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„Feltámadt Krisztus e na-
pon, alleluja…” –

Jézus

hangzik dia-
dalmasan az ének, húsvétvasár-
nap a keresztény világ temp-
lomaiban. A két évezred elõtti
misztérium, a feltámadás napja
a kereszténység legnagyobb
ünnepe. Krisztus feltámadása
máig ható üzenet a világnak:
hirdeti az élet gyõzelmét a
halál felett.

Azon a pénteken, amikor
a Koponyák hegyén

kiszenvedett a kereszten, csa-

A gyõzedelmes alleluja

lódás, csüggedés lett úrrá
mindazokon, akik követõi vol-
tak a . Látták õt cso-
dákat tenni, látták megdicsõü-
lését a szent városba, Jeru-
zsálembe való bevonulásakor,
s látták õt latrok között meg-
feszítve, meghalni a keresztfán.
A tanítványok is, akik addig
sütkéreztek Jézus közelségé-
ben, összetörten, félelemtõl
szorongó szívvel húzták meg
magukat szállásaikon.

Mesternek

Péter, János

Mária Magdolna

és mind a töb-
biek, hitüket vesztve élték meg
Mesterük halálát. Mindazt, ami
addig éltette õket, azon a pén-
tek délutáni harmadik órán
elveszítették.

E reményvesztett, szomo-
rúságban töltött idõben jött el
a harmadik nap. Vasárnap haj-
nalán és más
jeruzsálemi asszonyok Jézus
sírjához mentek, hogy testét
bebalzsamozzák. Útközben azon
tanakodtak, hogy ki hengeríti
majd el a sziklasír elõl a nehéz
követ, s mikor odaértek meg-
döbbenve látták, hogy a bejá-
rat szabad és a sír üres. Ak-

kor egy angyal jelent meg, s
így szólt hozzájuk: „Jeruzsá-
lemi asszonyok! Akit keres-
tek, nincs itt, mert feltámadt
halottaiból!” Az asszonyok er-
re sietve mentek vissza a vá-
rosba, hogy hírül vigyék a
tanítványoknak: Krisztus fel-
támadt!

Ez a kétezer éves miszté-
rium éled újra minden tava-
szon a világ keresztényeinek
szívében. Húsvétvasárnap ezt
zúgják a harangok, ezt zengik
a templomi orgonák, errõl szól
a milliónyi gyõzedelmes alle-
luja: Feltámadt Krisztus!

F.L.

Munkácsy Mihály: Jézus Krisztus Pilátus elõtt.

Feltámadt Krisztus!

Rajz: Farkas László

Valamennyi olvasónknak

áldott, békés

húsvéti ünnepeket kívánunk!

Valamennyi olvasónknak

áldott, békés

húsvéti ünnepeket kívánunk!
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A feltámadás napján, esté-
be hajló idõben két tanítvány
útban volt felé. Ezek
a férfiak nem tartoztak
közvetlen környezetéhez, mint
az a tizenkettõ, akik késõbb az
apostolok lettek, de igazán
hittek a Mester tanításában.
Azért mentek
azon a napon, hogy megtart-
sák a húsvétot, s mély zava-
rodottságot okoztak lelkükben
azok az események, amelyek
nemrég történtek a szent vá-
rosban. Hallották a híreket
Jézus testének a sírból való
elvitelérõl, s az asszonyok tör-
ténetét arról, hogy angyalokat
láttak, és találkoztak Jézussal is.

Visszatérõben emmausi ott-
honukba, szomorúan bandu-
koltak az úton; Jézus
elõtti kihallgatásáról és ke-
resztre feszítésérõl beszélget-
tek. Szívüket félelem, remény-
telenség járta át, amikor egy
idegen csatlakozott hozzájuk
az úton. A tanítványokat annyi-
ra eluralta csalódottságuk,
hogy szinte rá sem néztek a
hozzájuk csatlakozott útitársra.
Folytatták beszélgetésüket azok-
ról a tanításokról, amelyeket
Jézustól hallottak, s melyeket a
jelek szerint nem tudtak fel-
fogni és megérteni.

Az útitárs látva az emmausi
férfiak Mesterük elvesztése
miatti csalódottságát, fájdal-
mát, így szólt hozzájuk: „Mi-
csoda szavak ezek, amelyeket
egymással váltotok jártotok-

Emmaus
Jézus

Jeruzsálembe

Pilátus

„Feltámadott a halottak közül!”
Az emmausi útitárs

ban, és miért vagytok szomorú
ábrázattal?” Felelt neki az
egyik, akit hívtak:
„Csak te vagy-é jövevény Jeru-
zsálemben és nem tudod, mi-
némû dolgok lettek abban e
napokban?” Aztán beszéltek
Jézusról. „Ki próféta vala, cse-
lekedetekben és beszédben
hatalmas Isten és az egész nép
elõtt, de a fõpapok és a mi
fõembereink halálos ítéletre
adák és megfeszíték õt.” Azu-
tán csalódottsággal eltelt szív-
vel és reszketõ ajakkal hozzá-
tette még: „Pedig mi azt remél-
tük, hogy Õ fogja megváltani
Izraelt. De mindezek mellett
ma van harmadnapja, hogy
mindezek lettek.” Az útitársuk
akkor így szólt hozzájuk: „Óh
balgatagok és rest szívûek
mindazoknak elhívésére, ami-
ket a próféták szóltak! Avagy
nem ezeket kellett-é szenved-
nie Krisztusnak és úgy menni
be az õ dicsõségébe?”

A tanítványok ámuldozva
kérdezték maguktól, ki ez az
idegen, aki behatol lelkük
legmélyébe és komolysággal,
gyengédséggel, biztatóan és
reményt keltõen szól hozzá-
juk. Most már egyre gyakrab-
ban tekintettek az ismeretlen-
re, és arra gondoltak, hogy
szavai éppen olyanok, mintha
azokat maga Krisztus mondta
volna nekik. A szívük pedig
gyorsabban kezdett verni, és
elteltek örvendezõ várakozás-
sal és reménységgel.

Kleofásnak

Rájuk köszöntött az este,
amire Emmausba értek. A ta-
nítványok betérni készültek
otthonukba, látták, hogy az
idegen folytatni kívánja útját.
Õk azonban már nagyon von-
zódtak hozzá, lelkük éhezte és
szomjazta az útitárs szavait,
ezért kérlelték, hogy maradjon
velük. Azután, hogy õ úgy tett,
mintha nem akarná elfogadni
meghívásukat, nyomatékosan,
szinte kényszerítve kérték: „Ma-
radj velünk, mert immár beest-
veledik, és a nap is lehanyatlott!”

