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Emlékközpontot és múzeu-
mot létesítenek

bíboros tiszteletére
. Ezt

miniszterelnök jelentette
be áprilisi látogatása alkalmá-
val. Azóta döntöttek a létesít-
mény kialakításához szükséges
forrásról is. A kormány 5,7
milliárd forintot különített el
erre a célra. A jó hír kapcsán

Mindszenty
József Za-
laegerszegen Orbán Vik-
tor

Emlékközpont épül Mindszenty József tiszteletére
február 12-én sajtótájékoztatót
tartott országgyû-
lési képviselõ és

polgármester.
– Ez az utóbbi évtizedek

legnagyobb belvárosi beruhá-
zása, melynek részeként az
emlékközpont és múzeum ki-
alakításán túl lehetõségünk
lesz a Göcseji Múzeum felújí-
tására, a Mária Magdolna-plé-

Vigh László
Balaicz Zol-

tán

Döntött a kormány, közel 5,7 milliárd forintot különítettek el
Zalaegerszegnek.

bánia és a Kvártélyház rekonst-
rukciója, egy új parkolóház
építésére, illetve a botfai város-
részben zarándokszállás kiala-
kítására. Az új épületben kon-
ferenciaterem, irodák, közös-
ségi helyiségek lesznek, a meg-
lévõ múzeumban pedig új ál-
landó várostörténeti kiállítás.

Emellett bõvíteni szeretnénk
Németh János, Kossuth-díjas
keramikusmûvész állandó tár-
latát. Idõközben a Vatikánban
zajlanak Mindszenty József
boldoggá avatásának szertar-
tási elõkészületei. Továbbá
folyamatban van egy Mária
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Emlékközpont épül Mindszenty József tiszteletére
Az utóbbi évek legnagyobb belvárosi beruházása

Mindszenty József zalaeger-
szegi apátplébánosként.

Dr. Lévai Anikó Orbán
Viktor

dr. Trócsányi László
dr. Darák

Péter dr.
Handó Tünde

Zala-
egerszegi Törvényszék

dr. Zumbok Ferenc

,
miniszterelnök felesé-

ge, igaz-
ságügyi miniszter,

, a Kúria elnöke és
, az Országos

Bírósági Hivatal elnöke is jelen
volt 2016. február 10-én Zala-
egerszegen, amikor a

épü-
letének déli falán felavatták

emlék-
tábláját.

Dr. Zumbok Ferenc 1945.
szeptember 8-án született, a
Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán diplo-
mázott 1968-ban. 1968-1972
között a zalaegerszegi bíróság

Felavatták dr. Zumbok Ferenc emléktábláját
fogalmazója, majd bírája. 1989-
tõl a Zala Megyei Bíróság bí-
rája, 1990-tõl tanácselnöke,
1992-tõl a gazdasági kollégiu-
mának vezetõje volt. 1992-
1995 között az Országos Bírói
Tanács tagja, majd az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hi-
vatala hivatalvezetõ helyettese.
1997-1998 között a Fõvárosi
Cégbíróság vezetõje. Nevéhez
fûzõdik a cégbírósági rendszer
átszervezése, informatikai mo-
dernizálása nem csak zalai, ha-
nem országos szinten is. Kor-
mánybiztosként a Sándor-pa-
lota, a Várkert Bazár és a fer-
tõdi Eszterházy-kastély újjáépí-
téséért volt felelõs. 1995-ben

Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkereszt, 2002-ben Köztársa-
sági Érdemrend Tiszti Kereszt
kitüntetéssel ismerték el mun-
kásságát. 2013-ban, 68 éves
korában hunyt el.

Mivel Zumbok Ferenc a
zalaegerszegi bíróságon kezd-
te pályafutását, ezért gondolta
úgy a Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város önkormányzata, hogy
emléktáblájának méltó helye a
Zalaegerszegi Törvényszék fa-
lán lesz. Az avatás napján

, Zalaegerszeg pol-
gármestere köszöntötte az egy-
begyûlteket, bemutatva dr. Zum-
bok Ferenc életútját, majd dr.
Lévai Anikó, dr. Darák Péter, a
Kúria elnöke, a zalaegerszegi
bíróság egykori bírája és dr.
Trócsányi László igazságügyi
miniszter személyes emlékeket
idézve méltatta az egykori kor-
mánybiztost, aki jogi pályafu-
tása mellett a sport, s a ha-
gyományõrzés területén is sze-
repet vállalt: a Zalaegerszegi
Atlétikai Club alapítója, majd
tiszteletbeli elnöke, illetve a
hagyományõrzõ huszárezred
századosa volt.

A zalaeger-
szegi szobrászmûvész készítet-
te emléktáblát dr. Zumbok Fe-
renc özvegye,

és dr. Lévai Anikó közösen
leplezte le.

Az emléktábla, amely a tör-
vényszék Deák-tér felõli olda-
lán található, illetve dr. Zum-
bok Ferenc életútja a Nyitott
bíróság tárlatvezetési prog-
ramjának részét képezi majd a
jövõben.

Ba-
laicz Zoltán

Farkas Ferenc

dr. Balázs Már-
ta

Dr. Zumbok Ferenc emléktáblája a Zalaegerszegi Törvényszék
falán.

zarándokút kialakítása Csík-
somlyó és Mariazell között,
melynek egyik regionális köz-
pontja Zalaegerszeg lesz. Úgy
vélem, méltó módon õrizzük a
bíboros emlékét és örökségét -
hangsúlyozta Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere.

Mindszenty József 1892-ben
született.

Bíboros, Esztergom érseke,
Magyarország utolsó herceg-
prímása, a katolikus egyház
egyik legnagyobb 20. száza-
di alakja volt, aki 1975-ben
hunyt el.

Csehimindszenten

Az emlékközpont és múzeum látványterve.

– Zalaegerszeg apátplébá-
nosaként 10 év alatt rengeteg
prédikációt tartott. Szavai erõt
és hitet adtak – a háború ide-
jén és a megpróbáltatások kö-
zepette – az embereknek. A
tiszteletére létrehozott intéz-
mény elvitathatatlan érdemei-
nek példázata. Mindszenty

József élete végéig kiállt meg-
gyõzõdése mellett és ellenállt
a diktatúráknak, legyenek azok
bármilyen színûek. Hû maradt
Istenéhez, egyházához, hazájá-
hoz és népéhez – tette hozzá
Vigh László országgyûlési kép-
viselõ.

A zarándokközpontot a Gö-
cseji Múzeum szomszédságá-
ban alakítják ki.

- mzs -
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A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, kon-
certtel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ün-
nepen , a
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt

dr. Szász Péter Zalaszám Informatika Kft.
Kultúra

Mecénása Díjat.

Zalaszám, a kultúra mecénása

Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormány-
zat által szervezett ünnepi gá-
laestnek. A 21 mûvész alkotá-
sát felvonultató tárlat megnyi-
tását és a

koncertjét
követõen pol-
gármester elismerõ oklevele-
ket adott át kulturális és köz-
mûvelõdési szakembereknek.

Az eseményen került át-
adásra a

is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

Zalaegerszegi Szim-
fónikus Zenekar

Balaicz Zoltán

Kultúra Mecénása
Díj

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvésze-
ti események, közösségi ren-
dezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igaz-
gató vette át.

