant jes bérüket a dolgozók, a mánációját.
sodik nyolc órában viszont
Lehet MSZP-SZDSZ-, avagy csak 210 Ft-os (!) órabér jár
Fidesz-KDNP-kormány, az egész- nekik – információink szerint.
ségügy mindig kritikus pont.
A fellebbezést követõen a
Amúgy a magyar társadalom másodfokú bíróság dönt majd
szent tehene.
a dolgozók keresetérõl.
Ha itt, Zalában akarunk
***
körülnézni, ezt ne felejtsük el.
Idõközben megérkezett a
Szûkebb pátriánk egészség- válasz dr. Oroszlán Tamástól az
ügye az országos egész hû tük- interjúval kapcsoltban. A fõre, leképezõdése.
igazgatói feladatok ellátásával
Több téma is felvetõdött, megbízott stratégiai igazgató
aminek kapcsán szerettünk készségesen válaszolt kérdévolna interjút készíteni dr. Csi- seinkre. Mielõtt az interjút
dei Irénnel, a Zala Megyei Kór- közreadnánk, közöljük azt a
ház fõigazgatójával. Informá- sajtónyilatkozatot, amelyet a
cióink szerint õ most elérhe- Zala Megyei Kórház vezetésétetlen. Budapesten kezelik, tõl kaptunk.
***
egy másik kórházban. Jelenleg
Sajtónyilatkozat
dr. Oroszlán Tamás orvosigazEgy közösségi hírportálon
gató irányítja a megyei kórházat. Így tõle kértünk idõpontot nemrégiben E.E. aláírással a
Zala Megyei Kórházzal foglalaz interjú elkészítésére.
Amíg erre sor kerül, elöljá- kozó híranyag jelent meg. A
róban egy érdekes, folyamat- leírtakkal kapcsolatban a Zala
ban lévõ ügyrõl szeretnénk Megyei Kórház menedzsmentje a következõ nyilatkozatot
tájékoztatni olvasóinkat.
2012 áprilisában a Zala Me- teszi:
1.A Zala Megyei Kórház
gyei Kórház 83 dolgozója keresetet nyújtott be a Zalaeger- fõigazgatója dr. Cside Irén
szegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra, a kórházzal
szemben „munkabérbõl levonás jogellenessége megállapítása iránt”.
Információink szerint idõközben ketten visszaléptek a
pertõl. Bizonyára véletlen csak az egybeesés, hogy ekkor tértek vissza – gyes, gyed
után – a kórházba
dolgozni. 2014. április 29-én a bíróság
elutasította a keresetet, azzal indokolva
döntését, hogy nem
bérlevonás történt,
hanem csak technikai megoldást használt a kórház.
2010-tõl vonják le
egyébként a magyar
egészségügyben a pi- Pillanatnyilag dr. Oroszlán Tamás orvoshenõnap
után
a igazgató irányítja a kórházat.

