
Ára: Ft190

XXVIII. évfolyam
777. szám

2016. április 21.

megyei közéleti havilap

(Folytatás a 2. oldalon)

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Szinte minden nap el-
mondják a demokratikus el-
lenzék vezéralakjai, hogy a

, az általa vezetett kor-
mány és klientúrája kifosztja az
országot.

Tegyük fel, hogy igazuk
van, valóban lenyúlják a köz-
pénzt és a saját vagyonukat
gyarapítják.

Fi-
desz

Érvelés…
Valamit nagyon rosszul csi-

nálhatott egykor a hatalmon
lévõ kormány-
koalíció. Ugyanis az államcsõd
közelébe vezették az országot,
csak az uzsorakölcsöne
mentett meg bennünket. Ugyan-
akkor számos kormánypárti kor-
rupciós ügy látott napvilágot.

MSZP-SZDSZ

IMF

(Folytatás a 2. oldalon)

A Jobbik – hasonlóan a baloldali ellenzékhez – is támadja a
Fideszt.

A piac az ókor óta min-
dennapi életünk része. Általá-
ban a városok fõutcáján, köz-
ponti terén alakultak ki. Sok
helyen – így is
– a tér neve is utal szerepére.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a
piac a közösségi élet fontos
színhelye.

Több évvel ezelõtt felme-
rült annak gondolata, hogy ki-
költöztetik a piacot Egerszeg
központjából. Szerencsére eb-

Zalaegerszegen

A hazai ízek becsülete
Helyi termelõi piac nyílt Zalaegerszegen

bõl nem lett semmi, sõt az
utóbbi idõben rendszeresek a
piac természetes funkciójával
összefüggõ szervezett rendez-
vények.

Ennek újabb kézzelfogható
példája, hogy

és a
szervezé-

sében helyi termelõi piac nyílt
április 14-én délután

. Az elõzményekrõl ko-

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara

Zalaeger-
szegen

rábban sajtótájékoztatón szá-
moltak be a Városházán.

országgyûlési képviselõ
elmondta: Zala megyében már
több helyen mûködik termelõi
piac, s nagy öröm, hogy Za-
laegerszegen is létrehoznak
egyet. polgár-
mester közölte, hogy a Piac tér
fejlesztése folytatódik, a TOP-
programban 500 millió forint-
tal szerepel egy helyi õster-

Vigh
László

Balaicz Zoltán

melõi és kézmûves piac kiala-
kítása. Hozzátette: a félmilliárd
forintot természetesen nem-
csak építési munkákra fordít-
ják, hanem a helyi termelõk
értékesítési láncolatának meg-
szervezésére, valamint marke-
tingmunkára. al-
polgármester szerint fontos-
nak tartják a hagyományos
kertkultúra újraélesztését és a

Tolvaj Márta

Már az elsõ nap nagy volt az érdeklõdés.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Ár megtekintés után, megegyezés alapján. Májusban kerül bontásra.

Érdeklõdni: 20/9530 842 • 30/378 4465

Pethõhenyén bontott tetõcserép
kb. 1700 db, kúpcserép kb. 60 db eladó
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Érvelés…
Az országot gyarapítani és a
saját vagyont növelni pár-
huzamosan nem tudták.

2010-tõl, a Fidesz kormány-
zása alatt szinte minden
gazdasági mutatóban elõrelé-
pés van. Ráadásul sikerült
visszafizetni az MSZP-SZDSZ
kormány által felvett állam-
mentõ uzsorakölcsönt is. S
még arra is futja – az ellen-
zék szerint –, hogy a Fidesz-
klientúra a vagyonát gyara-
pítsa.

Ha a szoclibek gondolat-
menetét követjük, akkor – lás-
suk be – gyengécske bizonyít-
ványt állítanak ki önmagukról.

Egyrészt csõdközeli helyzetbe
kormányozták az országot,
másrészt korrupciós ügyek
hálójában vergõdtek. Ezt maga
a miniszterelnökük mondta

. Sõt, a koráb-
bi miniszterelnökük szerint a
koalíciós partner, az SZDSZ
tele van korrupciós ügyekkel.
A Fidesznek – miközben ha-
rácsol szerintük – ezzel szem-
ben még arra is marad ener-
giája, hogy talpra állítsa az
országot.

Ez az ellenzék még érvelni
sem tud. Úgy persze nehéz is
lenne, hogy nincsenek valós
érvek.

Balatonõszödön

E.E.

Medgyessy Pétert Gyurcsány Ferenc buktatta meg. Az exmi-
niszterelnök szerint „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.”

A hazai ízek becsülete
Helyi termelõi piac nyílt Zalaegerszegen

környezõ településekkel való
együttmûködést, a kezdemé-
nyezés e célokat is szolgálja.

, az agrárka-
mara megyei igazgatója jelezte:
a termelõi piacon egyebek
mellett szörpöket, lekvárokat,
növényi olajokat, sajtokat,
aszalt gyümölcsöt, húsárut, to-
jást, fûszernövényeket kínál-
nak majd. , a
Vásárcsarnok igazgatója hozzá-
tette, mivel estig nyitva lesz-
nek, azok is felkereshetik a ter-
melõi piacot, akik napközben
dolgoznak.

A zalaegerszegi helyi ter-
melõi piac minden hónap má-
sodik csütörtökén, 14:00 és
18:00 óra között tart nyitva.
Helyi õstermelõktõl, kisterme-
lõktõl, saját gazdaságból szár-
mazó alapanyagokból elõállí-
tott minõségi, egészséges, fel-

Lendvay Miklós

Horváth István

dolgozott élelmiszeripari ter-
mékeket (pl.: sajtokat és egyéb
tejtermékeket, lekvárokat, sava-
nyúságokat, mézeket és egyéb
méhészeti termékeket, aszalvá-
nyokat, növényi olajokat, ola-
jos magvak õrleményeit, kol-
bászokat, szalámikat, gyümölcs-
leveket, szörpöket, szirupokat,
tojást), valamint helyi kézmû-
ves termékeket lehet vásárolni.

Érdeklõdni az alábbi elér-
hetõségeken lehet:

Helyi kistermelõk:
, NAK élelmiszeripari

referens, Tel.: 30/496-6090,
fejer.eszter@nak.hu,

, NAK vidékfejlesz-
tési referens, Tel.: 70/436-5329,
fodor.dora@nak.hu Helyi kéz-
mûvesek: , az
önkormányzat turisztikai és
szervezési szakreferense, Tel.:
92/502-172, nemeth.erzsebet@
ph.zalaegerszeg.hu

Fejér
Eszter

dr. Szili-
Fodor Dóra

Németh Erzsébet

A helyi termelõi piac jelentõségét hangsúlyozta Vigh László.