A megtisztelõ kitüntetés
mellett festõ-
mûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.

Nagy Kálmán

(x)

Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

2015-ben 23 százalékkal
nõtt 2014-hez képest a

meg-
bízásának és részesedésének
aránya az önkormányzati be-
szerzéseknél. A megyeszékhe-
lyi önkormányzatnál elõnyt él-
veznek a zalaegerszegi vállal-
kozások. Errõl beszélt minapi
sajtótájékoztatóján a Városhá-
zán polgármes-
ter és önkormány-
zati képviselõ, a Gazdasági Bi-
zottság (egyben a Beszerzési
Testület) elnöke.

A két év adatainak össze-
hasonlítása során összesen 734
beszerzési és közbeszerzési
szerzõdést vizsgáltak át. Az
összes beszerzést és közbe-

zala-
egerszegi vállalkozások

Balaicz Zoltán
Bali Zoltán

Jelentõsen nõtt a zalaegerszegi vállalkozások részesedése
szerzést figyelembe véve a za-
laegerszegi vállalkozások ré-
szesedési, megbízási aránya így
alakult:

2014.: 43 %.
2015.: 66 % (vagyis az 5,5

milliárd Ft-os teljes összegbõl
3,6 milliárd Ft került a helyi
cégekhez, erõsítve ezáltal a za-
laegerszegi gazdaságot).

Ha csak a mûszaki jellegû
beruházásokhoz kapcsolódó
beszerzéseket és közbeszerzé-
seket nézzük, akkor a zalaeger-
szegi vállalkozások részesedé-
se, megbízási aránya:

2014.: 42 %.
2015.: 72 % (vagyis a 4,8

milliárd Ft-os teljes összegbõl
3,5 milliárd Ft került a helyi

mûszaki cégekhez, erõsítve
ezáltal a zalaegerszegi gazda-
ságot).

Elhangzott, hogy a jelenlegi
városvezetésnek kiemelt célja
a helyi gazdaság fejlesztése, a
vállalkozások segítése, a meg-
lévõ munkahelyek megõrzése
és újak teremtése. Ennek ér-
dekében fontos, hogy ameny-
nyire csak a törvényi keretek
és jogszabályok engedik, zala-
egerszegi vállalkozások jussa-
nak lehetõséghez, hiszen ez
lecsapódik a munkahelyterem-
tésben és a helyi adók te-
kintetében is. Van persze egy
határ, ami fölé százalékos
arányban soha nem lehet men-
ni, hiszen a különbözõ közmû-

szolgáltatások (gáz, villany,
stb.) és a tömegközlekedés
esetében például csak nem Za-
laegerszegen bejegyzett cégek-
kel lehet szerzõdni.

A városvezetés szeretné a
2015-ös trendeket követni. Na-
gyon fontos a helyi vállalkozá-
sokkal való szoros kapcsolat-
tartás, és kiemelt cél, hogy
azokból a közpénzekbõl, ame-
lyek fölött az önkormányzat
diszponál, minél többet vissza-
juttassanak a helyi gazdaságba,
legyen szó közbeszerzésekrõl,
kis értékû beszerzésekrõl, vagy
azokról a megrendelésekrõl,
amelyeket maga a polgármes-
teri hivatal is lebonyolíthat.

Forrás: Facebook

Balaicz Zoltán és Bali Zoltán jelentõsen javuló tendenciáról
számolt be.

Kiemelt cél, hogy minél több forráshoz jusson a helyi gaz-
daság.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



4 2016. február 18.Zalatáj

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értéke-
sítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).

Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon meg-
tekinthetõek.

Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõd-
hetnek.

Tisztelettel:

Zalaegerszegen

Nagykanizsán

Zala Megyei Kormányhivatal

Felhívás

* Múltidézés Flam rajzaival
Pótköltségvetés

Drágulások idején

Szerepzavar

– Kisrumot iszunk, Rudi. Féldecire nem futja…

– Elköltözöm! Én szerveztem be a családot, hogy szavazza-
nak az MSZP-re.

(1994.09.14.)

(1994.10.12.)

– Nem mindig kattan be, hogy harcos szakszervezetis
vagyok-e, vagy fegyelmezett pártkatona? (1994.11.16.)

* 2015. decemberében temettük a temetõben
, vagyis kollégánkat. Végsõ búcsút azon-

ban nem veszünk tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére,
atyai barátságára mindig emlékezni fogunk. Arról nem is be-
szélve, hogy rajzai, írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
alkotói éveket.

nemeshetési

Flamot Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !
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Rendhagyó, az országban
egyedülálló versenyt rendezett
a

és a

. A verseny egyik célja a
sportág megismertetése és
népszerûsítése az általános is-
kola felsõ tagozatos tanulóinak
körében, s természetesen a te-
hetségek felkutatása.

zalaegerszegi Öveges József
Általános Iskola Zala-
egerszeg Városi és Körzeti Te-
kézõk Egyesületeinek Szövet-
sége

Az országban egyedülálló kezdeményezés
Rendhagyó tekeverseny az andráshidai iskolásoknak

A rendhagyó tekeviadal kü-
lönlegessége volt, hogy a csa-
patok az egyes osztályok test-
nevelési óráinak keretében
versenyeztek.

A versenyre február 4-én
került sor az andráshidai Roxy
tekecsarnokban, a díjakat pedig
február 8-án vették át a helye-
zettek az iskola tornatermében.

az iskola
igazgatója kiemelte, hogy na-

Domján István,

gyon jó kezdeményezés volt a
verseny kiírása, amely lehetõ-
séget adott arra, hogy a diákok

testnevelés óra keretében meg-
ismerkedjenek egy magyar si-
kersportággal, amely Zala me-
gyében nagyon népszerû és
eredményes.

a tekeszövet-
ség elnöke lapunknak elmond-
ta, hogy a leányoknál és a
fiúknál is mintegy féltucat
olyan diákot találtak, aki na-
gyon tehetségesnek tûnik eb-
ben a sportágban. Közös el-
határozás az iskolával, hogy
folytatódik az együttmûködés
és jövõre is megrendezik a
versenyt.

A versenyen 46 leány és 51
fiú mérte össze tudását, de a
testnevelés órákon összesen
129 diák ismerkedett meg a
sportággal.

Büki László,

E.E.

Ünnepélyes keretek között adták a díjakat.

Együttmûködési megálla-
podást kötött

a
, amely ettõl a szemesz-

tertõl átveszi a
irányítását a vá-

rosban. Az új vezetés azt sze-
retné, ha a hallgatók csak pozi-
tív változásokat tapasztalnának.

Mechatronikai képzés 2002
óta mûködik Zalaegerszegen.
Most a felsõoktatási államtit-
kárság úgy döntött, hogy a
Pannon Egyetemhez csatolja a
kart, amelynek eddig a

volt a
gazdája. Az intézmény rektora
zökkenõmentes váltást ígér.