Bementek a házba, hama-
rosan elkészült az egyszerû va-
csora. A vendég elé tették, aki

az asztalfõn foglalt helyet. Õ
kinyújtotta a kezét, hogy meg-
áldja az eledelt. Látva ezt a ta-
nítványok, elképedtek. Az ide-
gen éppen úgy terjesztette ál-
dásra kezeit, ahogy a Mester
szokta tenni. Ismét rátekin-
tettek, és ime, meglátták ke-
zein a szegek helyét. Mind-
ketten egyszerre kiáltottak fel:
„Ez az Úr Jézus! Feltámadott a
halottak közül!” Felugrottak az
asztaltól, az Úr lábai elé ve-
tették magukat és imádták Õt.
Mire ismét felemelték arcukat,
a feltámadott Jézus eltûnt sze-
meik elõl.

f.l.

A szerzõ illusztrációja.

Itt van a húsvéti készülõdés
ideje. A kereszténység legna-
gyobb ünnepéhez, a szakrális
emelkedettség mellett, számos
népszokás kapcsolódik. Ezek
között kiemelkedõ helyet fog-
lal el a tojásfestés.

A termékenység-szimbó-
lum tojásnak nagyon sokféle
díszítését ismerjük: a hagyma-
lével való festéstõl a tojáspat-
kolásig. Az ország egyes tájegy-
ségei szerint is különbözõ
technikák honosodtak meg, és
a motívumkincs is jellemzõ
adott régiókra.

Valamennyi díszítési módo-
zat szinte mûvészi tökélyre fej-
lesztve jelenik meg a Kárpát-
medencében. Egy-egy tojásíró
asszony keze nyomán valósá-
gos kis mûremekek kerülnek a
húsvéti asztalra, hogy aztán
másnap, húsvéthétfõn a locsol-

Húsvét elõtt

kodó legények kapják ajándék-
ba a „megöntözött” leányoktól.

f.l.

Népviseletbe öltözött falusi
kislány várja a locsolókat.

Hímes tojások a cserhátoni (Románia, Kovászna megye – a
szerk.) múzeumban.
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Az elmúlt hetekben több jó
hírrõl is beszámoltak

vezetõi a városfejlesz-
tés számára megszerzett köz-
ponti támogatások kapcsán.

2016. január 20-i ülésén a
kormány 5,7 milliárd forint
támogatást biztosított Zala-
egerszegnek egy új,

emléket állító
múzeum és zarándokközpont,
valamint a hozzá kapcsolódó
belvárosi turisztikai fejleszté-
sek megvalósítására a

keretében.
2016. február 3-i ülésén a

kormány 1,6 milliárd forint tá-
mogatást szavazott meg az
iparvágány és a logisztikai köz-
pont tervezésére, iparterület
vásárlására, valamint három új
iparcsarnok építésére, amely
beruházás 400 új munkahelyet
jelent Zalaegerszeg számára.
Ez ugyancsak a Modern Váro-
sok Program részeként való-
sul meg.

Zala-
egerszeg

Mind-
szenty Józsefnek

Modern
Városok Program

2,6 milliárd forintos útfejlesztés Zalaegerszegen

2016. március másodikán
délelõtt újabb örömteli hírek-
rõl számolt be a sajtó képvi-
selõinek , Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere, or-
szággyûlési képviselõ,

zalaegerszegi alpolgár-
mester, a botfai városrész ön-
kormányzati képviselõje,

zalaegerszegi belvárosi
önkormányzati képviselõ,

zalaegerszegi
belvárosi önkormányzati kép-
viselõ,

zalaegerszegi csácsbozsoki
önkormányzati képviselõ,

zalaegerszegi észa-
ki városrészi önkormányzati
képviselõ és , a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala megyei igazgatója.

Balaicz Zoltán

Vigh László
Gecse

Péter

Bali
Zoltán

Böj-
te Sándor Zsolt

Herkliné Ebedli Gyön-
gyi

dr.
Tóth László

Mórocz József

A kormány legújabb dönté-
sének értelmében 2,65 mil-
liárd forint értékben indulnak
Zalaegerszegen és környékén
útfelújítási munkálatok állami
támogatással:

– A utca felújítása
a útja és a
utca között 154 millió forint
értékben. Ezen a szakaszon
saját, önkormányzati beruhá-
zásban, további 105 millió fo-
rintos ráfordítással teljes köz-
mûcsere is történik, így már-
cius közepén az útszakaszt
lezárják a munkálatok miatt. A
fejlesztés érdekében kérik a
zalaegerszegi polgárok türel-
mét, addig is használják lehe-
tõleg az új, belsõ tehermen-
tesítõ utat.

– A botfai városrész határá-
ban körforgalom építése és a
burkolat felújítása a MOL fi-
nomítónál lévõ csomópontig a
74. sz. fõúton 735 millió forin-
tos beruházással.

– A 74-es számú fõúton a
MOL csomópont átépítése és a
burkolat felújítása 387 millió
forintos beruházással.

– A MOL csomópont és a
76. sz. fõút közötti szakaszon
(a haranglábas körforgalomig)
a burkolat felújítása 434 millió
forintos költségen.

Rákóczi
Mártírok Gasparich

– A 74-es számú fõút nagy-
páli csomópontjának kiépítése
és a fõút magassági korrekció-
ja 841 millió forintos ráfor-
dítással.

A programban további Zala
megyei szakaszok is szerepel-
nek a 71. sz. fõúton, a 75. sz.
fõúton, valamint a 7. sz. fõ-
úton, összesen mintegy 950
millió forint értékben.

Így a megyeszékhely térsé-
gében az idei évben 2,65 mil-
liárd forint, a megyében össze-
sen 3,5 milliárd forint érték-
ben valósulnak meg útfelújítá-
si, útépítési programok.

A teljes program megva-
lósítása, a munkálatok befeje-
zése még az õszre várható.

A belváros megújítására és
turisztikai fejlesztésére meg-
ítélt 5,7 milliárd forintos keret-
összeg, és az iparfejlesztés 1,6
milliárd forintos támogatása
után újabb 2,65 milliárd forint
értékû fejlesztés valósulhat
meg Zalaegerszegen, a három
kormányhatározat együtt már
9,95 milliárd forintos fejlesz-
tést jelent! Az elmúlt évtize-
dekben nem volt példa arra,
hogy egy esztendõben közel
10 milliárd forintos fejlesztési
támogatás érkezzen a megye-
székhelyre.