Még több kedvezménnyel
várják a vendégeket áprilistól a

. Olcsóbb belépõkhöz jut-
hatnak a helyi sportegyesü-
letek tagjai és a helyi szállás-
adók vendégei, valamint ingye-
nesen vehetik igénybe a szol-
gáltatást azok a 14 éven aluli
diákok, akik 5-öst kapnak az
iskolában.

A részletekrõl sajtótájékoz-
tatón számolt be

polgármester,
alpolgármester,

marketingigazgató, valamint
tankerületi igaz-

Zalaegerszegi Termálfürdõ-
ben

Balaicz Zol-
tán Tolvaj Már-
ta Tóth István

Kajári Attila

Kedvezmények a Zalaegerszegi Termálfürdõben
gató, az érintett helyi szállás-
adók képviselõje és a sport-
egyesületek vezetõi.

A közgyûlés 2015-ben egy-
hangúlag fogadta el a város új,
10 évre szóló turisztikai kon-
cepcióját. A tervezet legfõbb
célja, hogy minél többen láto-
gassanak Zalaegerszegre. A Za-
laegerszegi Termálfürdõ közel
10 éve szolgálja vendégei egész-
ségét és feltöltõdését. Rend-
szeresen támogatja a nagycsa-
ládosokat és a rászorulókat. Az
áprilistól bevezetett kedvezmé-
nyek célja, hogy a családoknál
minél több pénz maradjon.

Sajtótájékoztatón jelentették be az újabb kedvezményeket.

(Folytatás az 1. oldalról)

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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

•

A területén üzemelõ

szakácsot, konyhai kisegítõt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Lenti Gyógyfürdõ

I. számú büfébe

Érdeklõdni lehet:

30/407-9953 • 30/437-8084

Nemrég teljes mértékben
megújult az

épülete. Az iskola
régi szárnya 1907-ben épült, az
új szárnyak pedig 1982-ben
készültek el.

– Annak idején magam is
itt tanultam, általános iskolába
és gimnáziumba is ide jártam
1985-1997 között – mondja

polgármester.
– Érdekesség, hogy az Adyban
tanult édesanyám, nagybá-
tyám, sõt, a régi szárnyban
1940-ben kezdte meg polgári
leányiskolai tanulmányait nagy-
mamám, Kustán Ilona is.

A felújítás során az intéz-
mény homlokzati hõszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje, a la-
postetõ hõszigetelése, vala-
mint a lábazati fal hõszige-
telése valósult meg, így az
addig F energiaosztályú épület
B energiaosztályú besorolású-
vá vált.

– Bár önkormányzatunk
2013 óta már nem fenntartója
az iskoláknak, mégis fontosnak
tartjuk, hogy a város területén
mûködõ iskolákra kiemelten
odafigyeljünk, ezért ezután is
jelentõs forrásokat kívánunk
fordítani az intézményrend-
szerre – folytatja a város veze-

Zalaegerszegen
Ady Endre Általános Iskola és
Gimnázium

Balaicz Zoltán

A megújult Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium.

Felújították a Landorhegyi Óvodát is.

Nem maradt ki a sorból a Kölcsey Ferenc Gimnázium sem.

Megszépülõ középületek Zalaegerszegen (1.)
tõje. – A városfejlesztési TOP
programban, amelyet 2016-tól
lehet igénybe venni 2020-ig,
több száz millió forint áll majd
rendelkezésre a helyi intézmé-
nyek felújítására. Az elmúlt hó-
napokban 340 millió Ft-os be-
ruházással teljesen megújult a
Landorhegyi Óvoda, az Ady
Endre Általános Iskola és Gim-
názium, valamint a Kölcsey Fe-
renc Gimnázium. Andráshidán
idén 300 millió Ft-os beruhá-
zással új óvoda építésébe kez-
dünk bele. Fennállásának 125.
évfordulójára, 2019-re 500 mil-
lió Ft-os beruházással teljesen
megszépül a Zrínyi Miklós
Gimnázium. A háziorvosi ren-
delõk, gyermekorvosi rende-
lõk és az ügyelet felújítására
353 millió Ft-ot, a szociális
intézmények felújítására 200
millió Ft-ot, a bölcsõdék fel-
újítására 290 millió Ft-ot, az
óvodák felújítására 279 millió
Ft-ot, az iskolák felújítására pe-
dig 504 millió Ft-ot fordítha-
tunk 2020-ig.

– Sajnos az elmúlt években
több leromlott állagú épület is
zavarta városunkban a helyi
polgárok szemét és a városké-

– Ugyanakkor van még
több olyan épület is, amely
felújításra vár…

pet, ezért hozzákezdtünk egy
tudatos, hosszú távú, több év-
re szóló programhoz, melynek
az a célja, hogy 2020-ra a
középületeink megszépülje-
nek. A program tulajdonkép-
pen Bali Zoltán önkormányza-
ti képviselõ akciójával indult,
aki határozott fellépéssel 2015
áprilisában betemettette a ma-
gántulajdonban lévõ vizslapar-
ki gödröt és így eltûnt az ott
kialakult kis tó is. A következõ
lépés a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem melletti, szintén
magántulajdonban lévõ gödör

betemetése volt. A területet
szintbe hozattuk, járda épült.
Ezután rendeletet vezettünk
be a városképet zavaró ingat-
lanokkal kapcsolatban. A szi-
gorú szankciókat, és akár ko-
moly büntetéseket is tartalma-
zó önkormányzati rendelet
alapján a Polgármesteri Hiva-
tal átfogó ellenõrzésbe kez-
dett, melynek része a szakha-
tósági bejárás és a pontos ha-
táridõket tartalmazó felszólí-
tás is.

(Folytatjuk)
z.t.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

Igaz lélek

A Magyar Kultúra Napján

Privatizáció(h)

– Hazudtam, paráználkodtam, mértéktelen voltam
evésben-ivásban…jogtalanul igényeltem vissza az áfát…

– Gyere, veszünk itt a Shopping Centerben Dzsiájdzsót a
gyereknek, bekapunk egy hamburgert, aztán megnézzük a
Pocahontast.

– Ne itassa az egereket, Rozi néni! Magának aztán igazán
mindegy, kinek a kukáit turkeszolja!... (1996.02.07.)

(1996.01.24.)

(1996.01.17.)

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Túl vagyunk a tragikus év-
fordulón, s folytatjuk a szomo-
rú események felidézését.
1986 március harmadikára
virradóra kigyulladt, majd le-
égett a épülete.
Riportsorozatunk korabeli, majd
pár évvel késõbbi interjúk se-
gítségével próbál minél hite-
lesebb képet adni a történtek-
rõl. Ahogy 1994-ben, úgy 2016-
ban is felkerestük ,
a büntetõügy egyik vádlottját,
akit végrehajtandó szabadság-
vesztésre ítélt a bíróság, majd
aztán a legfõbb hatóság – bûn-
cselekmény hiányában és a
törvénytelen eljárás miatt – re-
habilitált.