– Gondoskodunk arról, hogy
hallgatóink az átalakulásból
semmit se vegyenek észre,
ezért a tantervet évközben
nem módosítjuk. A közeljövõ
feladta viszont az lesz, hogy a
tananyagot szinkronizáljuk a
többi képzõhellyel. Így õsztõl
összefésült ismeretek alapján –
magas színvonalon és minõ-
ségben – zajlik majd az oktatás

Zalaegerszeg ön-
kormányzata Pannon Egye-
temmel

Mechatronikai
Mérnöki Kar

Nyugat-
magyarországi Egyetem

Együttmûködési megállapodást kötöttek
Támogatja Zalaegerszeg a Pannon Egyetemet

Zalaegerszegen és Veszprém-
ben is – hangsúlyozta

, a Pannon
Egyetem rektora.

Újdonság, hogy az egyetem
létrehozott egy kutatási intéze-
tet, amely az eddiginél lénye-
gesen több lehetõséget bizto-
sít a hallgatóknak. Elsõsorban
a gyakorlati ismeretek meg-
szerzésében.
polgármester elõnyösnek tart-
ja az együttmûködést.

– Új lehetõségeket nyit szá-
munkra az, hogy a Pannon
Egyetem Mérnöki Kara átveszi
a Zalaegerszegi Mûszaki és
Mechatronikai Képzést. Egy-
részrõl szeretnénk növelni az
intézményben tanulók létszá-
mát, másrészrõl eredménye-
sebben kívánunk szerepelni a
kutatásfejlesztési és innovációs
pályázatokon. Harmadrészt –
ami a mi szempontunkból a
legfontosabb –, hogy biztosít-
va lesz a helyi cégek munka-
erõigénye. 2015-ben 1800 új
álláslehetõséget teremtettünk,

dr. Ge-
lencsér András

Balaicz Zoltán

s idén további 1000-et terve-
zünk. Ezeket pedig – köszön-
hetõen a Pannon Egyetemmel
kötött megállapodásnak – be-
töltik friss diplomás szakem-
berek, mivel megfelelõ létszá-
mú mérnök végez majd a zalai
megyeszékhelyen – fûzte hoz-
zá Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere.

A felsõoktatási rendszer
átalakulása 110 hallgatót
érint. Akik most jelentkez-
nek az egyetemre, már új név
alatt érik el az intézmény
képzéseit. A 4 éve mûködõ
duális szak továbbra is elérhe-
tõ lesz a zalai megyeszékhely
campusán.

- mzs -

Balaicz Zoltán és dr. Gelencsér András (balról a harmadik) is
elõnyösnek tartja az együttmûködést.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Már csak rossz emlék.
1986. március harmadikán
nem csak a
kapott lángra, hanem az indu-
latok is. Beszéltek úri tivornyá-
ról, elvtársi dõzsölésrõl, egy-
szerû melósok huncut mulat-
ságáról. Hogy mi okozta a tü-
zet? Máig sem derült ki való-
jában. Felelõsök és elítéltek
azonban lettek.

Vannak, akik úgy vélik,
hogy ártatlan emberek is bör-
tönbe kerültek. Azok, akiket
nem terhel felelõsség a pusz-
tító tûzvészért. Sokan emleget-
nek valódi felelõsöket is.

Voltak-e valódi felelõsök?
Nem tudjuk. Azt viszont bizo-
nyossággal állíthatjuk, – meg-
bízható forrásból birtokunkba
került dokumentumok alapján
– hogy voltak, akiket ártatlanul
zártak börtönbe.

A
tófürdõjének víz

fölé helyezett épületkomplexu-
mában 1986. március 3-án, a
hajnali órákban keletkezett a
tûz. Ennek következtében, az
utólagos becslések szerint
több, mint 140 millió forintos
kár keletkezett.

A tüzet K. J. a hévízi gyógy-
fürdõ karbantartója jelezte a
keszthelyi tûzoltó-parancsnok-
ságnak, a tófürdõ, A épületé-
ben elhelyezett közvetlen tûz-
jelzõ telefonkészülékrõl, 2 óra
26 perckor.

A tûz következtében telje-
sen leégett az A és a B épület –
amelyben a medencefürdõ,
illetve az iszappakolásos fürdõ
volt –, valamint az ezeket össze-
kötõ folyosó, sõt a fõbejárati
folyosón keresztül a partnál
elhelyezett F épület is. Az A
épületben a medencéken kívül
karbantartómûhely, büfé és
elektromos elosztóhelyiség, a
B épületben iszapkeverõk, öl-
tözõk, be nem üzemelt szau-

hévízi fürdõépület

Hévízi Állami Gyógyfür-
dõ Kórház

A hévízi tûzfészek…
Harminc év után (1.)

nakályhák és elektromos kap-
csolószekrény volt.

A katasztrófa után bõ egy
évvel hirdették ki az elsõfokú
ítéletet. (Rekordgyorsaságúnak
nevezhetõ az eljárás a Kulcsár-
és a vörösiszap-perhez képest
– a szerk.)

A Zala Megyei Bíróság az
1987. április 28-án kihirdetett
ítéletével G. F. I. rendû, Z. Z. II.
rendû, V. J. IV. rendû, G. I. V.
rendû vádlottakat bûnösnek
mondta ki, különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó, hanyag
kezelés vétségében. Sz. T. III.
rendû vádlottat különösen
nagy kárt okozó, gondatlanság-
ból elkövetett rongálás vétsé-
gében. Ezért G. F.-et 1 év 7
hónapi, Z. Z. 1 év 3 hónapi, V.
J.-t 1 év 10 hónapi, G. I.-t 1 év
10 hónapi – fogházban végre-
hajtandó – szabadságvesztésre,
Sz. T.-t 8 hónapi – végrehaj-
tásban 2 évi próbaidõre fel-
függesztett, a végrehajtás el-
rendelésekor fogházban letöl-
tendõ – szabadságvesztésre
ítélte.

A Magyar Népköztársaság
Legfelsõbb Bírósága Budapes-
ten, az 1987. évi november hó
5. napján tartott nyilvános
fellebbezési tárgyaláson a kü-
lönösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hanyag kezelés vétsége,
és más bûncselekmény miatt
G. F. és társai ellen indult
bûnügyben a Zala Megyei Bí-
róság számú ítéletét Sz. T. III.
rendû vádlott cselekményét
érintõ részében megváltoztat-
ta és e cselekményt különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó,
hanyag kezelés vétségének mi-
nõsítette. Egyebekben az elsõ
fokú bíróság ítéletét vala-
mennyi vádlottal szemben
helybenhagyta.

Annak idején a
hosszú riportsorozat kereté-
ben foglalkozott az esettel.

Zalatáj

Megszólaltattuk , az
V. rendû vádlottat, a gyógyfür-
dõ kórház gazdasági fõigazga-
tó-helyettesét, akit a Zala Me-
gyei Bíróság egy év és 10 hó-
nap szabadságvesztésre ítélt
különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó, hanyag kezelés
vétségében.

Harminc év telt el a tûzvész
óta. S újra megkerestem Gaál
Imrét. Most sem zárkózott el a
beszélgetéstõl. Mint mondta,
ki kell beszélnie magából ezt a
tragédiát. Most sem múlik el
szinte egyetlen éjszaka sem,
hogy ne ezzel álmodjon. Hiá-
ba rehabilitálták, s engedték ki
a börtönbõl, hiába kapott kár-
térítést – élete már nem térhe-
tett vissza a régi kerékvágásba.
A meghurcoltatásba belebete-
gedett, leszázalékolták. A sors-
csapások most sem kerülik el,
de erre még visszatérünk.