Sajtótájékoztató keretében jelentették be a 2,6 milliárd forintos
útfejlesztést.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó 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

•

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Valamennyi partnerünknek kellemes
húsvéti ünnepeket kívánunk!

A Rákóczi úton már megkezdték a munkát.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 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

Jövõkép

Nosztalgiázók

Kellemes húsvéti ünnepeket!

– Azt mondják, ha hazulról hozzuk az érzéstelenítõt,
akkor olcsóbb…

– Nézzétek csak! Itt vannak a jegyek, amikor a Mókus õrs
elment helyettünk moziba, mi meg szívtunk egy jót a
Rezesben…

(1995.04.12.)

(1995.04.05.)

(1995.04.05.)

Valamennyi kedves vásárlónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Már csak emlék… 1986.
március harmadika: nem csak
a hévízi fürdõépület kapott
lángra, hanem az indulatok is.
Beszéltek úri tivornyáról, elv-
társi dõzsölésrõl, egyszerû me-
lósok huncut mulatságáról.
Hogy mi is okozta a tüzet?
Máig sem derült ki valójában.
Felelõsök és elítéltek azonban
lettek.

Vannak, akik úgy vélik, hogy
ártatlan emberek is börtönbe
kerültek. Azok, akiket nem ter-
hel felelõsség a pusztító tûz-
vészért. Sokan emlegetnek va-
lódi felelõsöket is.

Voltak-e valódi felelõsök?
Nem tudjuk. Azt viszont bizo-
nyossággal állíthatjuk, hogy
voltak, akiket ártatlanul zártak
börtönbe.

Ilyen volt , a
gyógyfürdõ kórház gazdasági
fõigazgató-helyettese. A

vele szemben
meghozott jogerõs ítéletét a

megsemmisí-
tette, mert az „elmarasztaló íté-
let az összes anyagi büntetõ-
jogszabály megsértésével tör-
vénysértõ módon” született!
Mint mondja, ez nem csak
neki nyújtott némi elégtételt,
hanem bizonyítványt állít ki a
vele szemben eljáró bíróságok
munkájáról is. Reméli, hogy
manapság már nem fordulhat
elõ hasonló eset.

Harminc évvel a tûzeset
után a napokban ismét meg-
kerestük. Három évtized táv-
latából idézte fel a szörnyû
esetet. Megszakítva mostani
beszélgetésünket érdemes fel-
eleveníteni a vele 1994-ben ké-
szített interjú egy részletét, hi-
szen akkor, nyolc év elteltével

Gaál Imre

Legfel-
sõbb Bíróság

Legfelsõbb Bíróság Felülvizs-
gálati Tanácsa

A hévízi tûzfészek…
Harminc év után (2.)

még élénkebben és részlete-
sebben emlékezett a tûzvészre,
s az azt követõ eseményekre.

A cikksorozat alább idézett
részlete a 1994. de-
cember 14-én megjelent szá-
mában volt olvasható:

„Hosszú heteken keresztül
tartott Gaál Imre V. r. vádlott
kálváriájának bemutatása a do-
kumentumok segítségével. A
Magyar Köztársaság Legfel-
sõbb Bírósága 1993. december
6-án döntött a felülvizsgálati
indítvány sorsáról: a korábbi
ítéletet hatályon kívül helyezve
bûncselekmény hiányában fel-
mentette Gaál Imrét az ellene
különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó hanyag kezelés
vétsége miatt emelt vád alól.

Az ítélet már csak erkölcsi
rehabilitációt jelentett Gaál
Imre számára, hiszen a börtön-
ben töltött közel két év egész-
ségi állapotát aláásta, állását
elveszítette.

Most itt ülünk vele szem-
ben, mert úgy döntött, hogy
nyilatkozik lapunknak. Elõször
fogad újságírót, amióta meg-
született a Legfelsõbb Bíróság
rehabilitáló ítélete.

– Az, hogy konkrétan mi
történt, sem elõttem, sem má-
sok elõtt nem ismert. Annak
idején a Tûzoltóság Országos
Parancsnokságáról érkezett
nyomozók is azt mondták,
hogy ezt soha senki nem tudja
kideríteni. Lehetett gyújtoga-
tás, elõfordulhatott rövidzárlat,
de keletkezhetett a tûz a szau-
nától is. A BM központi labo-
ratóriumában viszont megálla-
pították, hogy a szaunától csak

Zalatáj

– Gaál úr! Tudja ma már,
hogy mi okozta a tüzet? Kik a
felelõsök érte?

akkor származhatott a tûz, ha
abba éghetõ anyag került. A
szauna kályhájának ugyanis
olyan biztonsági rendszere van,
ami adott esetben kikapcsol.

– Ha voltak, ha használták a
szaunát.

– Ezt én nem tudom.

– De igen. Az egyik delik-
vens azt nyilatkozta a vizsgálat
során, hogy több napon ke-
resztül a fürdõben aludt, mert
összeveszett az élettársával. Az
ominózus éjszakát is bent töl-
tötte, vacsorázott, beszélgetett
az ügyeletes karbantartóval,
majd lefeküdt aludni. A füst-
szagra felébredve õ értesítette
a tûzoltóságot. K. János elis-
merte, hogy sorozatosan be-
kapcsolta a szaunát melegedés
céljából. Ebben az a vicc, hogy
az épület központi része fûtött
a víz által is, hiszen télen arra
van vezetve a víz a forrásból.

– A víz 28 fokos körülbelül.
Ezenkívül még pluszban is tem-
perálták az épületet, vagyis me-
legedés céljából nem kellett
bekapcsolni a szaunát. Az ügy
érdekessége, hogy az illetõ más-
nap felmondott, s a késõbbiek
során senki sem firtatta a
szerepét.

– Tõlem az is történhetett.
Egy biztos: én 1985. december
8-án voltam ott utoljára. A tûz
után megkérdeztem az adott
vezetõket, hogy mikor volt
utoljára bekapcsolva a szauna.

– Magyarán, csak akkor
keletkezhetett ott a tûz, ha ott
voltak, használták a szaunát.

– S voltak?

– A vizsgálat erre nem ter-
jedt ki?

– Ez milyen hõmérsékletet
jelent?

– Elterjedtek akkoriban
olyan hírek is, hogy magas
rangú vezetõk szaunáztak
azon az éjszakán…

– Mit válaszoltak?

– Miért?

Zalaegerszegi Hû-
tõház

E.E.