Visszatekintésünk meglehe-
tõsen rendhagyó. A múlt ötvö-
zõdik a jelennel. S így egyre
tisztább a kép Gaál Imre sze-
repét illetõen. Mindettõl füg-
getlenül továbbra is olyan köd
fedi a tûzeset körülményeit,
mint a hévízi tavat hûvös haj-
nalokon.

Folytatjuk korábbi beszél-
getésünk felidézését Gaál Im-
rével. (A sorozat újabb részei
honlapunkon olvashatóak: www.
zalatajkiado.hu)

– Annak idején nyilatko-
zott a fõigazgató-helyettes fõ-
orvos a Népszabadságban,
mondván: nonszensz dolog a
reumásoknak szaunát építeni.
Én ugyan nem olvastam, de az
egyik fõorvos viszont a Bal-
neológia címû szakmai folyó-
iratban megjelent cikkre hivat-
kozott. Ebben az országos fõ-
igazgatónk, aki az elsõ számú
szakmai felettesünk volt, ép-
pen a szaunát javallotta a reu-
matikus betegségek gyógyítá-
sára. Õ fogalmazta meg ezt a
módszert, s ezt tanították is az
egyetemen.

(Részlet a Népszabadság
1986. december 13-iki számá-
ból: …,,Na de akkor miért volt
ilyen nagy az ijedelem a gaz-
dasági fõigazgatóságon, hogy
két tapasztalatlan fiatalember
bõrére még okmányt is gyárt-
sanak? Gyerünk a jó hírû in-
tézmény fõigazgatójához, dr.
Strecker Ottóhoz. A tûzzel kez-
dem és a szaunát kárhoztatom.

– Én is! – feleli. – A szauna
itt gyógyászati abszurdum. Hé-
vízen súlyos mozgásszervi be-

hévízi tófürdõ

Gaál Imrét

– Gaál úr! A szaunánál
tartottunk. A dokumentumok
tanulmányozása során na-
gyon sok olyan véleménnyel
találkoztam, amely elvetette,
sõt szakmai szempontokra
hivatkozva ellenezte a szau-
nák megépítését Hévízen…

A hévízi tûzfészek...
Harminc év után (3.)

tegeket gyógyítunk, itt a szau-
na maga a halál.

Ugyanez az álláspontja dr.
Gyarmati József fõigazgató-he-
lyettesnek is, aki egyben az
egész tófürdõ fõorvosa.

– Meleg víz fölé szaunát
tenni? Orvosilag nonszensz,
súlyos szabályszegés!

– ???! Nem önök az intézet
orvosi vezetõi? Hát nem az
önök beleegyezésével épült ez
az egész?

– Nem! – feleli Stercker
Ottó. – Mi már csak akkor tud-
tuk meg, hogy a tófürdõ B
tömbjébe szaunát építettek,
amikor elkészült. Egy igazgatói
tanácsülésen jelentette be Gaál
Imre és azt kérte, dolgozzunk
ki a szaunának indikációt és
kontraindikációt, javallatot, il-
letve ellenjavallatot. Az orvo-

sok felhördültek. Tiltakoztunk
a szauna ellen. Pedig még ak-
kor is, amikor leégett a fürdõ,
azt hittem, hogy csak egyetlen
szauna volt. Utólag tudtam
meg, hogy kettõ – mondja szo-
morúan az intézet fõigazgató-
ja, az egyszemélyi vezetõ.

– Ki építette fel a szauná-
kat? Ki mondta, hogy kell ide
szauna?

– Az orvosok közül senki! –
válaszol Strecker fõigazgató. –
Ez engedély és tervek nélküli
beruházás”… – eddig a Népsza-
badság korabeli cikkébõl az
idézet.)

– Kornélia-nap volt… Az
egyik hölgy – akit így hívtak –
italt vitt be, s többek között
megkínálta az I. rendû vádlot-
tat is. Italozás közben szólt a
fürdõmester a szerelõnek: „Ne
csak az urak szaunázzanak, ha-
nem a parasztok is! Kapcsold
be, s majd mi is megyünk szau-
názni!” A hölgy egyébként két

– Térjünk rá a konkrét
nap történéseire. Mit tud a
tûzrõl?

nap múlva már nem dolgozott
nálunk.

– Nem tudom. Tanúként
jelen volt a bírósági tárgyalá-
son. Tehát a fent említett mó-
don lett a szauna akkor be-
kapcsolva. Én nem tartom a
két szerelõ cselekményét olyan
súlyos bûntettnek, mint ami-
lyennek minõsítették. Vég-
eredményben munkafegyelem-
sértést követtek el. Más kérdés,
hogy az anyagi kár óriási volt.
De nem õk voltak a tragédia
közvetlen okozói.

– A tûz okát illetõen voltak
feltételezések. Felvetõdött, hogy
a ventilátor-ablakok kivágásá-
nál – mivel faépületrõl van szó
– forgácsok maradhattak a nyí-
lásokban. Ez reális felvetés volt
– véleményem szerint is. Mivel
a ventilátorok tartósan üze-
meltek, elképzelhetõ, hogy egy
esetleges szikra, vagy felmele-
gedés következtében a forgács
illetve a fûrészpor begyulladt.
A szakértõi vélemény azt is tar-
talmazta, hogy az elektromos
vezetékeknél rézhuzalt kötöt-
tek össze alumíniummal, ami
szakmailag nonszensz. A párás
levegõvel együtt ezek igen
nagy rizikófaktorok. Azért me-
rem ezeket most elmondani,
mert már senkin sem lehet
számon kérni. Én sohasem má-
sok felelõsségét vetettem fel,
csak azt állítottam, hogy én
nem vagyok hibás a tûzért.

– A tûzoltók vezetõje kije-
lentette, hogy nem lehet meg-
állapítani a tûz okát.

– Meghallgatták õt az il-
letékesek?

– Megkezdõdött a nyo-
mozás…

– A tûz utáni órákról be-
szélgettünk legutóbb. Amikor
a tûzoltóság illetékes csoport-
ja megpróbálta kideríteni a
katasztrófa okát…

– Miért?

E.E.