A Zala Megyei Kórházat is kedvezõen érintheti a mintegy 15
milliárd forintos központi támogatás.
S most következzen a dr.
hosszabb távolléte idejére, a
helyettesítési gyakorlat és írá- Oroszlán Tamással készített
sos megbízás alapján dr. interjú!
– A napokban elhangzott
Oroszlán Tamás stratégiai igazgatót bízza meg a fõigazgatói hír szerint 15 milliárd forintos
feladatok ellátásával és a mun- támogatást kapnak a kórhákáltatói jogok teljes gyakorlá- zak, ami a tartozásuk rendesával. A stratégiai igazgató tá- zését segíti. Részesül ebbõl a
volléte estén e jogköröket dr. Zala Megyei Kórház is?
– Ezt az információt mi is
Kecskés Gábor orvos-igazgató
gyakorolja. Fõigazgató Asszony csak a híradásokból ismerjük.
távollétével kapcsolatosan – Zombor Gábor államtitkár úr
tekintettel, hogy arra nem ka- egy nyilatkozatában – több
pott felhatalmazást az érintet- mindent említve – azt mondta,
tõl – a Kórház menedzsmentje hogy 15 milliárd forintot szánnak nyáron a leginkább eladónem nyilatkozik.
2. E.E. telefonon kért és sodott kórházak megsegítésékapott idõpontot a stratégiai re. Remélem, hogy ez a Zala
Megyei Kórházat is érinteni
igazgatóval való találkozásra.
3. Mint a sajtóból is ismert, fogja. Annál is inkább, mert
a Zala Megyei Kórház 83 dol- nem titok, hogy a megyei kórgozója 2012-ben pert indított a ház is komoly adósságállokórház ellen, a kereset szerint mánnyal küzd.
nem megfelelõen kifizetett
– Ez mibõl adódik?
ügyeleti díjak ügyében. A
– Van egy 2 milliárd forint
munkaügyi perben a bíróság körüli összeg, de ez kissé túlteljes mértékben elfogadta a zott a valóságos állapothoz kékórház álláspontját, így elsõ fo- pest, tekintettel arra, hogy
kon a pert a kórház nyerte. ebbõl 830 millió forint virNem rendelkezünk informá- tuális adósságnak fogható fel.
cióval arról, hogy a felperesek Ez az összeg nem létezik akkor
megfellebbezték volna az elsõ – mert leírható –, ha a jogszafokú ítéletet. Tekintettel arra, bályi háttér megváltozik.
hogy a per még folyamatban
– S a további, több, mint 1
van, arról csak a jogerõs ítélet milliárdos tartozás?
birtokában kívánunk nyilat– Ez döntõ többségében a
kozni.
beszállítói tartozásokból adódik.
4. Jelen nyilatkozat sajtó– Megkezdõdött egy nagy
nyilvános, de csak teljes szöve- beruházás, rekonstrukció a
gének közzétételéhez járul megyei kórházban. Ezzel kaphozzá a Kórház vezetése.
csolatban változik a megszoZalaegerszeg, 2014. június 30. kott „üzemmód”. Elkerülhetetdr. Oroszlán Tamás len lesz az MR-berendezés szüstratégiai igazgató neteltetése egy ideig. A város***
ban terjedõ pletykák szerint
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nem véletlen, hogy a kórház
melletti utcában villámgyorsan megépült egy magán
diagnosztikai központ. Van-e
kapcsolata, átfedése a kórházzal?
– Az építkezéskor, bizonyos szakaszban óhatatlanul le
kell állítani az MR-berendezést.
Ez másfél, maximum kettõ
hónapot jelent. Ennek több
oka van. Az egyik az épülettömb, ami a kardiológiai és
szívsebészeti részleget képezi
majd, arra épül rá, tehát az
építkezés miatt szükséges az
elbontás. A másik ok pedig az,
hogy az MR-készülék megóvása érdekében is szükség van a
leállításra. A harmadik ok az,
hogy a vastartalmú építõelemek mozgatása és a mágneses
erõtér nincs barátságban egymással a fizika alaptörvényei szerint. Ez indokolja az MR leállítását, ami egyébként nagyon
pontosan meg van tervezve.
– Ismert ennek a leállásnak a pontos idõpontja?
– Még nem. Ez az építés
folyamatától függ. Amíg lehet,
az utolsó pillanatig üzemeltetni szeretnénk, a betegek
érdekét szem elõtt tartva. Természetesen gondoskodnunk
kell az MR-vizsgálatok elvégzésének biztosításáról. Kétségtelen: a Zárda utcában megépült
egy magánvállalkozásban mûködõ diagnosztikai központ.
Az igénybevételével kapcsolatos tárgyalások megkezdõdtek,
de megállapodás még nincs.
– Az OEP-re gondol a
megállapodást említve?
– Részben igen, másrészt
pedig az MR-t mûködtetõ cégre. Ennek sok szempontból komoly vonzata van. Szeretnénk
bizonyos vizsgálatokat itt elvégeztetni, de lesznek olyan speciális esetek, amikor Szombathelyre kell irányítani a beteget.
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– Személyi átfedések vannak a kórház és a magánintézmény között?
– Annyi, hogy egyik kollégánk – munkaideje letelte
után – ott alkalmazásban van
diagnosztikai tevékenység folytatására.
– Melyik szakterületrõl?
– Radiológus a kolléga.
Mindez szabályozott formában
történik. Ebben a szakmában
nincs túlkínálat, érthetõen keresik õket. Ha az MR-berendezés nem mûködik majd a
kórházban, a szakemberekrõl
gondoskodnunk kell. Folynak
a tárgyalások, hogy ebben az
idõszakban foglalkoztatni lehessen õket.
– Az egészségügy olyan,
mint a labdarúgás, csak
társadalmi szempontból jóval fontosabb. Mindenki ért
hozzá. Ha a gyerekeket leszámítjuk, van vagy 5 millió labdarúgó szövetségi kapitány és ugyanannyi egészségügyi miniszter ebben az
országban. Többen is felvetik, hogy az utóbbi idõben
sok jól képzett orvos hagyta el a Zala Megyei Kórházat…
– Volt mozgás, mindkét
irányban. Mentek el és jöttek is
vissza. Mentek el orvosok például Nagykanizsára, de onnét
is érkeztek hozzánk. Jöttek
Kaposvárról is, hogy a szakemberhiányt enyhítsük, vagyis a
vándorlás nem egyirányú mozgást jelent.
– Mi ennek az oka?
– Részben egzisztenciális
okai vannak, de emberi motivációk is közrejátszanak.
– Milyen hiányszakmák
vannak most a megyei kórházban?
– Régóta gondot jelent szakemberellátás szempontjából az
onkológia.

A Zárda utcai magánintézmény. Egyelõre nincs szerzõdése az
OEP-el.