Gaál Imrét Gaál Imre két jegyzõköny-
vet ad át. Mint mondja, ezek
nem valószínû, hogy szerepel-
nek a hivatalos iratok között.
Ugyanis nincsenek iktatva.
Meglepõ körülmények között
kerültek hozzá. Valaki a lezárt
irodája íróasztalán hagyta neki
egy lezárt borítékban.

– Nem. Nincs hitelt érdem-
lõ magyarázat. Csak pletykák,
mint 1986 márciusában, s utá-
na voltak.

– Elméleteket gyártottak. Be-
lekevertek politikusokat, meg-
gyanúsítottak egy miniszterhe-
lyettest, hogy ott bulizott, gya-
núba keverték az akkori fõ-
igazgatót, hogy felgyújtotta a
fürdõt, de én sem maradtam ki

– Gaál úr! Harminc év
után sem derült ki, hogy mi
(vagy ki) okozta a tüzet?

– Például?

1986. március 3. Lángol a hévízi fürdõépület.

Gaál Imre: – Ezt a tûzesetet számos rejtély veszi körül, törté-
neteket találtak ki az emberek.

Az egyik meghallgatási jegyzõkönyv, ami nagy valószínûség-
gel nem szerepelt a hivatalos iratok között.

(Folytatás a 7. oldalon)
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a sorból: állítólag ott dári-
dóztam. S még több száz
bejelentés érkezett a rend-
õrségre.

– Mint mondtam, nem sok-
kal a tûzeset után kaptam.

– Ezt én is megkérdeztem
az illetékes hatóság emberei-
tõl. Azt mondták, hogy ezekre
nem volt szükség a nyomo-
záskor. Érdekes dolgok történ-
tek a nyomozás során. A kar-
bantartó, aki a tüzet jelezte, a
meghallgatások után eltûnt
Hévízrõl, Keszthelyrõl, de még
a megyébõl is. Azóta sem hal-
lottam róla. Az egyik vizsgáló
tûzoltó nyomozó Moszkvába
ment iskolába, elvették tõle az
ügyet. Ezt a tûzesetet számos
rejtély veszi körül, története-

– Mióta vannak azok a
jegyzõkönyvek a birtokában,
amiket most átadott nekem?

– S miért nem szerepeltek
a vizsgálati anyagok között?

ket találtak ki az emberek. Ko-
rábban már említettem, hogy
kikkel kapcsolatban születtek
egészen elképesztõ mende-
mondák. Kifelejtettem a felso-
rolásból a megyei pártbizott-
ság egykori magas rangú veze-
tõjének fiát, akinek lebontat-
ták az engedély nélkül épült
vendéglátó egységét. Felkap-
ták, hogy õ gyújtatta fel
bosszúból a fürdõt.

– Igen.

– Nem! Csak az, hogy kik
voltak akkor a fürdõn.

(Folytatjuk)
* * *

Honlapunkon a riportso-
rozat újabb részei folyamato-
san megtalálhatók:

– Ön szerint kizárható a
szándékosság?

– A jegyzõkönyvek szerint
valószínûsíthetõ, hogy mi okoz-
ta a tüzet?

E.E.

www.zalatajkiado.hu

A hévízi tûzfészek…
Harminc év után (1.)

(Folytatás a 6. oldalról)

Társasház lesz a régi
üzemének területén. A tervek
szerint 16 otthont és 2 üzlet-
helyiséget alakítanak ki. Ezzel
az évtizedek óta üresen álló
ingatlan új funkcióra lel.

Az új tulajdonosok 47 és
137 négyzetméter közötti laká-
sok közül választhatnak. Vala-
mennyi teraszos és amerikai
konyhás lesz. Kialakításuknál a
legmodernebb technológiákat
alkalmazzák.

– A '70-es években épült lé-
tesítményt szerkezetkészre visz-
szabontottuk és a kor követel-
ményeinek megfelelõen alakít-
juk át. Modern villamossági és
épületgépészeti rendszert épí-

Color

Társasház épül a Color egykori területén

tünk ki, megfelelõ hõszigete-
léssel és új nyílászárókkal lát-
juk el. A kivitelezéssel jól ha-
ladnak, így várhatóan a mun-
kálatok szeptemberre bejezõd-
nek. A lakások értékesítése is
folyamatos, a 16 ingatlan több
mint fele egy hónap alatt tu-
lajdonosra talált. A beruházást
folytatni kívánjuk. Második ütem-
ben a terület nyugati oldalán
egy különálló társasházat sze-
retnénk kialakítani, melyben
50 lakás kapna helyet – hang-
súlyozta , az

ügyvezetõje.
Egy olyan leromlott álla-

potú épület fog eltûnni, amely

Balázs Attila AIB
Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

–

már régóta zavarta a lakosság
szemét. Nem ez az egyetlen
beruházás, információink sze-
rint több mint 200 új lakás
épül Zalaegerszegen. Többek
között a Jákum, az Eötvös és a
Dózsa György utcában. A beru-
házó vállalkozásokat egyedülál-
ló módon támogatjuk. Vállal-
tuk a járdák, a zöldfelületek és
az átkötõ utak felújítását. A
térség rehabilitációja egyéb-
ként 2015 tavaszán a Vizsla-
parki gödör eltüntetésével kez-
dõdött, majd a Városi Hangver-
seny és Kiállítóterem mellett
található terület helyreállításá-
val folytatódott. Ebbe a sorba

tartozik a járási hivatal, a
munkaügyi központ, az Ady, a
Kölcsey iskola, illetve a Lan-
dorhegyi Óvoda felújítása –
tette hozzá , Za-
laegerszeg polgármestere.

A térség önkormányzati
képviselõje, is örö-
mét fejezte ki a fejlesztés kap-
csán. Arról beszélt, hogy a la-
kók igényeinek eleget téve ta-
valy egy nagyobb beruházást
hajtottak végre a Síp utcában,
amit folytatni kívánnak. 2017-
ig szeretnék összekötni az
Arany János utcát a Mártírok
útjával.

Balaicz Zoltán

Bali Zoltán

- mzs -

Állványok sorakoznak a Color egykori épülete elõtt.

Sajtótájékoztatón számoltak be a beruházásról.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

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

•
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A történelmi 20. század ha-
zánknak nagyarányú leszaka-
dást hozott, nemcsak a létnívót
meghatározó jövedelmek, de
szinte társadalmunk minden
területén.

A leszakadást történelmi-
leg csak rövid idõre fékezni ké-
pes után egye-
nes volt a zuhanás egészen a
kommunizmus bukásáig. Mára
már az is teljesen egyértelmû,
hogy a rendszerváltáshoz fû-
zött felzárkózási remények is
illúziókká váltak, sõt mi több,
az ország nagy többsége által
vágyott európai uniós tagság is
további leszakadással járt. Az
utóbbi azért is rendkívül kü-
lönös, mert ezzel egyedülállók
vagyunk a mára huszonnyolc
tagúvá vált közösségben.