– Nem maradt olyan nyom,
ami alapján határozottan meg
lehetett volna jelölni a tûz
okát. Emlékszem, jött egy te-
herautó, s el akarta szállítani a
vasmaradványokat a MÉH-te-
lepre. Ott hevertek például a
kiégett szaunakályhák. Ha el-
szállítják ezeket, még azt sem
lehetett volna megállapítani,
hogy üzemeltek-e a tûzvész
idõpontjában. Ha úgy tetszik,
önmagam ellen cselekedtem,
amikor nem engedtem elszál-
lítani a roncsokat. Biztos vol-
tam abban, hogy tudomásom
nélkül nem kapcsolják be a
kályhákat. A fõmérnök és a
fürdõmester is úgy tájékozta-
tott, hogy nem voltak bekap-
csolva. Teljes mértékben nyu-
godt voltam akkor ebbõl a
szempontból. Egyértelmû volt
számomra, hogy a hévízi tûz-
eset egy gyújtogatássorozat
újabb állomása, talán éppen
annak lezárása. Szinte minden
napra esett egy jelentõs kárt
okozó tûzvész az országban. A
Mikroelektronika kára több,
mint 2,5 milliárd forint volt.
Egy vadonatúj gyár égett le.
Orosházán, az Üveggyárban
három ember életét követelte
a tûzvész. Vagy mûszaki hibát
állapítottak meg a nyomozás
során, vagy semmit. Itt sem jár-
tak több sikerrel, mégis éveket
szabtak ki a bíróságon. A lé-
nyeg az, hogy akkor a vizsgá-
lat megállapítása szerint va-
lószínûleg rövidzárlat okozta a
tüzet, személyi felelõsség
nem állapítható meg. Aztán
egy bennfentes ember köz-
rehatására az ügyet elvették a
Tûzoltóság Országos Parancs-
nokságától, s a belügyhöz
került.

(Folytatjuk)

Gaál Imre

Lángol a hévízi tófürdõ épülete.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Hazánk eladósítása 1973-tól,
tehát már jóval a rendszervál-
toztatás elõtt kezdõdött. Négy
évtizednél is többnek kellett
eltelnie, hogy annak valós
okait legalább „szamizdat” jel-
leggel feltárni hajlandó kuta-
tók megjelenjenek és kimond-
ják, hogy az adóssághegy nem
a jólétet finanszírozta, hanem
a felhalmozott kamatteher és
árfolyamveszteség miatt is
banki szakmai hiba, de még
inkább súlyos bûn volt. Mind-
járt 1974-ben, majd ennél is
érzékenyebben 1979-ben érin-
tették az országot az elsõ árfo-
lyamveszteségek, amelyek va-
lós létét a kettõs könyvelés sza-
bályaival köszönõviszonyt sem
ápoló jegybanki könyvvezetés
jótékonyan takart el gyakorlati-
lag 1997-ig.

A hamis frázis, hogy az or-
szág többet fogyasztott, mint
amennyit megtermelt, bizo-
nyos körökben még ma is tart-
ja magát. Az idõ arra, hogy a
Nemzetközi Valutaalap, vagyis
az nekünk „mentõkötelet”
dobjon, elõször 1983-ban jött
el. Ekkor léptünk a szervezet
tagjainak sorába. Rövid kegyel-
mi idõtõl eltekintve (a polgári
kormányzatok idején) a hazai
gazdaságpolitika 1983-tól egé-
szen 2011-ig olyan elvek men-
tén folyt, ahogyan a „mentõ-
kötél” másik végét tartó IMF
kívánta. Baloldali, illetve balli-
berális kormányok sorozatban
négyszer kértek mentõkötelet
(1983, 1989, 1996, 2008), és
nyilvánították ki szándékukat,
hogy azt teszik, amit az IMF
jónak lát. Nem túlzott a kije-
lentés, hogy az egész gazdasági
rendszerváltoztatás IMF-gond-
nokság és balliberális „szán-

IMF

A mentõkötél két vége
déknyilvánítás” mellett ment
végbe, egyébként lehangoló
eredménnyel. Nem sikerült a
hõn vágyott felzárkózás a Nyu-
gathoz, sõt a relatív gazdasági
elõnyünk is, amit a hajdani
„béketáborban” élveztünk, gyor-
san a múlté lett, tõlünk hát-
rébb lévõk sorban elõztek
meg bennünket (

),
nyom nélkül tûnt el az ország
termelõ vagyonának nagy ré-
sze, hasonló munkáért másutt
háromszor-négyszer annyit fi-
zetnek.

Talán nem tekinthetõ vélet-
lennek, hogy avatott szemlé-
lõk az utolsó IMF-hitelünk
utolsó részletének visszafizeté-
sét nagy-nagy örömmel fogad-
ták. A „mentõkötél” túlsó olda-
lán azonban egyáltalán nincs
fiesztahangulat, éppen ellen-
kezõleg. Ahelyett, hogy õk is
ünnepelnének, minden koráb-
bi mértéket felülmúlóan kár-
hoztatják azt a gazdaságpoliti-
kát, amely a búcsúhoz vezetett.
Meg is nevezik a felelõsöket,
mindenekelõtt a kormányfõt,

és
, aki korábbi gazdasá-

gi miniszterként, jelenleg
jegybankelnökként emblema-
tikus arca ennek a bravúros
szabadulómûvészetnek. Való
igaz, hogy az IMF-nek és nem-
zetközi haszontársainak nincs
sok örömre okuk. Vitriolos
kritikájukat a hazai jegybankra
zúdítják olyan ügyekben, ame-
lyekhez a korábbi jegybanki
vezetés alatt – az intézmény
minden kétséget kizáró füg-
getlen jellege miatt – egyetlen
megjegyzést sem fûztek.

Szó nélkül maradt 1997-ben,
hogy a jegybank a felhalmo-

Lengyelor-
szág, Szlovákia, Csehország

Orbán Viktort Matolcsy
Györgyöt

zott veszteségét – mintegy húsz-
milliárd dollárt – az állam-
kasszára zúdította, még megté-
vesztõ elnevezéssel is a jegy-
bank segítségére siettek (adós-
ságcsere). Az éves százmilliár-
dos ismétlõdõ veszteségeket a
„jegybank nem szükségsze-
rûen nyereséges intézmény”
szlogennel tudták le, noha a
jegybanki törvényben egyálta-
lán nincs szó arról, hogy vesz-
teséget kell szükségképpen
mindig termelnie.

Ma viszont körmeiket azzal
élesítik, hogy a jegybanki tör-
vényben nem szereplõ (ámde
nem is tiltott), de társadalmi-
lag rendkívül hasznos tevé-
kenységek – mint például a
közgazdasági-pénzügyi ismere-
tek oktatása – is bekerültek a
jegybanki portfólióba, amelye-
ket a megtermelt haszonból fi-
nanszíroznak. Az iszonyú ko-
rábbi veszteségek és a jelen
tekintélyes nyereségei közötti
különbség éppen abból a
megváltozott pénzügyi szemlé-
letbõl adódik, amely az inflá-
ciógerjesztõ ártalmas magas
kamatkörnyezetbõl a stabil
pénzhez vezetett.