– Ez speciálisan zalai jelenség, vagy országosan is ez
a jellemzõ?
– Sajnos igen. Ugyancsak
hiányszakmának számít a gerontológia, az idõskori ellátás
területe, vagy éppen az infektológia. Ezek közül egyik sem
zalaegerszegi sajátosság. Hiányszakmának minõsül a patológia, a pszichiátria és a radiológia is.
– Van egy gyógyszertesztelési program Magyarországon, amelyben a Zala Megyei
Kórház is szerepel. Olyan híreket hallani, hogy ennek
anyagi javadalmazásából az
indokoltnál nagyobb részt
kapnak az orvosok, mint a
kórház.
– Nézõpont kérdése, hogy
mi is jelent az indokoltnál
nagyobb részesedést. Korábban is szabályozott keretek
között zajlott ez a program, de
2014. január elsejétõl ez módosult, s teljesen egzakt formában lettek megállapítva
azok a szabályozók, amelyek a
vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásmódot keretek közé foglalják. Ez a dokumentum egyébként a kórház honlapján szerepel, mindenki számára hozzáférhetõ. A Zala Megyei Kórház saját hatáskörben meghatározta azokat az arányokat,
amelyek szerint a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos bevételek elosztása történik. Kétségtelen tény, hogy a Zala Megyei
Kórházban mintegy 20 évre
visszamenõleg történnek klinikai vizsgálatok. Ebben szinte
valamennyi klinikai osztály
részt vesz. Ez nagyon örvendetes dolog, hiszen egy nemzetközi projektrõl van szó,
vagyis nem zalaegerszegi sajátosság. Ez egy olyan „ringlispil”, ahová nagyon nehéz bekerülni, de sokkal könnyebb
kikerülni, visszakerülni pedig
lehetetlen. A magyar kórházak,
ezen belül a zalaegerszegi által
elvégzett vizsgálatok eredményei, az adatgyûjtés és a vizsgálatok lebonyolítása nemzetközi színvonalú, s megállja a
helyét az összehasonlításban.
– A sürgõsségi ellátással –
amely nemrég kapott külön
területet – kapcsolatban mik
a tapasztalatok?
– 2012. január elsejével
kezdte meg mûködését a sürgõsségi ellátó osztály. Saját tapasztalatokkal is tudok szolgálni, hiszen mielõtt kórházigazgató lettem, de azóta is, tevékenyen részt veszek a sürgõsségi ellátó osztály munkájá-
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ban. A kezdeti nehézségeket
sikerült áthidalni. Fél évig döcögött a dolog, de ennek számos összetevõje van. Össze
kellett csiszolódnia a csapatnak, az orvosoknak az ápolókkal, a betegkísérõkkel. Be kellett illeszteni a sürgõsségi ellátást a kórház egész rendszerébe, el kellett fogadtatni a
társszakmákkal. Világossá kellett tenni, hogy a sürgõsségi
ellátási rendszer miért fontos
az embereknek, a kórháznak, s
azoknak, akik ott dolgoznak.
– Voltak kétkedõ hangok?
– Akadtak olyan vélemények, különösen az elsõ fél
évben, hogy betegek „vesznek
el” ebben az új rendszerben.
Kétségtelen, hogy a sürgõsségi
ellátás ember-, eszköz- és pénzigényes terület. Önmagában jelentõs veszteséget tud „termelni”, de ez összességében megtérül a túloldalon. Azokkal a
vizsgálatokkal, amiket a sürgõsségi osztályon elvégeznek,
már nem kell a fekvõbeteg
részlegeken foglalkozni.
– Nem utcai pletyka alapján fogalmazok, hanem szakorvosok vélekednek úgy, hogy
a sürgõsségi osztály még jobb
mûködéséhez szemléletváltozásra lenne szükség. Például a
háziorvosok részérõl is, ugyanis sok esetben indokolatlanul küldik ide a pácienseket.
– Ez kétségtelen. Ezzel
egyetértek.
– Ezen túl kiskaput is jelent a sürgõsségi osztály olyan
vizsgálatok
elvégzéséhez,
amikhez egyébként csak a
várólista alapján – hónapok
elteltével – juthatnak a betegek…
– Sajnos ebben önnek
igaza van. Mindig azt mondtuk
a sürgõsségi osztályon dolgozóknak, hogy minden betegnél, aki ott megjelenik, el kell
végezni a szükséges vizsgálatokat, de nem többet. Ha bejön a beteg egy bizonyos panaszkörrel, azt ki kell vizsgálni,
de a sürgõsségi ellátásnak nem
feladata az évek óta fennálló
panaszok orvoslása. Ez a háziorvos kompetenciája. Ennek
a részlegnek a kötelessége –
mint ahogy a nevében is szerepel – a sürgõsségi feladatok
ellátása.
– Most már ez a jellemzõ?
– Igen, ilyen irányba mozdult el az ellátás.
– Most, hogy új gazdája van a kórháznak,
milyen a kapcsolat a korábbi fenntartóval, a megyei
(Folytatás a 8. oldalon)
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Kórház a város közepén
Beszélgetés dr. Oroszlán Tamás igazgatóval
(Folytatás a 7. oldalról)
önkormányzattal, illetve Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal?
– Amióta nem a megyei
közgyûlés a fenntartó, olyan
szinten van a kapcsolatunk,
ami elvárható. Nincs alá-fölé
rendeltség, de a napi kapcsolat
megmaradt. Ha a közgyûlés,
vagy a megyei tisztiorvos valamilyen feladattal megbíz bennünket, annak eleget teszünk.
A fõhatóságunk jelenleg Budapesten van, az illetékes minisztériumban. A várossal való
kapcsolatunk nem változott azzal, hogy a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet) fennhatósága alá kerültünk. A kölcsönös kapcsolat
rugalmasan mûködik.
– A megyék érdekérvényesítõ szerepe az elmúlt években
csökkent az országos politikában, ennek ellenére az eredményes zalai lobbitevékenységnek köszönhetõen jelentõs
támogatáshoz jutott a kór-

ház. Hasonló hatékonysággal
dolgozott a térség országgyûlési képviselõje is.
– Ezt nem vitatom, s a jövõben is számítunk erre a segítségre. Szükségünk van minden
olyan lobbitevékenységre, ami
a Zala Megyei Kórház mûködését segíti.
– Nem kerülhetem meg a
szomorú eseményt, a kórház
egykori sebész fõorvosának
halálát. Tudom, még tart a
rendõrségi vizsgálat, vagyis
nem mondhat hivatalosan
semmit.
– A szükséges életmentõ
mûtétet el kellett végezni dr.
Kutas János fõorvosnál. Hogy
ki végezte az operációt, az az
osztály mûködési rendjébõl
adódik. Hogy a mûtét és a
halál között volt-e összefüggés,
azt a hatósági vizsgálat tisztázza. A következõt feltétlenül
meg kell jegyezni: történt egy
névtelen, vagy álnéven tett
feljelentés a kórházzal szemben, amely elõtt a család is
értetlenül áll. Az ellátással kap-

„Be kellett illeszteni a sürgõsségi ellátást a kórház egész
rendszerébe, el kellett fogadtatni a társszakmákkal”.
– Nézze, nem lenne szerencsolatban ugyanis a család részérõl semmilyen kifogás nem csés, ha sejtetném, hogy vannak elképzeléseink. Sajnálatos,
merült föl.
– Van sejtésük, hogy mi- hogy 2014-ben nem adja az
lyen körbõl származhat a illetõ a nevét a feljelentéshez.
E.E.
feljelentés?