A tisztánlátás érdekében te-
kintsük át az uniós tagságunk
elsõ tíz évének (2004-tõl 2014-ig)
az Eurostat rendszerében elér-
hetõ adatait. A felzárkózás mi-
nõségét az elérhetõ adatok kö-
zül viszonylagos pontossággal
mutató bruttó társadalmi ter-
mék (GDP) országonkénti ala-
kulását soroljuk az adatok kö-
zül az elsõ helyre. (Jobb híján
tesszük ezt, mert az igazán al-
kalmas összehasonlító, nemze-
ti jövedelmi adatokat, vagyis a
GNI-t hazánkban még mindig
diszkrét homály fedi.) Egyér-
telmûen kijelenthetõ, hogy a
közösség fejlett országcsoport-
jához nem felzárkóztunk, ha-
nem velük szemben a lemara-
dásunk jelentõsen tovább nõtt.

Horthy-korszak

Balliberális csúcsteljesítmény
Esélyt a felzárkózásra

Miközben az itt vizsgált tíz
esztendõben gazda-
sága átlagban 1,1 százalékkal,

pedig 1,3 száza-
lékkal növekedett, nekünk be
kellett érnünk összesen átla-
gos 0,9 százalékkal. Nemcsak a
korábban csatlakozott államok
példája igazolta a felzárkózás
lehetõségét, de a tagságot ha-
zánkkal egy idõben elnyert or-
szágok csoportja is ezt tá-
masztja alá. Ugyanez a tíz év a

átlagban 2,5, a
2,1, a

is 1,2, a 3,8, a
pedig rekordér-

tékû, 3,9 százalékos gazdasági
növekedést eredményezett.

Lengyelország egyébként
még a legkritikusabb válságos
2009-es évet is gazdasági visz-
szaesés nélkül élte meg. A va-
lóságos nemzeti jövedelmeket
megmutató GNI-adatok, saj-
nos, nem elérhetõk. Ezek még
ennél is tragikusabb képet mu-
tatnának, hiszen hazánkban
lelhetõ fel a legnagyobb ará-
nyú idegen tõke a maga
masszív jövedelemkiutalásai-
val, míg a nyugati országok jö-
vedelmeit a hazautalások to-
vább javítják.

A fentieknél is jobban szem-
léltetik hazánk relatív elnyo-
morodását az elsõ tíz év fo-
gyasztási adatai. Nálunk a
GDP-n belül a fogyasztás a
2004-es 53,3 százalékról 2014-
re negyvenkilenc százalékra
csökkent, miközben

további 1,7 százalék-

Belgium

Németországé

bolgároknak
cseheknek szlovéneknek

szlovákoknak
lengyeleknek

Olaszor-
szágban

kal nõtt, de csekély mértékben
növekedés állt be Belgiumban
és az is.
A mi 2014-es negyvenkilenc
százalékos fogyasztási szintünk-
kel áll szemben a huszonnyolc
tagország átlagos, 56,9 százalé-
kos fogyasztási szintje.

Ha mindehhez még azt is
hozzátesszük, hogy a közössé-
gi adatsor jóval magasabb GDP-
átlagról szól, mint a miénk, a
kép teljessé válik. Magától adó-
dik a kérdés – bár ez még ma-
napság sem a politikai közbe-
széd tárgya –, hogy mi okozta
azt, hogy mind a rendszervál-
tásunk, de még a másoknál
sikert hozó uniós csatlakozás
is, nálunk további leszakadás-
sal járt.

A politika még ma is vona-
kodik annak kimondásától,
hogy a rendszerváltás kudarca
annak minõségében rejlik, va-
gyis abban, hogy az valójában
a letûnt (baloldalinak mondott)
rendszer prominenseinek kot-
tája szerint történt, akik már
jóval a politikai struktúraváltás
elõtt egyezségre jutottak túlé-
lésük érdekében a nyugati „de-
mokratikus” erõkkel, és az or-
szágot alaposan eladósították.
Majd még két évtizeden át
folytatták „áldozatos” munká-
jukat.

Az aknamunka részleteinek
feltárása, sajnálatos módon,
szintén a mai napig várat ma-
gára. Idõben késõbb történt
ugyan, de talán éppen ezért
könnyebben dokumentálható
az uniós csatlakozás utáni év-
tized sikertelenségeiben a po-
litikai, immár balliberális elit
kártékonysága. A teljesség igé-
nye nélkül említünk meg né-
hány esélyromboló cselekményt.
Jóval a csatlakozás elõtt döm-
pingszerû sertéshúsimporttal

Egyesült Királyságban

sikerült ezt a kulcságazatot
padlóra küldeni. A seb máig
nem gyógyult be. „Sikerült” ki-
harcolni, „kitárgyalni” a legala-
csonyabb földalapú támogatá-
si intenzitást (huszonöt száza-
lékot), minimális tejkvótával
hazajönni, mind az elsõ (2004
és 2007 közötti), mind a követ-
kezõ (2007-2013) finanszírozá-
si idõszak kohéziós pénzeit
vasba és betonba öltöztetni, a
kivitelezést pedig külföldi ér-
dekeltségeknek juttatni.

Sikerült a kívánt belsõ re-
gionális felzárkóztatás helyett
annak éppen az ellenkezõjét, a
leszakadt régiók további lesza-
kadását megvalósítani. Sikerült
a központi régió fejlesztésébõl

kárára 4-es metró-
fejlesztési tervet kovácsolni.
Ezzel Pest megye leszakadása
tovább növekedett.

Semmi kétség, mind a
rendszerváltás, mint az uniós
csatlakozás sikertelensége „bal-
liberális csúcsteljesítmény”,
példa nélküli Európában. A ve-
lünk együtt csatlakozók balol-
dali kormányzatai (csehek, len-
gyelek, szlovákok) viszont
rendre fellendítették országuk
fejlõdését – a mieink azonban
hátravetették.

A különös, hungarikumsze-
rû baloldali teljesítmény végre
igazán megérdemelne egy ala-
pos, tényeken nyugvó elem-
zést, talán a baloldal hazai szín-
relépésének kezdeteitõl, nem
csak magánkiadású mûvek for-
májában.

Erre nagy szükség van ah-
hoz, hogy ne tévedjünk ismét
vissza a rossz útra, és végre a
felzárkózás folyamata ne csak
ismét újrakezdõdjön, hanem
folyamatos is legyen.

közgazdász

Pest megye

Boros Imre

Antall József bejelenti, hogy az MDF megnyerte az 1990-es
országgyûlési választást. Ma már teljesen egyértelmû, hogy a
rendszerváltáshoz fûzött felzárkózási remények is illúziókká
váltak.

„Sikerült” kiharcolni, „kitárgyalni” a legalacsonyabb földalapú
támogatási intenzitást.
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Február 20-án megkezdõ-
dik az NB II-es labdarúgó-
bajnokság tavaszi idénye is. A

kedvezõ pozícióban várja
a folytatást, hiszen a második,
vagyis feljutó helyen áll. Hogy
ítéli meg az esélyeket

, a ZTE FC vezetõedzõje?
Errõl is kérdeztük.