Ennek haszna nem csak a
gazdaságban, a jegybankban is
lecsapódik. S éppen ez a gyû-
lölet tárgya. Korábban ezek az
összegek a mai bírálók külföldi
környeztében és hazai táma-
szaik offshore-számláin csa-
pódtak le, ma meg hazai ügye-
ket szolgálnak, oktatást, kul-
turális értékmentést, miegye-
bet. Dühödt kritikájukban
odáig mennek, hogy pénzügyi
felügyeleti tevékenységébe is
belekötnek. Szerintük ugyanis
a jegybank nem jár el gondo-
san a szanálásra szánt pénzin-

tézetek piacra juttatásakor.
Amikor a frissen feltõkésített
állami bankokat a tõkéjük ér-
tékének töredékéért adta el

egyik napról a
másikra, fel sem merült, hogy
megfelelõ volt-e az értékesítési
ár vagy a kiválasztott „befek-
tetõ”, hiszen a kérdésfelvetés
automatikusan vonta volna
maga után a nemeket. Maradt
a mély hallgatás. Dühös ember
ritkán okos – így szól a mon-
dás. Ennek jegyében banális
ökörségnek minõsülõ érvelé-
sek is becsúsznak. Mondják,
hogy a jegybanki alapítványok
pénze akár devizakészletek
értékesítésébõl is származhat.
A bíráló tudhatná, hogy ez sik-
kasztás lenne. A devizaeladás-
kor a jegybank a kiszolgálta-
tott deviza ellenében a pénzt
(ami bankpasszívaként a saját
adóssága) megsemmisíti, és
nem elsikkasztja, mint ahogy a
heves bíráló láttatni óhajtja.

A jegybankra zúduló per-
gõtûzben azonban semmi rend-
kívüli nincs. Azok siralomvöl-
gye, akik végképp elveszettnek
látják régi kiváltságaikat. Az
IMF utolsó hitelrészletének
visszafizetése ebben a hitük-
ben megerõsíti õket. Minden
erejüket és befolyásukat most
azért vetik latba, hogy a jegy-
bankban ismét nekik kedvezõ
vezetés jelenjen meg. Ehhez a
jövõben növekvõ mértékben
mozgósítani fogják a nemzet-
közi kapcsolataikat. Mi meg-
menekültünk az IMF-mentõ-
kötelétõl, õk meg elvesztették,
mert mindig a kötél másik vé-
gén álltak.

Micsoda különbség.

közgazdász

Surányi György

Boros Imre
A Magyar Nemzeti Bankra zúduló pergõtûzben semmi rendkí-
vüli nincs. Azok siralomvölgye, akik elveszettnek látják régi
kiváltságaikat.

Orbán Viktor miniszterelnök a Gazdasági Együttmûködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) tanácsülésén a szervezet párizsi
székházában 2016. április 7-én. Jobbról Ángel Gurría, az OECD
fõtitkára. A magyar miniszterelnök szerint az ország nagy
teljesítménye volt az IMF-hitel visszafizetése.
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Liu Shaolin Sándor az elsõ világbajnoki aranyérmet szerezte
gyorskorcsolyázásban Magyarországnak.

Megnyílt az idei szezon a Hévíz-Balaton Airporton

Papp Gábor (középen) az utasszám bõvülésére számít.

Landolt a Lufthansa járata.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

„Magyarnak vallom magamat!”

Április 17-én, szombaton
megnyílt az idei repülési fõ-
szezon a

a Lufthansa Regional
Frankfurtból érkezõ Canadair
Jet repülõgépének landolásá-
val. A hagyományokhoz híven
a repülõt vízsugárral köszön-
tötték. A német turistákat a

néptánc
bemutatójával várták, majd a
fogadóépületben pezsgõvel kí-
nálták õket.

A gép a hévízi Mutsch
Ungarn Reisen Kft. (MUR)
szervezésében érkezett, amely
15. éve közlekedtet németor-
szági járatokat a Balaton mel-
léki repülõtérre.

, a
turiszti-

kai vezérigazgató-helyettese az
idei repülési szezon megnyi-
tása alkalmából tartott repü-

Hévíz-Balaton Air-
porton

Kanizsa Táncegyüttes

Glázer Tamás Magyar
Turizmus (MT) Zrt.

lõtéri sajtótájékoztatón azt
mondta: a magyarországi be-
utazó turizmus legfontosabb
küldõ piaca ,
ahonnan tavaly 550 ezer ven-
dég érkezett és ezek az utazók
kétmillió vendégéjszakát töl-
töttek magyarországi kereske-
delmi szálláshelyeken. Ebben
fontos szerepe van Hévíz kör-
nyékének, a Hévíz-Balaton
Airportnak is.

, a repteret
üzemeltetõ Hévíz polgármes-
tere arról beszélt, hogy a ta-
valyi, a korábbinál kevesebb
orosz turista miatt a repülõtér
szempontjából válságév volt.
Idén bõvülésre számítanak:
hét német nagyvárosból jön-
nek 2016-ban heti rendszeres-
ségû charterjáratok, de növek-
szik a törökországi charterek
száma is és júliustól ismét

Németország

Papp Gábor

érkeznek gépek Moszkvából.
Felidézte, hogy a fürdõváros
2012-ben önként vállalt feladat-
ként vette át egy 100 százalé-
kos önkormányzati társaságot
alapítva a sármelléki reptér mû-
ködtetését. Kitért arra is: bár
elsõsorban azt szeretnék, ha
olyan turisták érkeznének ide,
akik ebben a régióban költik el
a pénzüket, de ugyanolyan
fontos számukra az is, hogy
fapados járatok is legyenek.

A Mutsch Ungarn Reisen a
frankfurti Lufthansa-járaton kí-
vül a belga VLM légitársaság
gépeivel Düsseldorfból, Fried-
richshafenbõl, Berlinbõl és
Hamburgból szállít utasokat

Sármellékre. A Salamon Reisen
hagyományosan a Germania
légitársasággal Drezdából, Lip-
csébõl és Erfurtból közleked-
tet chartereket május és szep-
tember között. A Green Travel
tavaly indult törökországi ki-
utazó chartereinek számát 11-
rõl 16-ra emelte idén, a török
Freebird légitársaság gépei jú-
niustól szeptember végéig he-
tente repülnek. A múlt évi
kihagyás után júliustól indul-
nak újra az orosz Utair re-
pülõgépei. Novemberig várha-
tóan 20 járat közlekedik
Moszkva és Sármellék között,
az utasokat három beutaztató
iroda szervezi.

Ki a magyar? Látszólag egy-
szerûen választ adhatunk er-
re a kérdésre. Jogilag min-
denképpen, hiszen a törvé-
nyek ezt egyértelmûen szabá-
lyozzák.

Vannak azonban, akik noha
valamennyi elõfeltétellel ren-
delkeznek, magyar szülõktõl
Magyarországon születtek, de
mégsem tartják magukat ma-
gyarnak. Van, aki odáig megy,
mint például az író

, hogy kijelenti: „A ma-
gyar genetikusan alattvaló”.