WordNerd
Egy szókincsfejlesztõ alkalmazás mindenkinek
2014. július 1-jével megnyitotta kapuit mindenki számára a WordNerd nevû webalkalmazás, amely idegen
nyelvi szókincsünket hivatott fejleszteni, bõvíteni, vagy
éppen karban tartani. A legújabb oktatási trendeknek
megfelelõen a felhasználók mindezt játékos keretek
között tehetik meg, miközben a program folyamatosan
új játékokkal, extra tartalmakkal jutalmazza, mindig új
kihívások elé állítva õket.
Legnagyobb erénye a testreszabhatóság, mivel a játékosoknak lehetõségük
van saját szókincs felvitelére tetszõleges nyelveken, amibõl aztán ki tudják
alakítani a nekik leginkább megfelelõ játékokat. Ennél fogva, aktív
nyelvtanulók számára kifejezetten ajánlott.
Természetesen az is el tudja magát foglalni, aki csak némi idegen nyelvi
tudáspróbára vágyik, ugyanis egy terjedelmes feladattérképen elõreírt,
angol és spanyol nyelvû feladatokkal foglalatoskodhat kezdõ, alapfokú és
középfokú szinteken.
Fontos megemlíteni, hogy az alkalmazás teljesen ingyenesen használható,
táblagépekrõl és okostelefonokról is elérhetõ az alábbi címen:
http://www.wordnerd.hu/
A webalkalmazás az NYDOP 1.1.1/C-12-2012-0005 azonosító jelû, „Egyéni
illetve iskolai oktatási programokba integrálható szókincsfejlesztõ és
motivációs modul” címû Európai Uniós pályázat keretein belül jött létre a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. által biztosított forrásból.
Jó munkát és jó szórakozást kíván hozzá:
Gáspár András
egyéni vállalkozó

Gáspár András
Cím: 8999 Zalalövõ, Kolozsvári u. 9.
Telefon: +36 30 322 8482
E-mail: gaspar.andras83@gmail.com
Honlap: www.wordnerd.hu
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Ötmilliárd forintos fejlesztés kezdõdött a Zala Megyei Kórházban

Fotó: Kertész Róbert
Ünnepélyes keretek között tették le a létesítmény alapkövét.
Megkezdõdött a kardiológiai és szívsebészeti centrum
kialakítása, valamint az ahhoz
kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés Zalaegerszegen, a beruházás összköltsége 5,5 milliárd forint. A létesítmény alapkövét július 11.-én helyezték el
a Zala Megyei Kórház területén.

Mészáros János, az egészségügyért felelõs államtitkárság kabinetfõnöke köszöntõjében elmondta: a most épülõ
centrum több mint egymillió
ember ellátását szolgálja majd.
Az új intézményben a betegek
jobb ellátási körülmények között, korszerûbb technikai fel-

Üssed, üssed, Francesco!
Nagyobb a bûn, ha olyanok követik el, akiknek üldözni kellene azt.
Egy gyermek megrontása
„a legborzalmasabb és legmocskosabb, amit csak el lehet képzelni” – Ferenc pápa
jelentette ki ezt az olasz balközép napilap, a La Repubblica korábbi fõszerkesztõjével
volt beszélgetés során.
A pápa július 7-én, a papi
pedofília 6 áldozatával történt vatikáni találkozó alkalmával elmondta: „Megbízható adatok az egyházon belüli
pedofíliát két százalékra értékelik. Ennek az adatnak
meg kellene nyugtatnia, de
bevallom, egyáltalán nem
nyugtat meg. Ellenkezõleg,
nagyon súlyosnak találom.
Két százalék a pedofil pap,
köztük van püspök és bíboros is. És még ennél is többen vannak, akik tudnak róla,
de hallgatnak, büntetnek
anélkül, hogy felfednék az
okát. Én ezt a helyzetet fenn-

tarthatatlannak tartom, és
szándékomban áll a megkívánt szigorúsággal fellépni
ellene”.
Ferenc az Eugenio Scalfarival zajlott interjú során
most úgy fogalmazott, hogy „
a pedofília leprája megfertõzi
az egyházat is…Mint Krisztus,
bottal lépek fel a pedofil
papokkal szemben.”.
Egyet kell értenünk Ferenc pápával abban, hogy az
a statisztikailag minimalizálható két százalék is rettenetesen sok. Legfõképp azért,
mert az elkövetõk az Isten
szolgái, akiknek elsõrendû
feladata lenne ennek a „legborzalmasabb,
legmocskosabb” bûnnek tûzzel-vassal
való üldözése.
Ezen a ponton jut eszünkbe Benedek Elek „Üssed, üssed, botocskám!” címû meséje. Mi mást mondhatnánk a
pápa nyilatkozata után: Üssed, üssed, Francesco!
f.l.

www.zalatajkiado.hu

tételrendszer mellett gyógyulhatnak. Török Krisztina, a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet fõigazgatója az
építkezés idejére türelmet kért
a kórház dolgozóitól, de azt
mondta, a beruházás átadása
után, 2015 augusztusától a 21.
századnak megfelelõ körülmények között tudnak majd
gyógyítani.
Vigh László (Fidesz) országgyûlési képviselõ kiemelte: a megyei kórházban a város
és a megye legnagyobb építkezése kezdõdött el, amely az
egész régió érdekét szolgálja.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP), Zalaegerszeg alpolgármestere közölte, hogy bár a
város nem fenntartója a kórháznak, a zalai megyeszékhely
az eltelt évtizedekben minden
erkölcsi és anyagi támogatást
(a többi között pályázati önrészt, forrást az eszközbeszerzéshez) megadott és jövõben
is megad ahhoz, hogy az intézmény folyamatosan tudjon
fejlõdni.