Képben vagyunk, figyel-
jük a híreket. Elsõsorban a
Mezõkövesdre koncentráltunk,
de a „surranópályán” ólálkodó
Szegedre is figyelünk. Három-
négy csapat van, amelyik
eséllyel pályázik a Gyirmót
mögött a feljutást jelentõ má-
sodik helyre.

Halál biztosan ezt nem
lehet megmondani. Lehet,
hogy elsõ, de elképzelhetõ,
hogy második lesz. De szerin-
tem feljut. Az NB II-es mezõny-
ben bõ és erõs a keretük. Nem
hiszem, hogy tavasszal valami
nagy problémájuk lehetne.

Jó csapatnak tartom, de a
körülményei miatt nem hi-
szem, hogy komolyan beleszól
a feljutásba. Persze semmi sem
kizárható. Én is nyertem úgy a
bajnokságot az egycsoportos
NB I B-ben az Egerrel, hogy ott
volt a riválisok között a Deb-
recen és a Békéscsaba. A har-
madik helyre mindenki esé-
lyesnek tartott minket, aztán
megnyertük a bajnokságot. A
Budaörs jó csapat, de a játé-
kosállománya nem elég erõs
ahhoz, hogy feljusson. Majd
meglátjuk. Ez a csapat az NB II
fekete lova.

A fenéket! Ha addig a két
mérkõzést megnyerjük, hat
pontot szerzünk, akkor nem
lesz az. Nem biztos, hogy a
rangadókon fog eldõlni a fel-
jutás. Tizenöt mérkõzés lesz
tavasszal... Sokan a Mezõköves-
det tartják a legnagyobb rivá-
lisnak, de szerintem a Szeged
is kemény ellenfél lesz. Nem

ZTE

Csank
János

– Az elmúlt idõszakban
mennyire sikerült feltérképez-
ni a rivális csapatoknál a
játékosmozgást?

A ZTE mögött közvet-
lenül a Budaörs áll. Komoly
rivális lehet tavasszal?

–

– Úgy ítéli meg, hogy a
Gyirmóttól nem vehetõ el az
elsõ hely?

–

– –
–

–

– Azt mondják sokan,
hogy a harmadik tavaszi
fordulóban, a Mezõkövesd el-
leni találkozó sorsdöntõ lesz.

–

Rajt elõtt…
Beszélgetés Csank Jánossal

csak a feljutásban, hanem ab-
ban is, hogy ki jut fel.

Voltak olyan mérkõzé-
seink, amiket kétségtelenül
nyerni kellett volna, vagy elke-
rülni a vereséget. Mezõköves-
den voltak helyzeteink a ha-
zaiak 1-0-ás vezetése után, saj-
nos ezek kimaradtak, s a haj-
rában kaptunk még egy gólt.
Gyirmóton a második félidõ-
ben akadtak gólszerzési lehe-
tõségeink, de a döntetlen miatt
nem kell szégyenkezni. Sajná-
lom a Szeged elleni vereséget
és a soroksári döntetlent. A
pályaépítés miatt sok mérkõ-
zést játszottunk õsszel idegen-
ben, de most fordul a kocka –
mondja Csank János.

Nincsenek nagyon lesza-
kadva. Néhány év alatt jelen-
tõsen elõrelépett a mezõköves-
di labdarúgás. A stadionjuk
ami most lesz kész pedig
prototípusa annak, hogy mi-
lyeneket kellene építeni Ma-
gyarországon. Nem hivalkodó,
célszerû, nem vesznek el ben-
ne az emberek, ha esik az esõ,
nem áznak a szurkolók. A leg-
több magyarországi stadion
huzatos, az esõ bever, mert a
tetõ nagyon magasan van. Me-

–

–

– Vagyis jobb szereplést
vár…

–

–
–

–

–

–
–

Szerintem is butaság egy
mérkõzést kinevezni sorsdön-
tõnek, hiszen tizenöt fontos
találkozó lesz. Az NB I-be való
feljutáshoz kiegyensúlyozott
teljesítményre lesz szükség.
Ágoston Zoltán ügyvezetõ sze-
rint nem voltak maradékta-
lanul elégedettek a csapat õszi
szereplésével. Maradt a ZTE-
ben tartalék... Hát erre ta-
vasszal szükség is lesz.

Ön számára is meglepõ
a Mezõkövesd viszonylag gyen-
gébb szereplése?

Van egy olyan babona,
vagy inkább mondás, hogy
amelyik csapat az élen telel, az
nagy valószínûséggel megnye-
ri a bajnokságot. Általában ezt
az érvelést statisztikákkal tá-
masszák alá. Szerintem a baj-
noki cím és a feljutás sorsa az
NB II-ben tavasszal dõl el. Az
õszi szezon elõtt mivel sokat
játszottunk idegenben arra
számítottam, hogy a harmadik
vagy a negyedik helyen le-
szünk, s tavasszal a „surranó-
pályán” feljutást érõ pozíciót
harcolunk ki.

zõkövesdnek ugyan nincs olyan
futballmúltja, mint Zalaeger-
szegnek, de a jelenlegi csapa-
tában is több olyan játékos
szerepel, aki már beleszagolt
az NB I. légkörébe.

Általában jobban szeret-
nek a játékosok otthoni kör-
nyezetben játszani, mint ide-
genben, fõleg akkor, ha jó a
légkör. Amióta kevesebb a né-
zõ Magyarországon, a lelátóról
érkezõ kritikus hangokat job-
ban lehet hallani. Persze nem
azért kiabálnak be, mert nem
szeretik a csapatot, inkább
csak a kritikájukat fogalmaz-
zák meg, hiszen köztudott,
hogy Magyarországon a foci-
hoz is mindenki ért.

Csak tíz és félszer, hiszen
Andráshida nem hazai pálya.

Akkor mehetünk Hévíz-
re, mint az Újpest elleni ku-
pameccsen. Számukra semle-
ges pálya volt, mint ahogy az

– Ön szerint a jelenlegi NB
II-es mezõnyben sokat jelent a
hazai pálya?

–

–

–

–

–

– Ráadásul nem is biztos,
hogy engedélyezi az MLSZ ott
lejátszani a Szigetszentmiklós
elleni találkozót.

–

Egerszegen hallott már
ilyen kritikus hangokat?

Kicsit elkanyarodtunk a
hazai pályától. Én az ezzel
járó elõnyökre gondoltam, hi-
szen tizenegyszer játszik itt-
hon a ZTE a tizenöt meccsbõl.

Nemigen, de ez korábban
sem volt jellemzõ. Akad egy-
két notórius bekiabáló, azt is
tudom, hogy hol ülnek. Most
már akkor is tudom, hogy kik
azok, ha nem nézek a lelátóra.
Nem tudok ezzel mit kezdeni.
Aki az edzõséget választotta,
annak számolnia kell tapssal és
kritikával is. Ugyanez vonatko-
zik a játékosokra is.

andráshidai is annak számít
szerintem. Remélem, hogy a
hazai meccsek nagy részén
megszerezzük a három pontot.
Arra reálisan nem számítha-
tunk, hogy valamennyit meg-
nyerjük.