– Hogy akkor, december-
ben. Tudni akartam arról, hogy
mikor kapcsolják be a szaunát.
Nem az engedélyezés jogát
tartottam fenn magamnak, ha-
nem egyszerûen csak tisztá-
ban akartam lenni azzal, hogy
mikor kapcsolják be.

– Nem szerettem volna, ha
feketén kiadják. Mint utólag
kiderült, ez többször is meg-
történt. Illegális pénzkereseti
céllal, tudtom, s más vezetõk
tudta nélkül. Hogy azon az
éjszakán kik voltak a szauná-
ban? Magas rangú vezetõk,
vagy kisemberek? Nem tudom.
Lehettek. Bejártak a búvárok
szaunázni, még az ügyvédem
is. Teljesen ki volt akadva,
hogy nekem valami közöm
lehet az ügyhöz. A fürdõveze-
tõ invitálta, mondván, a szau-
na be van fûtve. Több is-
merõstõl is kaptam az eset
után ilyen jelzést. A szauna
egyébként nem jelentett kü-
lönlegességet Hévízen, hiszen
szinte valamennyi konkurens
intézményben volt már ak-
koriban…”

Eddig az 1994-ben készült
riport részlete. Ebbõl is kitû-
nik, hogy az 1986-os hévízi
tûzeset körülményei tisztázat-
lanok, senki sem tudja, hogy
mi történt valójában. A riport
óta eltelt 22 év alatt sem let-
tünk okosabbak, úgy tûnik,
hogy a tófürdõ épületének le-
égését örökké homály fedi.
Akárcsak a

tûzesetét is.

(Folytatjuk)

Honlapunkon (www.zala
tajkiadó.hu) a riportsorozat
újabb részei folyamatosan meg-
találhatók.

***

Gaál Imre szerint a megsemmisített elmarasztaló ítélet nem
csak neki nyújtott némi elégtételt, hanem bizonyítványt állított
ki a vele szemben eljáró bíróságok munkájáról is.

Ennyi maradt a fürdõépületbõl.



Gondolom, kevés olyan
kérdés van a politikában, ami-
rõl a hazai politikai paletta két
pólusa azonosan vélekedne.

Ezen kevés eset között meg-
említhetõ, hogy függetlenül a
politikai hovatartozástól, a
2000-es évek elején mindenki
célnak jelölte meg, hogy a
közelgõ uniós tagságunk révén
lehetõségünk lesz a folyamatos
felzárkózásra a nálunk fejlet-
tebb országcsoporthoz.

Letudtuk az elsõ évtizedet
a közösségben, eljött a számve-
tés ideje. A számok, sajnos,
nem sugároznak szívderítõ ké-
pet. Jogi értelemben 2004 má-
jusában lettünk teljes jogú tag-
jai a közösségnek, az onnan
jövõ forrásokat a következõ
évben kezdtük pályáztatni,
tehát valós hatást csak 2006-
tól fejthettek ki ezek a tá-
mogatások. Kiinduló bázisnak
tehát egységesen 2006-ot te-
kintjük.

A felzárkózás sikerének meg-
ítéléséhez pedig a gazdasági
fejlettség szintjének mérésére
általánosan használt bruttó
társadalmi terméket (GDP) fo-
gadjuk el, annak ellenére, hogy
a valós összehasonlításra in-
kább a GNI (nemzeti jövede-
lem) lenne alkalmasabb, de
sajnos erre nincs teljesen meg-
bízható hazai elérhetõ forrás.
GDP-alapon volt
a legeredményesebb. Az egy
fõre jutó GDP-érték 2006 és
2014 között náluk harminc-
három százalékkal emelkedett.
Ezüstérmet a maga huszonkét
százalékos értékével
szerzett. A mi 2,9 százalékos
értékünket még is
felülmúlja a maga 5,2 százalé-
kával. A mi szempontunkból

Lengyelország

Szlovákia

Csehország

Felzárkózás és leszakadás
nyugati etalonnak számító

pedig azért érdekes,
mert a miénkhez hasonlítva
toronymagasan álló 2006-os
értékét is további négy száza-
lékkal volt képes növelni, pe-
dig a 2008-ban kezdõdött
pénzügyi válság az osztrákokat
is sújtotta.

A legkevesebb, amit megál-
lapíthatunk, hogy hazánkat az
elmúlt évtizedben páratlan
történelmi kudarc érte, ami
ebben a mára huszonnyolc
tagúra bõvült közösségben ed-
dig egyedülálló, ezért alapos
elemzést igényel. Ismét kidob-
tunk egy évtizedet az ablakon
a nemzetek versenyében. Még
2003-ban, a

idején is reális volt az
esélyünk arra, hogy fejlettsé-
günk, felkészültségünk alapján
2008-09 táján tagjai legyünk az
eurózónának is. Ennek a meg-
gyõzõdésének az akkori mi-
niszterelnök is többször a nyil-
vánosság elõtt adott hangot,
pedig a sikertelenség árkait
akkor már bõven ásta a bal-
liberális kormány.

Elsõ célpontként a hazai
mezõgazdaság sikereit torpe-
dózták meg. A nyugati normák
szerint 2003-2004-ben már le-
járt, de a hazaiak szerint még
forgalomképes hasított-félser-
tés-importtal tarolták le a ser-
téstartó telepeket, és küldték
padlóra a legjelentõsebb hazai
állattenyésztési ágazatot. A pol-
gári kormány a mezõgazdasági
fejezet tárgyalását már kény-
telen volt a 2002-es választási
kudarc után az új kormánynak
átengedni. Az eredmény le-
hangoló volt. A mára már meg-
szûnt tejkvótánk még a csehe-
kénél is kisebb lett, és a len-

Ausztria

Medgyessy-kor-
mány

gyelek ötvenöt százalékos tá-
mogatásintenzitása mellett ne-
künk be kellett érnünk hu-
szonöt százalékkal.

A környezõ országok gaz-
dái megnövekedett versenyké-
pességük miatt szinte lemos-
ták a magyar gazdákat a piac-
ról nemcsak külföldön, de a
hazai pályán is. A LEADER név-
re hallgató vidékfejlesztési
uniós fejezet inkább hasonlí-
tott politikai hálózatszervezési
modellre, mint vidéki közös-
ségfejlesztésre. Az európai ko-
héziós alapok nálunk a kívá-
natos plusz elõjelnek, a fej-
letlenek felzárkóztatásának ép-
pen az ellenkezõjét produkál-
ták. Mára a hét magyar régió-
ból négy az unió legszegé-
nyebbjei közé tartozik.