A napokban olvastam egy
nyúlfarknyi riportot, amit

, a ma-
gyar gyorskorcsolya-sport el-

Kertész
Ákos

Liu
Shaolin Sándorral

sõ világbajnokával készítettek.
Idézem:

„– Magyarul tökéletesen be-
szélsz. És kínaiul?

– Szintén tökéletesen.
– Édesanyád magyar, édes-

apád kínai. Te minek vallod
magad?

– Én itt születtem, itt élek.
Magyar színekben versenyzek,
magyar csapatban. Ez a hazám.
Száz százalékosan magyarnak
vallom magamat!”

Jó ezeket a sorokat olvasni eb-
ben az identitászavaros világban.

S talán választ is kaptunk
arra a kérdésre, hogy ki a ma-
gyar és mitõl az.

E.E.
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Rekordot döntött a
program Zalában: a

,
a

, illetve a
2016 márciusá-

ban több mint félezren vettek
részt a programban.

Az
az átlátható, nyi-

tott igazságszolgáltatás jegyé-
ben indított programot 2012-ben
„Nyitott Bíróság” címmel, elsõ-
sorban – de nem kizárólag –
diákok számára.

Az
mottójú program cél-

ja, hogy a diákok megismer-
kedjenek az igazságszolgálta-
tás rendszerével, tisztában le-
gyenek tetteik következményé-
vel. A Nyitott Bíróság program
keretében az iskolások osztály-
fõnöki órákon, bírósági látoga-
tások alkalmával tájékoztatást
kapnak a legalapvetõbb jogi
ismeretekrõl, így többek kö-
zött a hatalmi ágak elválasztá-
sáról, az igazságszolgáltatás és

Nyitott
Bíróság
Zalaegerszegi Járásbíróságon

Zalaegerszegi Törvényszé-
ken Nagykanizsai Já-
rásbíróságon

Országos Bírósági Hi-
vatal (OBH)

„Attól félsz, amit nem
ismersz”

Több csoport börtönlátogatással is egybekötötte a bírósági
programot.

A börtönbe is bemehettek
Rekord „Nyitottság”

a bírói függetlenségrõl, a
bírósági szervezetrendszerrõl,
az eljárási szabályokról, a
legfontosabb jogágakról, a pol-
gári, a büntetõ, a munkaügyi
és a közigazgatási perrel kap-
csolatos legalapvetõbb rendel-
kezésekrõl, továbbá a perbe-
li jogokról és kötelezettsé-
gekrõl.

A programban részt vevõk
a bíróságokon tárgyalásokat lá-
togathatnak, ítélethirdetéseket
hallgathatnak, s épületlátogatá-
son, illetve tárlatvezetésen ve-
hetnek rész.

A zalai bíróságok mindig
nagy hangsúlyt fektettek a Nyi-
tott Bírósági programokra,
amelyek egyre nagyobb nép-
szerûségnek örvendenek a
diákok, illetve egyéb (pl. nyug-
díjas klubok, egyesületek) cso-
portok körében. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy
2016 márciusában 17 progra-
mon 567 fõ vett részt. A több-
ség diák, akik tárgyalás-, illetve
épületlátogatásra érkezett, de

2016. március 31-én a Zala-
egerszegi Törvényszék egy
Deák-körút részeként egy 35
fõs nyugdíjas csoportot is fo-
gadott, akiknek a tárlatveze-
tésen túl a Deák-torta recept-
jével is kedveskedtünk.

Köszönhetõen a Nyitott
Igazságügy együttmûködésnek
több csoport börtönlátogatás-
sal is egybekötötte a bírósági
programot.

Forrás:
Zalaegerszegi Törvényszék

Több mint 200 millió fo-
rintos új mammográfiai készü-
lékkel gyarapodott a

eszközparkja.
Az elõzõnél több szakmai tu-
dást igénylõ gép elõnye, hogy
pontosabb diagnózis készít-
hetõ vele – hangzott el a be-
rendezést bemutató sajtótájé-
koztatón.

– Nagyobb felbontású ké-
pet biztosít, mint a korábbi.
Ezért nem szükséges kiegészí-

Zala
Megyei Kórház

Új mammográfiai készülék segíti a diagnózist
Fejlesztés a megyei kórházban

tõ röntgenfelvételt készíteni,
melynek köszönhetõen csök-
ken a sugárterhelés. Ez az
egyik legmodernebb eszköz,
ami napjainkban rendelkezé-
sünkre áll. Használatával a né-
hány milliméteres elváltozá-
sok is kimutathatók, így je-
lentõsen nõ a betegellátás
színvonala – mondta

, a Zala Megyei Kór-
ház Radiológiai Osztályának
fõorvosa.

dr. Nagy
Gyöngyi

Az új berendezés jóvoltá-
ból a radiológiai osztály teljes
eszközparkja ma már digitáli-
san mûködik, segítve ezzel az
orvosok összehangolt munká-
ját. A Zala Megyei Kórház ettõl
a hónaptól lehetõvé teszi,
hogy több nõ vehessen részt
mammográfiai szûrésen. Mos-
tantól a korábbinál hetente
55-tel többen kérhetik az el-
lenõrzést. A munkaerõpiacai
elvárásokhoz igazodva pedig
szerdánként délután is lehe-
tõség van a vizsgálatra.

– Szeretnénk, ha az eddigi-
nél többen jelennének meg a
szûrõvizsgálaton, mivel ezzel a
modern berendezéssel a legki-
sebb elváltozások is felismer-
hetõk. Ezzel jelentõsen nõ a be-
tegek gyógyulási esélye, az idõ-
ben felismert elváltozás megfe-
lelõ terápia alkalmazásával ke-
zelhetõ és csak kisebb beavat-
kozások szükségesek a gyógyu-
láshoz. Célunk, hogy segítsünk
az embereken és növeljük a
túlélési esélyeiket – tette hoz-
zá , a Zala
Megyei Kórház fõigazgatója.

dr. Halász Gabriella

Egy évben 12 ezer 45 és 60
év közötti nõt hívnak be
mammográfiai szûrésre Zala
megyében. A vizsgálatra azon-
ban csak a megkeresettek 45
százaléka jön el. A szakembe-
rek szerint ahhoz, hogy minél
kevesebben veszítsék életüket,
legalább 80 százalékos megje-
lenésre lenne szükség.

– Ez hozzátartozik az egész-
ségügyi kulturáltságunkhoz,
mivel az öngondoskodás min-
denki számára nagyon fontos
kell, hogy legyen. Nem kell
megvárnunk, míg a betegség
megjelenik, hanem meg kelle-
ne elõznünk – fogalmazott

, a Zala Megyei
Kormányhivatal megyei tiszti-
fõorvosa.