kezdte

Kecskés Gábor, a megyei
kórház orvos igazgatója hangsúlyozta, a most kezdõdõ építkezés alapvetõen és hosszú
távra megváltoztatja a kórház
életét.
Kiemelte: a jelenleg két
telephelyen mûködõ kórház
mûködése is átalakul. Korszerû épületegyüttes jön létre,
amelyben helyet kapnak a
most külsõ telephelyen mûködõ osztályok, így egy egységes,
centralizált, aktív ellátást nyújtó tömb jön létre. Szólt arról is,
hogy a beruházás korszerû
berendezések beszerzését, eszközök vásárlását és egyben orvostechnológiai továbblépési
lehetõséget is jelent.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében, mintegy
4,3 milliárd forint uniós finanszírozással és a magyar állam
támogatásával valósul meg.
Hozzávetõleg 3,9 milliárd forintot fordítanak építkezésre,
további több mint egymilliárd
forintot pedig új eszközök
(például CT, egyéb radiológiai
eszközök) beszerzésére költenek.
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Emlékek és érzelmek…
Búcsú Polster Pétertõl
A sors kegyetlen dolgokra
képes. Egy nappal Péter-nap
elõtt szólította az égi pályára
Polster Pétert, ahol immár
azokkal az egerszegi kosarasokkal játszhat együtt, akik
korábban „igazoltak” a menynyei csapatba.
Nem könnyû búcsúztatót
írni, könnyen kísértésbe esik
az ember, s a megfelelés kényszere miatt közhelyeket sorjázva szalad a tolla.
Egy pillanatig sem érzem
ezt a kényszert Polster Péter
esetében. Bár nehéz szívvel
vetem e sorokat papírra, mégis könnyen halad elõre a
tollam.
Peti mindig jó riportalany
volt. Nem csak azért, mert a
sztárallûröket messzirõl kerülte, s mindig a földön járt –
noha a talpa és a feje búbja
között 211 cm volt a távolság
–, hanem azért is, mert értette
a tréfát.
Csak ez a kegyetlen sors
nem értette. Túl hamar lettél
kiválasztott Péter! Abba a másik világba.
Miért õ és miért most?
A sorssal nehéz vitatkozni.
Észérveket válaszként szinte
soha nem kapunk tõle.
Én nem is a sorsot kértem,
hogy válaszoljon, Hanem négy
olyan embert, akinek így, vagy
úgy köze volt Polster Péterhez.
Magyar Attila, az egykori
csapattárs így emlékszik Petire:
– Amikor 1984-ben ifjú
Gyimesi János vezetõedzõ
Gyõrbõl Zalaegerszegre hozta
a tinédzser Polster Pétert, a
10-es keretet párokra osztotta.
Góczán Gábor Bodrogi Csabát, Kovács Attila Farkas Lászlót, Dobi Antal Vida Bélát,
Szûcs József Bencze Ákost
kapta. Én Péterrel kerültem
párba.

– Mi volt ennek a „csoportosításnak” a lényege?
– Az alapja az volt, hogy
lehetõleg mindenki a saját
pontján szereplõvel találkozzon, gyakoroljon. Nos, náluk
ez nem jött össze, hiszen Péter center volt, jómagam pedig irányító. A két szélsõ poszt
került össze. Péter akkor volt
18, én pedig 32 éves. Ha jól
tudom, õ elõtte kézilabdázott,
s ez a két sportág meglehetõsen másfajta mozgáskultúrát követel meg.
– Hogy emlékszel vissza
Péterre?
– Nagyon kedves, jóindulatú fiú volt. Nem volt egy rossz
mozdulata, gondolata. 211 cm-es
magassága miatt kilógott a
környezetébõl, s ezt megpróbálta kompenzálni. Talán túlságosan is földközeli állapotba akart jutni.
– Mikor találkoztál vele
utoljára?
– 2014. február 22.-én,
amikor a ZTE NB I-be jutásának évfordulója volt. Nem várta meg a fogadást, sietett haza
a családjához. Tudtam, hogy
korábban egészségügyi problémái voltak, de azt hittem,
hogy kigyógyult a betegségbõl. Megdöbbentem halálhíre
hallatán.
Szücs József, a ZTE nagyszerû centere, sokszoros válogatottja, az 1988-as bajnokcsapat kapitánya sem tud érzelmek nélkül beszélni Polster
Péterrõl, aki késõbb megkapta a legendás játékos 13-as
számú mezét.
– Ami azonnal eszembe
jut Péterrel kapcsolatban, az a
magassága. 211 cm-es játékos
akkoriban nem volt Magyarországon. Még én is felnéztem
rá – mondja.
– Hamar beilleszkedett?
– Igen. Szívember volt.
Megfogadta a tanácsokat, s

A játékosként átélt bajnoki gyõzelem öröme: Polster Péter és
Bodrogi Csaba a körmendi oroszlánbarlang légterében.

Mindent elkövetett azért, hogy jó kosárlabdázó legyen.
mindent elkövetett azért,
hogy jó kosárlabdázó legyen.
Lehetett érezni, hogy az akar
lenni. Szinte mindent alávetett ennek a sportágnak.
– Tartottátok a kapcsolatot?
– Péter nagyon jó közösségi, csapatember volt. Mi ritkán találkoztunk, hiszen nem
Magyarországon
dolgozom.
Fájdalmasan érintett a halálhíre.
A ZTE kosárlabda-csapata
1988-ban Gellér Sándor irányításával nyerte az elsõ bajnoki címét és hódította el a
kupát. Polster Péter már akkor megszerezhette volna elsõ
aranyérmét, de a sorkatonai
szolgálat közbeszólt.
– Polster Peti akkor válogatott kerettag volt, vagyis számára nem kettõ, hanem 1,5
évig tartott a katonaság. A
Honvédnál játszott, 1988 tavaszán szerelt le, ezért nem szerepelhetett nálunk a szabályok miatt – mondja Gellér
Sándor.
– Milyen kapcsolat volt
köztetek?
– Péter nagyszerû ember
volt. S persze ilyenkor elõjön
az egykori kosárlabdázó-edzõ
véleménye: talán kissé merev
játékos volt, de errõl nem
tehetett, ez genetikai adottság. Viszont rendkívüli szorgalommal próbálta ezt kompenzálni, edzés utáni gyakorlásokkal, konditermi erõsítésekkel.
Polster Péter aktív játékospályafutásának befejezése
után nem szakadt el sportágától, s a ZTE-tõl. A csapat
gyúrója lett. Érdemes meghallgatni a kollégát, Fehér Imrét, a