A legkirívóbb példa éppen
a is magába fog-
laló, úgynevezett központi ré-
gió esete. A fõvárosokat azok
magasabb fejlettsége okán a
visegrádiak mindenütt külön
régióként szerepeltették, ha-
zánkkal ellentétben.
kijárta, hogy Pest megyével
együtt számolva még elsõ
típusú (Objective 1) fejlesztési
terület maradjon a fõváros is.
Így sikerült pénzt szerezni a
4-es metróra és más projektek-
re, miközben Pest megyében
ma is fejletlen állapotok van-
nak, de a hivatalos státus már
nem az, és ezért sokkal kisebb
a támogatási intenzitás. Hazai
vállalkozások felzárkóztatására
szinte semmi forrás nem ju-
tott. Hivatalos statisztikák a
források kevesebb mint húsz

Budapestet

Demszky

százalékáról szólnak. A hazai
cégek a gigantikus vas- és be-
tonprojektekbõl (út- és vasút-
építések) a közbeszerzési jog
hazai változata miatt szinte tel-
jesen kiszorultak fõvállalkozó-
ként, azokat rendre a hazánk-
ba települt külföldiek nyerték,
fõ cégük referenciáit bemu-
tatva.

Bevett gyakorlattá vált, hogy
az alvállalkozókat még igazolt
teljesítmény esetén sem fizet-
ték ki, emiatt a hazai kivite-
lezõk tömegével mentek tönk-
re. Csatlakozásunk tehát „igazi
történelmi ívû” baloldali pro-
jekt a maga tragikus siker-
telenségével. Jogos a kérdés,
hogy a 2010-ben a végrehajtó
hatalomba visszatérõ kormány
miért nem változtatott érdem-
ben. Sok lehetõsége, sajnos, a
merev uniós szabályok miatt
nem volt. A szinte átláthatat-
lanul bonyolult lebonyolítást a
temérdek közremûködõ szer-
vezetet egyszerûsítette. Fõ cél-
ként azt jelölte meg, hogy az
unióból nekünk járó források
maradéktalanul megérkezze-
nek. Ez a cél realizálódott. Egy
romokban lévõ, zuhanó telje-
sítményû gazdaságot örökölt
2010-ben a kormány, 2013 vé-
géig, amikor az uniós finan-
szírozási terv végsõ határideje
lejárt, részben az uniós for-
rásokkal kapcsolatos intézke-
déseinek is betudhatóan azon-
ban sikerült a gazdaságot is-
mét reményteli fejlõdési pá-
lyára állítani.

közgazdász
Boros Imre

Még 2003-ban, a Medgyessy-kormány idején is reális volt az
esélyünk arra, hogy 2008-09 táján tagjai legyünk az eurózóná-
nak is.

Demszky kijárta, hogy Pest megyével együtt számolva még
elsõ típusú fejlesztési terület maradjon a fõváros is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egyszerûen érthetetlen,
hogy még egyetlen magyar
politikus sem kérdezte meg az

impotens ve-
zetõitõl a kötelezõ kvóta kap-
csán a következõt: – Uraim, mi
közünk nekünk az afgán, az
iraki, a szíriai, a pakisztáni, s a
többi illegális bevándorlóhoz?
Mely nemzetek gyarmatbiro-
dalmai voltak ezek az or-
szágok?

Nos, hápognának ezek a
jóemberek. Mert mit tudnának
mondani?

, s még
folytathatnánk a sort. De eb-
ben a sorban nem szerepel

. Mert nekünk
soha nem volt gyarmatunk, ha-
csak nem számítjuk ide az

Ferenc Józsefrõl elnevezett
földjét. Néhány száz jegesmed-
vével. Ezek leszármazottai
azonban nem vágják át a ke-
rítést Magyarország határán.

Jönnek viszont az afgánok,
az irakiak, a szíriaiak, s töb-
biek. Akikhez semmi közünk.
Csak rajtunk akarnak áthalad-
ni. Mert egy megzakkant kan-
cellár hívta õket.

Hát fogadja be õket. Ne-
künk már elegünk van a köz-
ponti utasításokból.

Európai Unió

Nagy-Britannia,

Franciaország, Németország,

Hollandia, Belgium, Spanyol-

ország, Olaszország

Magyarország

Osztrák-Magyar Monarchia

Tatárból,

törökbõl, osztrákból, német-

Megzsarolva…
bõl Szovjetunióból

Amerikai Egyesült Államokból

, a és az
.

Van nekünk éppen elég
belsõ migránsunk, akikrõl gon-
doskodni kell. Közel egymillió.
S még toleránsnak is kell velük
szemben lennünk, noha õk
nem azok.

Németország, Anglia, Fran-
ciaország, s a többi egykori
gyarmattartó most szembesül-
jön a ténnyel: aki egyszer ara-
tott (a gyarmatbirodalomban),
most vessen is. Az egykori rab-
szolgák leszármazottai megin-
dultak Európába. Az USA (ahol
egyes államokban még az
1980-as években sem utazha-
tott együtt fehér és fekete)
pedig zseniálisan szervezi ezt
az inváziót. S az Európai Unió
idióta vezetõi ráadásul most már
nyíltan a Transzatlanti Szerzõ-
dés mellett kampányolnak.

Szülessen bármilyen dön-
tés az Európai Unió egyre gya-
koribb csúcstalálkozóin, ami
eddig történt, az megbocsát-
hatatlan.

Persze, mondhatják ezek a
semmirevaló vezetõk: Uraim,
önök ennek a szervezetnek a
tagjai!...

Az igaz, hogy a tagjai va-
gyunk, de nem erre az Európai
Unióra szerzõdtünk.

Hát ennyit errõl a rend-
kívül jól fizetett gittegyletrõl.
Beszélni tudnak, cselekedni

nem, felelõsséget pedig ab-
szolút nem vállalnak. Sem-
miért.

Amikor ezeket a sorokat
írom (lapzártakor), még nem
tudom, miképpen végzõdik az
újabb EU-csúcs.

Az viszont biztos, hogy már
nem csak az Egyesült Államok
tartja sakkban és zsarolja ezt a
magából kifordult, le-gyengült
Európát, hanem is.

Nagy a baj…
Törökország

Ekler Elemér

Lehet, hogy holnap már valóság lesz?...

EU-csúcsok egymás után, aztán az elmaradhatatlan fotózás.
De hol az eredmény?

A „meghívót” Angela Merkel, a német kancellár küldte.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta! Transzportbeton gyártása és értékesítése

Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

Bor-Épker Kft.

Valamennyi partnerünknek

kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!



A fa...