Magyarországon évente
2000 nõ hal meg mellrákban,
ami korai diagnózis esetén
megelõzhetõ lenne. A Zala Me-
gyei Kórház mammográfiai
központja felkészült szakem-
berekkel és világszínvonalú
technikával várja a szûrésre
érkezõket.

dr.
Paizs Teréz

- mzs -

Ezzel a modern eszközzel vizsgálják a melldaganatot.
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máj. 05-tõl - máj. 08-ig a Vörösmarty általános iskola mellettLENTI
„Állati Karnevál 2016”

Igazi szenzáció Indiana Jones kalandos utazása az Exit Cirkusz porondján.

Több mint 50 állattal érkezik az Exit cirkusz!!!

Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon díjnyertes különleges állat produkciók: indiai futó kacsák,
amerikai törpe malacok, holland törpe kecskék és a világ legkisebb idomított chiwavái.

Továbbá: sarkantyús teknõsök, óriás teknõs, sivatag terepjárói,a púpos tevék, perui alpakka lámák,
póni lovak, boa constrictor, tigris pitonok, az amazonász õserdejébõl óriás albinó piton kígyó,

Mississippi aligátor, sivatagi varánusz, zöld leguán!!!
EZT MIDENKINEK LÁTNI KELL!!!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ, CSAK MOST, CSAK ÖNÖKNEK!!!

GYERMEK:

FELNÕTT:

2.500.- Ft HELYETT:

3.000.- Ft HELYETT:

CSAK 1.500.- Ft
CSAK 1.500.- Ft

Ne feledjék: EXIT - kijárat a mindennapokból!

Elõadások idõpontjai:
Csütörtök, péntek,18.00 órakor
Szombat:15.00 és 18.00 órakor

Vasárnap: 11.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32 www.exitcirkusz.hu•

EXIT CIRKUSZ ÚJ MÛSORA:

BELÉPÕ ÁRAK A LELÁTÓKRA:

Feljut vagy nem jut fel az
NB I-be a labdarúgó-csa-
pata? Az elmúlt hetek gyenge
szereplése adja most az aktuális
beszédtémát az egerszegi szur-
kolók körében. A korábbi jelen-
tõs pontelõny elolvadt az ül-
dözõ csapatokkal szemben, pil-
lanatnyilag csupán egy pont az
elõnye együttesé-
nek a elõtt.

A visszaesés okairól érdekes
véleményeket olvasni a szurko-
lói honlapon. Sokféle variációt
felvázolnak a szimpatizánsok,
köztük találhatók Csank János
vezetõedzõ és szak-
mai tanácsadó szerepkörét fir-
tató és minõsítõ megjegyzések.
Nem tudom mi áll valójában a
háttérben, elõbb-utóbb bizo-
nyára kiderül. Ami tény: nem
sok helyen fordul elõ a világon,
hogy egy másodosztályú csapat
szakmai munkáját két egykori
szövetségi kapitány egyengeti.
Egyik vezetõedzõként, a másik
szakmai tanácsadóként.

Az NB II-es felnõtt csapat
visszaesését taglaló hírek mel-
lett meglehetõsen elsikkad egy
nagyon fontos információ, ami
jelentõsen befolyásolja a ZTE
jövõjét is. Íme:

„Kedden ülésezett az MLSZ
elnöksége. A testület jelentõsen
átalakította az utánpótlás-baj-
nokságokat az élesebb verseny-
helyzet érdekében.

Jelentõsen átalakul az után-
pótlás-bajnokságok lebonyolítá-
si rendje, módosul a versenyki-
írás annak érdekében, hogy a
tehetséges fiatalok magasabb
színvonalú, európai mércével is
versenyképes, koncentráltabb
ligákban küzdhessenek egymás
ellen. A korábbi idõszak jellem-
zõje volt, hogy a kiemelt mûhe-
lyek csapatai sok esetben nagy
különbségû gyõzelmet arattak
gyengébb játékerõt képviselõ
ellenfeleikkel szemben. Az új
rendszerben kizárólag a leg-
jobb egyéni és csapatkvalitások-
kal rendelkezõ együttesek mér-
kõznek meg egymással.

Az új idõszakban csak a leg-
jobb nyolc egyesület csapata
küzd egymás ellen U16-tól U19-ig.

ZTE

Csank János
Mezõkövesd

Gellei Imre

Az MLSZ döntése „kiejtette” a ZTE utánpótlását
Miután cél, hogy a legidõseb-
beknél a csapatok feladják a
tehetségeket a nagycsapat szá-
mára, így ott nem, csak az U16,
U17-nél számít az eredményes-
ség a végelszámolásnál. A bajnok-
ságok végén azon klub együt-
tese esik ki az elitbõl, amelynek
csapatai együttesen a leggyen-
gébben szerepelnek, míg a felju-
tásról a tizenhat csapatos U17-es
másodosztály bajnoki címe
dönt, a második helyezett pedig
a hetedikkel játszik selejtezõt. A
bajnokságok körmérkõzéses for-
mában, 28 bajnoki forduló (2x2x7
forduló) keretében kerülnek
lebonyolításra úgy, hogy az õszi,
illetve a tavaszi szezonban, téli
szünet közbe iktatásával egy-
aránt 2x7, vagyis szezononként
14-14 fordulóra kerül sor.” (For-
rás: mlsz.hu)

Ifj. Mihalecz István

E.E.

, a ZTE
FC utánpótlás szakágvezetõje
szerint a döntés érzékenyen
érinti a klub U16-os, U17-es és
U19-es csapatát.

– Az elmúlt idõszakban vég-
zett szakmai munkának köszön-
hetõen sikerült visszajuttatni
utánpótlás csapatainkat az él-
vonalba. Négy-öt játékosunk
azóta meghívót is kapott a kor-
osztályos válogatottba. Ez a dön-
tés viszont azt jelenti, hogy
õsztõl ismét a másodosztályban
kell szerepelnünk. A rangsort
az elmúlt öt év eredményei
alapján számítják ki, s ezek
miatt nem lehetünk ott a leg-
jobbak között. A kiemelt aka-
démiák elszívó szerepe még na-
gyobb lesz, mint eddig. Szeren-
csére az elmúlt idõszakban
több fiatal játékosunkkal is si-
került profi szerzõdést köt-
nünk, akikre így a továbbiakban
is számíthatunk – mondta la-
punknak ifj. Mihalecz István.A ZTE U19-es csapata. Õsztõl a másodosztályban szerepelnek

a fiatalok.
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (7.)

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 vá-
logatott szinten. Klubcsapa-
taink is meghatározó szerepet
játszottak 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
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.

– Várhidi Péter akkor fejez-
te be aktív labdarúgói pályafu-
tását, nálam kezdte utánpótlás-
edzõi feladatait. Aztán jöttek
Mezey Györgyék, kisöpörtek
bennünket.

– Minden korosztályban az
ország öt legjobb csapata kö-
zött volt a ZTE. Magyarország

Haladás
ZTE

Kereki Zoltán Kõszegen

Széchenyi tér

Szombat-
helyen

Körmenden

Zalaegerszegen

– A BVSC utánpótlás-igaz-
gatója lettél. Hamarosan kap-
tál egy beosztottat, aki késõbb
szövetségi kapitány lett...