Nagy változás nem tör-
tént. Ami probléma, hogy két
kulcsjátékos Bedi Bence és
Babati Benjamin dõlt ki sérü-
lés miatt. Babatinak viszonylag
gyengébb õsze volt, noha jól
kezdett, de egy sérülés után
nem tudott igazán formába
lendülni. Bedi tehetséges játé-
kos, NB I-es szintû, sajnos meg-
sérült, de remélem, hogy ha-
marosan elkezdheti az edzé-
seket.

A Csank Jánossal készített
bõvebb, többrészes interjú hon-
lapunkon (www.zalatajkiado.hu)
és Facebook-oldalunkon olvas-
ható.

–

–

–
–

–

–

Milyen volt a játékos-
mozgás a téli szünetben?

Azt tudom, hogy önnek
eltökélt szándéka, célja a fel-
jutás. A játékosoknál is érzi
ezt a törekvést?

E.E.

Mondtam nekik, hogy a
tulajdonos mellett én bukom a
legtöbbet, ha ez nem sikerül,
de nekik sem mindegy a vég-
eredmény. Úgy látom, hogy õk
is akarják a sikert.

* * *

Csank János a megszokott szigorú tekintettel.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (5.)

Harminchétszer volt válo-
gatott vidékrõl a és a

játékosaként. Akkor, ami-
kor nem okozott különösebb
gondot a magyar csapatnak a
világbajnokságra kijutni. Még
akkor sem, ha a jelenleginél
sokkal kevesebb együttes sze-
repelhetett a VB-döntõn. Igaz,
akkor még jegyezték a magyar
labdarúgást, s nem csak válo-
gatott szinten. Klubcsapataink
is meghatározó szerepet ját-
szottak Európában.

született. A kisváros fiataljai
számára a volt a
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták
naphosszat a labdát.

végezte a középiskolát,
de közben továbbra is szülõ-
városa NB III-as csapatában fo-
cizott, noha testnevelõje min-
denáron röplabdázót akart be-
lõle faragni. Bár játszott az is-
kolai csapatban, kitartott a foci

Haladás
ZTE

Kereki Zoltán Kõszegen

Széchenyi tér

Szombat-
helyen

mellett. Mint késõbb kiderült,
nem bánta meg. Az érettségi
után , a fõiskolán
folytatta tanulmányait és tagja
lett az NB II-es csapatnak. A
következõ állomás a vasi me-
gyeszékhely lett.

A Szombathelyen eltöltött
évek után a ZTE-hez igazolt.
Most is él, itt
beszélgettünk pályafutásáról.
Beszélgetésünk azzal zárult,
hogy a válogatottban olyan rit-
ka volt akkor a vidéki labda-
rúgó, mint a fehér holló.

– Az 1978-as világbajnok-
ság elõtt bekerült a keretbe a
tatabányai Csapó Károly, a VB
után az EB-selejtezõkre behív-
ták a békéscsabai Pásztor Jó-
zsefet. A világbajnokság elõtt

Körmenden

Zalaegerszegen

– Nem túlzás, amit mon-
dasz, elég csak a csapatképe-
ket nézni. Fradi-, Újpest-, Hon-
véd-, Vasas-játékosok. S ott vol-
tál egyedüli vidékiként...

évekig egyedüli vidéki voltam
a válogatottban. Én vonatoz-
tam, õk pedig kiugrottak Óbu-
dára az edzõtáborba, vagy
busszal elvitték õket Tatára.
Évekig bumliztam a MÁV-sze-
relvényeken. Sok csapatfotó-
zásról ezért le is maradtam.

–
– 1979-ben azt mondták a

Haladásnál: a válogatottság a
magánügyed, oldd meg a fel-
utazást! Most ölben viszik a já-
tékosokat Pestre, lassan heli-
koptert küldenek értük. A mi
idõnkben sokkal nagyobb volt
a labdarúgók társadalmi meg-
becsülése, az anyagi juttatás vi-
szont lényegesen szerényebb.
Nincs is értelme arányszámo-
kat említeni.

–

– Most nagyon boldog álla-
pot van azért, mert kikerül-
tünk az Európa-bajnokságra.
Ennek szívbõl örülök. Azt vi-
szont nem szabad elfelejteni,
hogy a mai foci elsõsorban üz-
let, a mi idõnkben pedig in-
kább játék, sport volt. Egy él-
vonalbeli labdarúgó az átlag-
ember fizetésének két-három-
szorosát kereste. Amikor a mai
labdarúgók azt kérdezik, hogy
Zoli bácsi, miért nincs vagyo-
na, nehéz erre választ adni. El
sem tudják képzelni a ZTE NB
II-es játékosai, hogy reálérté-
ken sokkal többet keresnek,
mint az egykori legendás csa-
pat tagjai. Hasonlítsd például
Simonfalvi Gábort Soós István-
hoz. Ne értsd félre amit mon-
dok, semmi gondom Simon-
falvival, a jelenlegi csapatból
tulajdonképpen õt ismerem
csak igazán, s a játéktudásával
sincs gond ezen a szinten. De
nem hasonlítható Soós Ist-
vánhoz.

–

Más világ volt...

Hogy fogadtak Zalaeger-
szegen a játékostársak, ami-
kor a ZTE-hez igazoltál?

Viszont azt mondják,
hogy az akkori és a mai foci
között nagy a különbség.

–

–

– Szerintem akkor senkivel
sem tartott barátságot. De
most sem... Azért volt könnyû
a beilleszkedésem Zalaegersze-
gen, mert jól ment akkor
õsszel a csapatnak. A dobogón
fordultunk...

–

–

Amikor Zalába kerültem,
Mihalecz István volt a csapat-
kapitány, aztán Soós István. Ha
jól emlékszem, egy év múlva
engem választottak meg. Bizo-
nyára voltak belsõ feszültsé-
gek, hiszen egy 31-szeres válo-
gatott játékos jött Zalaeger-
szegre, s egy vidéki városban
ez felkavarhatja a kialakult
helyzetet. De nem találkoztam
ellenséges megjegyzéssel, vi-
selkedéssel. Érdekes volt a
helyzet, hiszen Mihalecz István
pozíciójába kerültem ide. Azt
mondta erre a Pista, hogy ak-
kor majd máshol játszik, vagy
Kerekinek találnak más sze-
repkört. Milyen érdekes a hely-
zet: õ lett itt a legjobb ha-
verom!

Ennek nagyon örülök.
Tudod, ezt korábban is nyilat-
koztam, hogy kezdetben zavart
Bernd Storck megjelenése, hi-
szen ezzel a magyar edzõi kar
szakmai presztízsének megíté-
lése veszített értékébõl. De ak-
kor azt is mertem mondani az
U 21-es világbajnokságot néz-
ve, hogy valami rendszert lát-
tam a magyar válogatott játé-
kában. S ennek a csapatnak õ
volt a szakvezetõje. Próbáltam
dicsérni, hogy látok valami el-
képzelést, erre sokan megtá-
madtak. Nem a jós szerepében
akarok tetszelegni, de ha egy-
szer látok valami rendszert,

Zalaegerszegre kerülve a
riválisod, Mihalecz István lett
a legjobb haverod. Pedig Mici
nem volt éppen barátkozó
alkat...