Júniusban lesz két éve,
hogy eltávozott közülünk

, a egykori
válogatott centere. A népszerû
játékos visszavonulása után
gyúróként szolgálta klubját.

Rá emlékezve többek kö-
zött a következõ gondolatokat

Pols-
ter Péter ZTE KK

A fa, az almája és a kertészek...

osztotta meg lapunkkal
, az 1988-as bajnokcsapat

kapitánya, akinek 13-as számú
mezét örökölte Péter: „Szív-
ember volt. Megfogadta a ta-
nácsokat, s mindent elkövetett
azért, hogy jó kosárlabdázó le-
gyen. Lehetett érezni, hogy az
akar lenni. Szinte mindent alá-
vetett ennek a sportágnak.”

Szücs
József

Mostani fõszereplõnk egy
alig 16 éves fiatalember: Pols-
ter Péter fia. Alma és fája…
Hogy miért? Mire a riport vé-
gére érnek, nyilvánvalóvá válik.

A ZTE U16-os csapatának
kapitányát
hívják. Nem könnyû ezzel a
névvel Zalaegerszegen kosár-
labdázni. Nagyok az elvárások.
A Kölcsey-gimnázium 9. évfo-
lyamos tanulója Polster Péter
idõsebb fia. Öccse, a 13 éves
András – bár kezdetben ugyan-
csak a kosárlabdát választotta –
idõközben váltott. Most a za-
laszentgyörgyi korosztályos fo-
cicsapat játékosa.

– Természetesen édesapám
pályafutása adta a motivációt a
sportágválasztásnál – mondja
Attila, aki örökölte a 13-as mez-
számot is Polster Pétertõl.

Az alma...

Polster Attilának

Ha nem látná az ember ko-
sárlabda-szerelésben, ha nem
lenne árulkodó a mezszám,
akkor is szembetûnõ a hason-
lóság apa és fia között. Nem
csak külsõleg...

– Büszke vagyok édesapám-
ra – folytatja. – Neki köszönhe-
tem, hogy elindultam ezen a
pályán. Szeretnék majd én is –
mint ahogy õ – válogatott és
bajnokcsapat tagja lenni.

Amikor az erõsségérõl és a
hiányosságáról kérdezzük, ha-
tározott választ ad:

– Jól dobom a tempókat, a
védekezésemen azonban van
még mit javítani.

Három edzõ is foglalkozik
Polster Attilával. A névsor igen-
csak rangos, hárman együtt
több száz válogatottsággal,
több tucat bajnoki címmel

A kertészek...

Júniusban lesz két éve annak, hogy eltávozott közülünk
Polster Péter.

Az alma nem esett messze fájától. Polster Attila mindent elkö-
vet azért, hogy jó kosárlabdázó legyen.

Három nagyszerû korábbi kosárlabdázó is egyengeti útját.
Gellér Sándor, Heinrich Róbert és Bodrogi Csaba a tehetséges
játékossal.

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 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.

27 éves

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937
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büszkélkedhetnek. Az U16-os
csapatnál a tré-
nere, és

pedig egyéni edzé-
seket tart a korosztályos válo-
gatott játékosnak.

Ismerjük meg elõbb Bodro-
gi Csaba véleményét:

– Két éve foglalkozom Atti-
lával, s bevallom, nagy várako-
zás elõzte meg részemrõl talál-
kozásunkat. Édesapja miatt ki-
alakult egy fokozott figyelem
is, amire ma már azért is rá-
szolgál, mert tehetséges játé-
kos. Technikailag képzett, jó a
dobókészsége. Csapatjátékban
sokat lépett elõre, fizikálisan
azonban erõsödnie kell. Még
nincs 16 éves, jelenleg 195 cm
magas, de nõni fog. A csapaton
belül jó a légkör, szeretik a
társai, amit az is bizonyít, hogy
õ a kapitány. Most már hiva-
talosan is az U16-os válogatott

Bodrogi Csaba
Gellér Sándor Hein-

rich Róbert

keret tagja. Hasonlóan édes-
apjához a hivatalos edzés
után még marad és gyakorol.
Elõnye, hogy nem olyan me-
rev a mozgása, mint édesap-
jáé volt.

Gellér Sándor úgy véli,
hogy Bodrogi Csaba jól össze-
foglalta mindazt, ami jellemzi
Attilát:

– Nyár óta mentor edzõ-
ként foglalkozom Attilával. He-
tente négy alkalommal tartunk
edzést Heinrich Robival a leg-
tehetségesebb fiataloknak. Az
U16-os csapatnak õ a kapitá-
nya. Attilának egy baja van, ha
ezt annak lehet mondani: túl
jó gyerek! Kapitányként egy
kicsit keményebbnek kell len-
nie. Szücs József, az 1988-as
bajnokcsapat kapitánya – aki
szintén Zalaszentgyörgyön la-
kik – mondta, hogy sokszor
látja a falu kosárlabda-pályáján

is edzeni. Ez mindent elmond
Attiláról.

Heinrich Róbert szerint
Polster Attila szorgalmas, cél-
tudatos fiatal, s a tehetség sem
áll távol tõle:

– Állandóan képzi magát,
szeretne jó kosárlabdázó lenni.
Akkor válik el, hogy milyen já-
tékos lesz, ha túl lesz a kamasz-
koron. A kamaszkor viszont
rendkívül fontos az egészséges
személyiségfejlõdéshez. Ezek
az évek mindent eldöntenek
Attilával kapcsolatban.

, Attila
édesanyja szerint fia legszíve-
sebben beköltözne a sport-
csarnokba, annyira elkötele-
zett a kosárlabda iránt:

– Végtelenül jó gyermek, a
tanulásban is szorgalmas. A

S az anyaföld...

Polster Marietta

kosárlabda fanatikusa. Bármit
kérhetek tõle, megcsinálja. Jó
testvére az öccsének, s szeret-
ne az édesapja nyomdokaiba
lépni.

Hogy milyen kosárlabdázó
lesz Polster Attilából? Sok min-
dentõl függ. Az alapképességei
alapján jó játékos lehet. De
ehhez sok minden szükséges.
A tehetség adott, a klubkeret is
biztosított.

De ez még kevés. Ezt is-
merték fel az 1988-ban bajnok-
ságot nyert ZTE játékosai...
Támogatás is kell. Különösen
Polster Attila esetében. Kevés
az elkötelezettség, a fanatizmus,
a tehetség. Más is kell. Ebben
szeretnének segíteni a ZTE
elsõ bajnokcsapatának tagjai...

S a jövõ...

E.E.