ZTE egykori kapusát, aki dolgozott gyúróként a labdarúgóés a kosárlabda-csapatánál is.
– Peti szinte gyermekként
került Zalaegerszegre, ifj. Gyimesi János edzõ figyelt fel rá.
Feltétel nélkül elfogadta és
megcsinálta, amit kértek tõle,
mindent megtett azért, hogy
jó kosárlabdázó legyen. Emlékezetem szerint két játékos
volt a ZTE-nél, aki arra is képes volt, hogy edzés után, a
sötét sportcsarnokban különedzést tartson. Az egyiket
Branislav Dzunicsnak, a másikat Polster Péternek hívják.
Arról nem is beszélve, hogy
Peti sokszor külön futóedzést tartott, vagy a konditermet kereste fel. Láttam,
mert akkor a sportcsarnokban dolgoztam.
– Hogyan lett gyúró Polster Péter?
– Erre nem tudom a választ. Nem hiszem, hogy tudatosan készült erre a pályára.
Nem beszélt errõl korábban.
Talán nem akart elszakadni a
kosárlabdától, a ZTE-tõl.
***
A sors azonban másképp
gondolta. Peti már nincs velünk. Pontosabban csak itt
nincs, a földi árnyékvilágban.
Akinek valaha is jelentett
valamit ez a klub, az a három
betû, hogy ZTE, s az a sportág,
hogy kosárlabda, nem felejti
el ezt a mindig mosolygó kosaras-gyúrót.
Mindig velünk marad.
Mint ez a közel 100 éves
klub. Minden sikerével, örömével, szomorúságával, fájdalmával együtt.
Ekler Elemér
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Amennyit befektetnek, annyit követelhetnek

Beszélgetés – nem csak a ZTE-rõl – Kereki Zoltánnal (2.)
Azok a vezetõk, akik körülvették Nagy Ferencet, legalább
olyan hibásak a ZTE bukásáért,
mint a ZTE FC Zrt. elnök-tulajdonosa – állítja Kereki Zoltán,
a Haladás, a ZTE, majd az
Innsbruck 37-szeres válogatott
labdarúgója, aki sok éven keresztül volt az MLSZ utánpótlás-igazgatója, s dolgozott a
ZTE-nél is ezen a vonalon.
Egészen addig, amíg Nagy Ferenc úgy döntött, hogy nem
kell neki egy ilyen gazdag tapasztalatokkal, de önálló véleménnyel is rendelkezõ szakember.
Ezt a témát boncolgattuk,
amikor félbe hagytuk cikkünket.
– A végén már nem volt
senki, akire Nagy Ferenc odafigyelt volna – folytatja az egykori kiváló védõjátékos. – Most
azt hagyjuk, hogy kik voltak
akkor a fõ megmondóembe-

– Többen is voltunk, de õk
még ott dolgoznak. Igaz, nem
is hangoztatták Nagy Ferenc
elõtt a véleményüket. Ki kell
mondanom: ezek tökéletesen
alkalmazkodni tudó emberek,
akik nagy károkat okoznak a
labdarúgásnak.
– Haragszol Nagy Ferencre?
– Tudod, néhány év távlatából inkább már menteni próbálom. Akinek mindenben és
mindig igazat adnak, az elõbbutóbb tévedhetetlennek hiszi
magát. Elveszíti az önkontrollt.
– Így járnak mások is a
közéletben. Nem kell messzire
menni. A városhatárt sem kell
átlépni…
– Ha Nagy Ferenc azt
mondta, hogy le kell igazolni
Bögyörövics Gyõzicset, akkor
Zalaegerszegre kellett hozni.
Hiába mondta azt Kereki Zoltán, hogy nem ér annyit, mint
valamelyik ifista gyermekünk,

Fotó: archív
Az U17-es válogatott tagjaival Zalaegerszegen.
rek, tanácsadók! A fõfoglalkozásban dolgozó emberek is
alákérdeztek, vagy meghallgatták az elnök urat és maximálisan egyetértettek vele. Ezek
az emberek most mással értenek egyet, s ellentétes véleményen vannak azzal, amit Nagy
Ferenc idõszakában mondtak.
– Volt közös pontotok
Nagy Ferenccel a labdarúgással kapcsolatban?
– Nem volt. Fölösleges is
lett volna fenntartani hosszú
távon ezt a házasságot. Mint
beosztott utánpótlás igazgató
nyilván én nem tudtam meneszteni az elnök-tulajdonost,
ezért teljesen kilátástalannak
tûnt a közös munka.
– Csak neked volt más
véleményed a labdarúgásról,
mint Nagy Ferencnek?

akiben ráadásul még legalább
10 év jövõ is van, szemben a
kiválasztott szerb játékossal.
– Ez nem csak zalaegerszegi jelenség…
– Árok Ferencet, a volt
ausztrál szövetségi kapitányt
Orbán Viktor feladattal kívánta
megbízni a felcsúti akadémián.
Az Újvidéken élõ magyar szakember azt kérdezte a miniszterelnöktõl: Orbán úr, mit keres itt ez a sok szerb? Ezek
másod-harmadrendû
játékosok Szerbiában. A miniszterelnök újra kérdezett: Árok úr,
mit szól a válogatotthoz? Mit
szólnék? Nincs válogatott! –
mondta Árok Ferenc. Az én véleményem szinte teljesen megegyezik ezzel.
–Tényleg rossz helyzetben
vagyunk?