Zoli! Szakítsuk meg az
idõutazást, hiszen a jelen is
tartogat témát. Kijutottunk
az Európa-bajnokságra...

Kereki Zoltán: A mi idõnkben sokkal nagyobb volt a labdarú-
gók társadalmi megbecsülése, az anyagi juttatás viszont lé-
nyegesen szerényebb.

1977-ben készült a felvétel a válogatottról. Az álló sorban bal-
ról a második Kereki Zoltán. Csapattársai kivétel nélkül fõvá-
rosi klubokban fociztak.

Kereki (felsõ sorban balról a harmadik) és Mihalecz (felsõ sor-
ban balról a hatodik) nagyszerûen megértették egymást a
pályán és azon kívül is.
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fejlõdést, azt el kell ismerni.
Nem az számít, hogy ki a
német és ki a magyar. Az
biztos, hogy a magyar edzõi
garnitúrának ez a szereplés
nem jön jól. A Fradi német
edzõjének sikerérõl nem is
beszélve.

Ötvenkét éve vagyok a
magyar labdarúgásban. Az utób-
bi évtizedekben nem fogad-
tunk el senkit. Még Mezey
Györgyöt sem. Az edzõi kör
utoljára Baróti Lajost és társait
tekintette példaképnek. Talán
még Mészöly Kálmánt. Mezey
Györgyöt az 1986-os VB-ig tisz-
telet övezte. Azóta általánosan
elfogadott szövetségi kapitá-
nyunk nincs.

–
– A magyar edzõi kar a

szakmai devalvációját önmagá-
nak köszönheti.

–
–

Tanulnak ebbõl?

Miért?

– Ezt minek „köszönhetjük”?

– Fõleg az irigységnek. Szét-
szakadt a magyar edzõi kar.
Nem állnak ki senki mellett. S
most jött a Storck, aki valószí-
nûleg azt mondta magában: fi-
gyeljetek ide, én nem tarto-
zom egyik „brigádba” sem. Van
egy szerzõdésem, annak aka-
rok megfelelni. A saját elkép-
zeléseim alapján dolgozom. Én
választom meg a munkatársai-
mat. Bizonyára volt valami fe-
szültség a stábon belül, külön-
ben nem változtatott volna né-
hány nappal a sorsdöntõ mér-
kõzések elõtt. Talán azt érezte,
hogy nem mindenki van mel-
lette. Ha valami a magyar lab-
darúgásban kellett, hát ez az.
Fel sem tudom fogni, hogy mi-
lyen helyzet alakul ki, ha nem

jutunk ki az Európa-bajnok-
ságra. Hogyan lehetne eladni a
magyar futballt politikailag.
Adu nélkül borzasztó nehéz
ultizni. Nagyon örülök, hogy
nem mások kárán jutottunk ki
az Európa-bajnokságra. A pót-
selejtezõ tiszta ügy volt. Har-
minc év után végre elmond-
hatjuk, hogy mind a két Nor-
végia elleni mérkõzésen job-
bak voltunk. Nem a szerencse
döntött. Most eredmény kel-
lett, s teljesen mindegy, hogy
egy német érte el, vagy egy
argentin, esetleg magyar. Most
errõl beszélnek az emberek.

A ZTE egy ausztriai túrája
után arra kértek, hogy utazzak
Innsbruckba. Ez 1984-ben tör-
tént, akkor Pados Zoltán volt a
szakosztályvezetõ. Egy Wat-
tensben élõ, körmendi szár-

–

–

Térjünk át a légiós életre!
A ZTE-tõl szerzõdtél Ausztriá-
ba... Ez hogyan történt?

mazású család volt a közvetítõ.
Ez a település 10 kilométerre
található Innsbrucktól, itt van
a Swarovski-gyár központja.
Akkoriban a cégtulajdonos,
Swarovski úr volt a csapat
névadó szponzora. Szeren-
csém volt, mert akárcsak a
válogatottnál, ott is gyorsan
jöttek a gólok védõ létemre.
Csodálatos, szép hely Innsb-
ruck, de nem igazán éreztem
jól magam. Többnyire az otta-
ni magyar házat látogattuk,
vagy kirándultunk a felesé-
gemmel és a gyermekeimmel.
Az amatõr játékosok fiatal oszt-
rákok voltak, a külföldiek al-
kották a légiós, profi szerzõ-
déssel rendelkezõ csapatrészt.
Hansi Müller német világ-

klasszis vezérletével jugoszláv,
holland, dán válogatott labda-
rúgók szerepeltek akkor a
Swarovski Innsbruckban. Hoz-
záteszem, hogy azokból a fiatal
osztrák játékosokból, akik ott
játszottak, késõbb válogatott
labdarúgók lettek. Volt egy
holland edzõnk, akit hamar
leváltott Swarovski úr.

Kínkeserves meccset ját-
szottunk a jóval szerényebb já-
téktudású Vienna ellen, s csak
a nyolcvanötödik percben si-
került a vezetõ gólt megszerez-
ni. Ekkor az edzõ kiintett a
közönségünknek. Másnap csak
ennyit kérdezett tõle a névadó
szponzor: A feleségemnek is
szólt ez az intés? S már ki is
volt rúgva.

Két csodálatos élményem
volt. A Sturm Graz elleni 5-0-ás
mérkõzésen tíz perc alatt fejel-
tem három gólt. Úgy tudom,
osztrák élvonalbeli mérkõzé-
sen erre sem elõtte, sem utána
nem volt példa. A másik fe-
lejthetetlen élményem a Real
Madrid elleni kupamérkõzés
volt. Világklasszisok játszottak

–
–

–

–

–

Miért?

Mire emlékszel legszíve-
sebben ebbõl az idõszakból?

akkor is a Realban, elég csak
Butrageno vagy Stielike nevét
említeni. 5-0-ra kikaptunk a
Bernabéuban, a visszavágón az
innsbrucki Tivoli-stadionban
viszont mi nyertünk 2-0-ra.
Szakmailag persze lehet erre
azt mondani, hogy 5-0 után
már nem törte magát össze az
ellenfél, de a Real elleni 2-0
ezért mégis olyan eredmény,
ami örök emlék marad.

(Folytatjuk)
* * *

Az interjúsorozat újabb ré-
szei megtalálhatók honlapun-
kon: www.zalatajkiado.hu

–

– Bokaszalag-szakadásom
nem hagyott kétséget afelõl,
hogy a labdarúgást magas szin-
ten abba kell hagynom. Pinka-
felden akkoriban Halmosi Zol-
tán volt az edzõ, s mindenáron
ott akartak tartani. A mai fia-
talok természetesen nem értik
meg, hogy akkoriban az ilyen
engedély nélküli kint maradás
disszidálásnak számított volna,
annak minden következmé-
nyével együtt.

Egy súlyos sérülés vetett
véget a légiós pályafutásod-
nak...

E.E.

Bernd Storck a levegõben a norvégok másodszori legyõzése
után.

Az Innsbruck csapatában. A középsõ sorban balról az ötödik a
37-szeres válogatott játékos.

Edzés Madridban a Real elleni mérkõzés elõtt. Balról Brom
edzõ, jobbról Auer csapatkapitány.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037