Polster Marietta szerint fia a kosárlabda fanatikusa.
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (6.)

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
focizott, noha testnevelõje
mindenáron röplabdázót akart
belõle faragni. Bár játszott az
iskolai csapatban, kitartott a
foci mellett. Mint késõbb kide-
rült, nem bánta meg. Az érett-
ségi után , a fõ-
iskolán folytatta tanulmányait
és tagja lett az NB II-es csa-

Haladás
ZTE

Kereki Zoltán Kõszegen

Széchenyi tér

Szombat-
helyen

Körmenden

patnak. A következõ állomás a
vasi megyeszékhely lett.

A Szombathelyen eltöltött
évek után a ZTE-hez igazolt.
Most is él, itt
beszélgettünk pályafutásáról.

– Te is biztosan tudod a
választ. Akkor még más idõk
jártak. Én az Innsbruckhoz
szerzõdtem, vagyis más csapa-
tokban való szereplés illegális
lett volna. Akkor még létezett a
vasfüggöny. Sok fiatal labdarú-
gó megkérdezte: Zoli bácsi,
miért nem maradt kint?! Ha-
zajöhetett volna Egerszegre,
meglátogathatta volna kõszegi
rokonait, szombathelyi bará-
tait, ráadásul jól is kereshetett
volna. Tudod, 1986-ban még
nem sok ember volt Magyaror-
szágon, aki arra számított,
hogy rendszerváltozás lesz. Ha
ezt tudom, lehet, hogy most a
határ másik oldalán élek – ma-
gyarként. Mert ezek a mai ma-
gyar játékosok akkor jönnek
haza külföldrõl, amikor akar-

Zalaegerszegen

– Miért nem maradtál kint
alacsonyabb osztályban ját-
szani a sérülésed után?

nak. A magyar élet lényegesen
sanyarúbb, mint az osztrák.
Idõsebb Halmosi Zoltánnal ép-
pen arról beszélgettünk, hogy
az osztrákok nem tehetsége-
sebbek, nem okosabbak, nem
szorgalmasabbak, de lénye-
gesen magasabb az életszín-
vonaluk. Halmosi erre rögtön
azt mondta: nem véletlen, hi-
szen Ausztriából 1955-ben ki-
mentek a szovjetek. Harminc-
öt évvel korábban, mint tõ-
lünk. Ebben is van igazság, de
nem lehet mindent ezzel meg-
magyarázni.

– Harminc éves kortól le-
hetett külföldre menni, de
ehhez legalább huszonötszö-
rös válogatottság kellett. Bálint
László, a Ferencváros védõje
volt, aki ilyen feltételekkel elõ-

– De nem csak ez a kü-
lönbség! Természetesen a fut-
ball területén. Most mikor me-
het egy magyar labdarúgó
külföldre? S mikor mehetett a
ti idõtökben?

ször külföldre szerzõdhetett.
Az elsõ játékos, akinél ezt a
szabályt megszegték Nyilasi
Tibor, ugyancsak az FTC játé-
kosa volt. 28 évesen került az
Austria Wienhez, s ez érthe-
tõen sértette Törõcsik And-
rást, aki ugyancsak 1955-ös
születésû, de õt visszatartotta
az Újpesti Dózsa. Ugyan ké-
sõbb Franciaországba, a Mont-
pellier csapatához szerzõdhe-
tett, de akkor már túl volt
pályafutása csúcsán. Korábban
Európa élcsapatai hívták.

– Mi annyi idõs korunkban
mehettünk ki, amikor a maiak
szinte valamennyien hazajön-
nek külföldrõl. Nem mindegy,
hogy valaki pályafutásának le-
szálló ágában szerzõdhet kül-
földre, vagy akkor, amikor elõt-
te még a jövõ. De az is nagy kü-
lönbség, hogy a mi idõnkben
a leszálló ágban lévõ magyar

– Megváltozott a világ,
manapság nincs életkorhoz
kötve a külföldre szerzõdés...

Kereki Zoltán: – Mi annyi idõs korunkban mehettünk ki, amikor
a maiak szinte valamennyien hazajönnek külföldrõl.

Amerikai túrán az Innsbruckkal. A felvétel Hondurasban
készült.

Egy nem túl ismert csapatkép a ZTE-rõl. Álló sor, balról: Ke-
reki, Déri, Bolemányi, Lantos Mihály vezetõedzõ, Kovács Béla,
Mihalecz, Kanász. Középsõ sor, balról: Gass, Kovács László,
Szentes, Soós, Csepregi László, Szimacsek. Alsó sor, balról:
Fodor, Konrád, Halász, Takács, Galántai, Fehér.

Kámán Attilától meg kellett válni, az érte kapott pénzbõl vege-
tált a csapat.
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labdarúgók neves külföldi
csapatokban szerepeltek, a
maiak közül csak nagyon ke-
vesen.

– Bevittek az innsbrucki
klinikára, amelyrõl tudni kell,
hogy világszínvonalú az ellá-
tás, hiszen a téli olimpia és a
síversenyek miatt ez elvárás.
Azt mondta a professzor, hogy
meg lehet operálni a bokasza-
lagokat, de 32 éves korban
már nem lesznek olyanok,
mint a sérülés elõtt voltak.
Ezért nem vállaltam a mûtétet.
Azt hiszem, a mi korosztályunk

– A te külföldi pályafutá-
sodnak véget vetett ez a súlyos
sérülés...

már késõn került ki nyugatra
profi labdarúgónak. 1985 vé-
gén jöttem haza, s Hozbor
Tibor, az egykori ZTE-játékos, a
Nagykanizsai Olajbányász tech-
nikai vezetõje jelezte, hogy a
dél-zalai városban szívesen
vennék, ha a csapat edzõje
lennék. Szalagszakadásom után
nem sokkal a kanizsaiak veze-
tõedzõje lettem. Nem volt ép-
pen rózsás a helyzet, hiszen
mindössze kilenc pontjuk volt,
öttel voltak lemaradva a még
kiesõ helyen álló csapattól.

– Teszler Vendel. Elköny-
velték már Nagykanizsán, hogy
az Olajbányász kiesik az NB I
B-bõl. Óriási szerencsével ma-
radtunk bent.

– Megállapodtunk a klub
elnökével a premizálási rend-
szerben, de aztán mégsem úgy
lett. Széttéptem a szerzõdésem
– mondjuk nem annyira teát-
rálisan, mint Hosszú Katinka –,
s bedobtam a kukába. Futottak
utánam, hogy mégis úgy lesz,
ahogy megállapodtunk. Gyere-
kek – mondtam –, itt nem ró-
lam van szó, hanem a játé-
kosokról. Nekik ígértétek meg
ezt a pénzt, ha nem esnek ki.