Fotó: Zalatáj
Kereki Zoltán: – Akinek mindenben igazat adnak, az elõbbutóbb tévedhetetlennek hiszi magát.
– Én nagyon szeretném, ha
jobb lenne a magyar labdarúgás, s nem vagyok egyedül
ezzel a kívánsággal. Nemrég olvastam Garaba Imre nyilatkozatát. Az egykori 82-szeres válogatott hátvéd nyíltan kimondta: Uraim, ez a válogatott tele
van celebekkel! Én úgy éltem a
futballban az életemet, hogy
mindig az elõrejutást akartam.
Úgy nem tudunk elõbbre lépni, ha nem látjuk a hibáinkat.
Tulajdonképpen ma az van,
hogy látunk lehetõségeket az
egzisztencia építgetésére, pénz
szerzésére, ám a futball csak
sokadrangú.
– Jól elkanyarodtunk a
Nagy Ferenc vezette ZTE-tõl…
– Olyan romos helyzetben
maradt itt a klub, amelybõl
nagyon nehéz lesz építkezni. A
mostani csapat nagyrészt fiatal
játékosokból áll, mondhatnánk
tényleg visszanyúltak a gyökerekhez. De ezt a gyökeret is
lehetne vizsgálni.
– Vegytiszta gyökeret nem
lehet találni, s a történtek
után nem is lehet remélni.
– A város és a klub felsõ
vezetése állandóan a gyökerekhez való visszatérést emlegeti.

Lapunk
2
legközelebbi 014
száma
2014. augusztus 21-én
jelenik meg.

Kiket értenek a gyökerek alatt?
Én pillanatnyilag egyetlen
ilyen embert látok: Kocsárdi
Gergelyt!
– Azért ott van Lendvai
Miklós is!
– Mikit leváltották. Most õ
lesz az utánpótlás szakmai
igazgatója. De akkor mi lesz
Kovács Lászlóval? Igazgató-helyettes lesz?
– S akkor ne feledkezzünk
el Dézsi Attiláról, aki szintén
itt kapott szerepet, mert ide
„ejtõernyõzték”…
– Talán õ lesz a technikai
vezetõ.
– NB I-ben nincs ekkora
stáb…
– Ezt te mondtad ki!
E.E.
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Miért lépett vissza az Andráshida az NB III-tól?
Beszélgetés Kugler Lászlóval, a klub elnökével
Váratlanul érte a zalaegerszegi, a zalai labdarúgó szurkolókat az a bejelentés, hogy
az NB III. Nyugati-csoportjában jól szerepelt Andráshida
õsszel egy osztállyal lejjebb, a
megyei bajnokságban folytatja.
Az okokra voltunk kíváncsiak,
amikor megkerestük Kugler
Lászlót, a klub elnökét.
– Nagy meglepetést keltett
ez a bejelentés! Egy NB II-re
hajtó csapat a következõ
pontvadászatban a megyei
bajnoksággal beéri?
– Egy ezüst- és három
aranyérem után látszott, hogy
ez a csapat a megyei bajnokságot kinõtte. Az a döntés született, hogy próbáljuk ki magunkat az NB III-ban. Az a harmadosztály akkor nem három,
hanem hat csoportból állt. Már
látszott a megye labdarúgásának és a ZTE-nek is a krízise,
ezért ez a próba összekapcsolódott egyfajta értékmentéssel
is. Egy-egy kivételtõl eltekintve
mindkét NB III-es évben a 22-es
keretünkben csak zalai srácok
voltak.
– Ez az értékmentés úgy is
felvetõdött, hogy amikor kialakult egy bizonyos patthelyzet a ZTE FC Zrt. tulajdonosa
és az önkormányzat között,
akkor az Andráshida lehet a
megoldás?
– Abban, hogy végül is tisztázódott a ZTE helyzete, egyfajta lélektani szerepe lehetett
ennek a feltételezésnek, de az
Andráshida számára ez a megközelítés katasztrofális forgatókönyvet jelentett volna. Ha az
Andráshidából csináltak volna
Zetét, akkor ahhoz a Hidából
semmi másra nem lett volna
szükség, csak az NB-s játékjogra és a tartozás, adósságmentes könyvelésre. Mi pedig
kezdhettünk volna mindent
elölrõl, a megyei harmadosztálytól.
– Az viszont tény, hogy az
Andráshidának nagyon jó sajtója volt a megyében. Némi
túlzással azt is mondhatnánk, hogy nagyobb, mint a
ZTE-nek.
– Nem adtunk okot arra a
sajtónak, hogy kritikai össztüzet zúdítson ránk. Amit az elmúlt években felépítettünk
Andráshidán, már önmagában
is értékmentésnek tekinthetõ.
Én úgy érzékeltem, hogy általános elismerés övezte a munkánkat.
– A megyei lapban úgy fogalmazott, hogy nem látja a
biztos anyagi hátterét az NB
III-as szereplésnek. Mi változott az elõzõ szezonhoz ké-