– Kanizsán is. A hosszab-
bításomról tárgyaltam az Olaj-
bányásznál, de a folyosón már
ott várt az utódom, Madár
Gábor. Nem volt nehéz kita-

– Ki volt akkor az edzõ?

– Aztán vitád támadt a
kanizsai vezetéssel.

– Ahogy látom, neked min-
dig a vezetõkkel volt prob-
lémád...

lálni, hogy itt nem lesz hosz-
szabbítás.

– Edzõi pályafutásom talán
legszebb éveit töltöttem a ZTE
utánpótlásánál. Hadd soroljam
az edzõkollégák nevét! Szabó
Rezsõ, Bita József, Fedor Sán-
dor, Mihalecz István... Õk vol-
tak az utánpótlásnál az edzõk.
Itt nem volt megkérdõje-
lezhetõ a szakmai múlt, a hoz-
záértés. A végén szakágvezetõ
lettem.

– Az 1989/90-es bajnokság-
ban nagyon rosszul kezdett az

– Ezt követõen kerültél a
ZTE-hez...

– Aztán vezetõedzõ a fel-
nõtt csapatnál...

NB II-ben szereplõ együttes,
így szerzõdést bontottak Ró-
nai Istvánnal. Gergály Gyula
szakosztályvezetõ engem kért
fel vezetõedzõnek. Nagyon jól
szerepeltünk az õszi szezon
hátralévõ fordulóiban, aztán
furcsa dolgok történtek. Be-
hívott Zámbó Gyula klubelnök
és közölte: megszûnt a megyei
tanács és a bázisvállalatok tá-
mogatása, ezért el kell adnunk
Kámán Attilát, az NB II-es baj-
nokság gólkirályát. Pénzt kell
szerezni, mert különben le
lehet húzni a rolót. Mint edzõ
mit mondhattam volna? Ká-
mán Attilát átigazolta a Hon-
véd, s az érte kapott pénzbõl
vegetáltunk tovább. Nem ke-
rültünk vissza az NB I-be, s
nem is hosszabbítottak velem
szerzõdést. Ezt követõen kerül-
tem vissza Szombathelyre.

– Vezetõedzõnek hívtak,
aztán szakosztály-igazgató let-
tem. Sárosi Lászlót, a korábbi
edzõt hozták vissza, aki koráb-
ban nekem is trénerem volt.
Egyértelmû célkitûzés volt az
NB I-be való visszajutás. Ezzel
nem is volt nagy gond, hiszen
Illés, Jagodics, Marton, Elekes
játszott akkor a Haladásban. Év
közben azonban állandó vi-
táim voltak az egyesületi ve-
zetõkkel.

– A pénz volt a konfliktus
forrása, az állandó átcsoporto-
sítási kényszer. Ez most men-
jen a birkózókhoz, ez az at-
létákhoz – mondták. Ezt un-

– Milyen pozícióba?

– Miért?

tam meg. Nem akartam bánta-
ni Csigó Szabolcsot, tõlem
akár 100 évig is a Haladás el-
nöke maradhatott volna. De
azt javasoltam, hogy legyen ön-
álló gazdaságilag a labdarúgó
szakosztály. Vagyis amit hoz,
azzal gazdálkodhasson is. Két
támogatóm volt. Nem kell kom-
mentárt fûznöm a nevekhez.
Az egyik Tóth Géza, az egykori
súlyemelõ világbajnok, a másik
Németh Pál, a dobópápa.
Mindketten egyetértettek a ja-
vaslatommal, mert õk olyan
eredményeket értek el, hogy
joggal számíthattak szponzo-
rokra. Voltak billegõ szakosz-
tályok, amelyeknek képvise-
lõi úgy gondolkoztak, hogy
amennyiben Kereki tervét el-
fogadják, akkor rosszul járnak.
Leginkább Csigó Szabolcsot és
ezeknek a szakosztályoknak a
vezetõit zavarta a javaslatom.
Aztán azok a vezetõk, akik
akkor ezért az elképzelése-
mért menesztettek, néhány
évvel késõbb már harsányan
hirdették azt, hogy önálló szak-
osztályokra van szükség.

– S ekkor kerültél a fõ-
városba...

– Soha nem akartam Buda-
pestre költözni, de így alakult
a magánéletem. Azóta tudom,
hogy azt a szót, hogy soha, nem
szabad kimondani. Aktív pálya-
futásom során sokszor akartak
leigazolni fõvárosi csapatok,
mehettem volna Pestre, de ide-
gen volt számomra, irtóztam
tõle. Különösen azután, ahogy
az Újpesti Dózsa vezetõi tár-
gyaltak velem. Õk akarták, hogy
a játékosuk legyek, de a klubot
irányító tábornok elvtárs úgy
tárgyalt velem, hogy a lábát fel-
tette az asztalra. 200 kilométe-
res autóút után még azt sem
kérdezték meg a feleségemtõl
és tõlem, hogy kérünk-e egy
pohár vizet. Pedig – ha jól em-
lékszem – kánikula volt akkor.
Aztán mégis Budapestre köl-
töztem. Kisteleki István, az
MLSZ késõbbi elnöke meg-
kért, hogy legyek a BVSC után-
pótlás-igazgatója. Akkor õ volt a
felnõtt csapat vezetõedzõje.

(Folytatjuk)
* * *

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

E.E.

A Haladás játékosaként… Jellemzõ kép Kereki Zoltánról: védõ

létére fejjel veszélyezteti az ellenfél kapuját.

Kisteleki István (jobbról) hívta a BVSC-hez Kerekit. Itt az MLSZ

elnökeként köszönti a ZTE egykori válogatott játékosait.

Balról: Soós István, Kereki Zoltán, Szentes Lázár és Péter

Zoltán (takarva).
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8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183

Mobil: 06 30/235-2482

E-mail: karmacsigumi mobilio.hu@

GUMISZERVIZ

Ha jól akar járni...Ha jól akar járni...

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,
Platán sor 18.

Telefon:
(92) 549-831

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

Húsvétkor is

az Arany Bárány Szállodában! • Bejelentkezés: 92/550-047

Harmony Wellness & Spa
Valamennyi partnerünknek

kellemes húsvéti ünnepeket

kívánunk!

Valamennyi partnerünknek

kellemes húsvéti ünnepeket

kívánunk!

Valamennyi partnerünknek
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Valamennyi partnerünknek
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!