Egyelõre megyei mérkõzéseket láthatnak Andráshidán.
pest? Visszalépett egy megha- való szoros kapcsolatra, hiszen
akár az NB I-ben, vagy az NB
tározó támogató?
– Nem kockáztatjuk, hogy II-ben focizik, szüksége van
adósságspirálba kerüljünk. Már egy NB III-as együttesre a fiaaz elõzõ szezon is igen komoly talok szerepeltetése, fejlõdése
erõfeszítést igényelt ez a klub- miatt. Az elmúlt években az
Andráshida ilyen irányú képesvezetés részérõl.
– Ez összefügg azzal, hogy ségeit bizonyította. A követkeNB III-as szinten jól kerestek a zõ év egyik feladata, hogy ezt a
képességet meg is õrizzük.
játékosok?
– Kocsárdi Gergely, a ZTE
– A mi költségvetésünk
messze elmaradt a helyezé- klubigazgatója elmondta, hogy
sünktõl. Az NB III Nyugati-cso- az Andráshida döntése miatt
portjában több olyan klub van, egy másik partnerklubot kell
amelynek a költségvetése meg- keresniük. Valószínûleg a
haladja az évi 100 millió fo- Veszprém lesz ez.
rintot.
– Nem hiszem, hogy jó
– Mennyi volt az András- megoldás lesz. Az a pozitív
diszkrimináció, ami ebben a
hidáé?
– Ennek a töredéke. A költ- korban szükséges, s amit Andségvetési rangsorban minden ráshidán megkaptak, ott nem
bizonnyal kiesõ helyen áll- lesz meg. Ugyanez vonatkoznánk. A bajnoki rendszer át- hat a posztra nevelésre, a teljes
szervezése miatt az NB II-bõl szakmai összhangra és a közkiesõ csapatok nagy kihívást vetlen rálátásra is.
jelentettek a régi NB III-as
– Nem lehetett volna egy
együtteseknek, kénytelenek vol- Zalaegerszeg város - ZTE FC
tak növelni költségvetésüket.
Zrt. - Andráshida megegye– A megyei bajnokságban zéssel megoldást találni arra,
mi lehet a kihívás az And- hogy NB III-s maradjon a
ráshida számára?
csapat?
– Ez a döntés nem azt je– Mivel igen szoros határlenti, hogy hosszú távra szeret- idõt szabtak a nevezésre, ezt a
nénk berendezkedni a megyei kérdést már nem lehetett megbajnokságban. A fegyelmezett oldani. Nálunk alapvetõen fongazdálkodásnak, a felnõtt csa- tos a biztos anyagi háttér. Repat szereplésének, az után- mélem õsszel tetõ alá hozható
pótlás sorsának és a létesít- ez a megállapodás és akár jövõ
ményhelyzetnek egyforma sú- nyártól létrejöhet ez a fajta
lya van a klubnál. Amíg a fel- mûködés.
nõtt együttest a megyei baj– Valamelyik szponzor
nokságba neveztük, néhány nem tudja vállalni a további
korosztályos csapatunk az NB együttmûködést?
II-ben focizhat. A megyei III.
– Ilyen jellegû éles véleosztályban szereplõ tartalék- mény nem hangzott el.
gárda kivívta a magasabb osz– Vannak lejáró szerzõdétályban való szereplés jogát, sek a támogatók részérõl?
így egy osztállyal feljebb lép– Akadnak ilyenek, ezek meghet. Amint a finanszírozási hosszabbításáról tárgyalunk.
bizonytalanságok eltûnnek az
– Voltak Andráshidán koréletünkbõl, ismét készen ál- osztályos EB-selejtezõk, válolunk az NB III-ra, s a ZTE-vel gatott mérkõzések. A rende-

zéshez megfelelõ infrastruktúra szükséges. Hogyan sikerült ezt kiépíteni?
– A 2005-ös U19-es nõi EBre mintegy 30 millió forintból
sikerült a pályát és az öltözõt
felújítani, a lelátót kialakítani.
– Központi forrásból?
– Nem, hanem városi támogatásból. Jól mutatja a klubmodell erejét, hogy ennek legalább kétszerese, talán háromszorosa valósult meg széleskörû összefogással. Ennek ellenére vannak gondjaink a létesítménnyel, hiszen csak két pálya áll rendelkezésre, s az edzõpálya talaja már igen rossz
állapotban van.
– A TAO-pályázat keretében nincs lehetõség ennek
megoldására?
– Minden évben 10-20 milliós nagyságrendben próbálunk élni ezzel. Volt, amikor
mûfüves pálya készült, máskor
kerítés épült, eredményjelzõvel, labdafogó hálóval gyarapodott a létesítmény. A következõ lépés az edzõpálya világítórendszerének felújítása lesz,
hiszen amatõr csapatról van
szó, a játékosok közül nagyon
sokan dolgoznak.
– Tudom, hogy NB III-as
csapat klubelnökeinek buta
dolog feltenni ilyen kérdést,
mert nem kapunk rá választ,
de megpróbálkozom vele. Volt
az Andráshidának profi játékosa az elmúlt szezonban?
– Életvitelét tekintve talán.
– Javadalmazás tekintetében is így van?
– Tudom, hogy vannak profi játékosok az NB III-ban. Andráshidán amatõr szerzõdésû
labdarúgók játszottak.
– Tudom, hogy szereti a
focit. S edzést tartani?
– Nem szoktam edzést tartani, csak annak egyik fázisánál
bekapcsolódok a munkába. Jó
néhány évvel ezelõtt, sok-sok
elemzés és közös gondolkodás
után kialakult egy izgalmas
együttmûködés Dobos Sándor
edzõvel, s ez nem titok. A
támadó pontrúgások gyakorlásában, fejlesztésében részt
szoktam venni.
– Mennyi volt az átlagos
nézõszám az NB III-ban Andráshidán?
– A klub történetében a
legmagasabb fizetõ nézõszám
1500 volt. Ez egy megyei mérkõzésen fordult elõ. Az NB IIIban 200 és 400 között mozgott
a nézõszám. Szerintem a
megyei bajnokságban nem
kell csökkenéssel számolnunk,
sõt…
E.E.