– Idõben most ugortunk,
de még nem esett szó ér-
demben arról, hogy miképpen
szerepeltek az utánpótlás-csa-
patok akkor, amikor a ZTE-
nél voltál.

egyik legkiválóbb utánpótlás-
nevelõ klubja akkor a ZTE volt.
Aki nem hiszi, az nézzen utána.
Ez a nyolcvanas évek második
felében volt.

– Miután menesztettek a
BVSC-tõl, egy ideig kikerültem
a labdarúgás vérkeringésébõl.
Nagy örömömre megszületett
a kislányom, Noémi, én pedig a
Puma cég képviselõje lettem.
Juhász Péter volt a cég tulaj-
donosa, édesapja, Juhász Pali
bácsi pedig a Haladás gyúrója.
A legfontosabb feladatom talán
nem is a menedzseri munka
volt, hanem inkább az újságíró
szakmával kacérkodtam. Rend-
szeresen írtam a Nemzeti Sport-
ba. Neked, mint újságírónak
egy történetet szívesen elme-
sélek. 1992-ben Orbán Viktor-
ral készítettem cikket, A leg-
jobb képviselõ futballista cím-
mel. A fõszerkesztõ-helyettes-
nek ez nem tetszett, meg akar-
ták változtatni a címet. Mond-
tam, ezt még elviselem, de ha a
tartalmához is hozzányúlnak,
akkor nem járulok hozzá a
közléshez. Tudod, mindig szak-
mailag teljesen megalapozott
cikkeket akartam írni, de az
élettársam, aki profi újságíró
volt, figyelmeztetett: te nem
azoknak írsz, akik benne van-
nak a történésekben, akik hoz-
záértõk, hanem azoknak, akik
nem járatosak igazán a fut-
ballban. Több lap is felkért
szakírónak, együtt publikáltam
többek között Gass Istvánnal,
aki játékostársam volt a ZTE-
nél. Akkoriban – mint kollégá-
nak mondom – jól fizettek
ezek az újságok. Most nem tu-
dom, hogy mi a tarifa. Aztán
1998-ban fordulat állt be az
életemben. Üzenetet kaptam,
hogy Kovács Attila, az MLSZ
akkori elnöke szeretne velem
beszélni. Egy óbudai étterem-
ben találkoztunk...

– E korántsem lényegtelen
kitérõ után térjünk vissza
Budapestre!

– S a bizonyára finom ebéd
elköltése mellett mi történt?

– S mit ajánlott Kovács At-
tila, az MLSZ elnöke?

– Felkért, hogy legyek az
MLSZ utánpótlás-igazgatója. Nem
tudom, hogy kik mozgatták a
háttérben a szálakat, kik java-
soltak Kovács Attilának.

– Azt mondta, hogy Bicskei
Bertalan lesz a szövetségi kapi-
tány, Tornyi Barnabás az U21-es
csapat szakvezetõje, engem pe-
dig szeretne felkérni utánpót-
lás-igazgatónak. Bevallom, nem
tudtam, hogy kik mozgatják a
szálakat a háttérben. Bajban
voltam, hiszen menesztették az
utánpótlás-edzõket, egyedül Ub-
rankovics Mihály maradt meg
hírmondónak. Két edzõt en-
gedtek csupán szerzõdtetni az
összes korosztályos válogatott-
hoz, vagyis ezen a téren nem
volt nehéz dolgom, hiszen
egyetlen szakembert kellett ke-
resni még. Sarlós Andrást, az
Újpesti Dózsa egykori játékosát
kértem fel erre a feladatra.
Nem volt könnyû edzõt szer-
zõdtetni, hiszen 100 ezer fo-
rint bruttó fizetést tudtam csak
felajánlani. Brünyi Béla volt a
technikai vezetõ, egy titkárnõ
segítette a munkánkat, s volt
egy gyúró, majd Kovács Attilán

keresztül odakerült Kasza Já-
nos, aki a futsallal és az után-
pótlással foglalkozott, mint
technikai vezetõ. Az éves költ-
ségvetésünk 90 millió forint
volt, ebbõl kellett megoldani a
korosztályos válogatottak ver-
senyeztetését, utaztatását, ed-
zõtáboroztatását, a megyei inst-
ruktorok fizetését, s a béreket.
Nem tudom, hogy mennyi most
ez a keret, de nem titok, hogy
nagyságrendekkel nagyobb. Ha-
talmas összeg.

– 1998-tól 2006-ig voltam
az utánpótlás részleg vezetõje.
Ekkor Nyilasiék, Mezeyék ke-
rültek pozícióba, én pedig a
gyereklabdarúgásnál lettem al-
kalmazott. Volt olyan elnökségi
ülés, amelyen azt javasoltam,
hogy próbáljuk hanyagolni a
külföldi labdarúgókat, ne le-
gyen a magyar labdarúgás so-
kadrangú játékosok gyûjtõhe-
lye. Most ugyanezt mondja Csá-
nyi Sándor, az MLSZ elnöke is.
Akkor engem kiküldtek a fo-
lyosóra, hogy pihentessem ma-
gam. Ez túlzás Zoli! – mondták
–, mert a szabad munkavállalá-
si jog megjár minden uniós
állampolgárnak. Csak éppen
arról feledkeztek el, vagy nem

– Az eredmények viszont lé-
nyegesen szerényebbek…

Kereki Zoltán: – Minden korosztályban az ország öt legjobb
csapata között volt a ZTE.

Az Orbán Viktorral készített cikk.
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is voltak vele tisztában, hogy
ezeknek a játékosoknak a több-
sége nem az Európai Unióhoz
tartozó országokból jött. Akik
akkor nekem ezt mondták,
most egyetértenek az MLSZ
elnökével ebben a kérdésben.
Ha most Csányi Sándornak iga-
za van, Kereki Zoltánnak miért
nem volt igaza akkor? Így el-
vesztettünk sok-sok évet, s ez a
labdarúgásban is eszméletle-
nül nagy károkozás. Tudod, ar-
ra nagyon büszke vagyok, hogy
a mai felnõtt nemzeti csapat
tagjainak túlnyomó része meg-
fordult az én idõmben a kor-
osztályos válogatottaknál. Azt
nekem soha nem mondhatták,
mint az elõdeimnek, hogy egy
késõbbi meghatározó váloga-
tott játékos – kimondom a ne-
vét –, Illés Béla miért nem volt
korosztályos válogatott. Egyet-
len játékos kapcsán támadtak
meg. Azt kérdezték tõlem, hogy
Garics Györgyöt miért nem
szerepeltettük. Ennek egyetlen
– egyébként nem lényegtelen
– oka volt: nem akart magyar
állampolgár lenni. Megkeres-

tem az édesapját, aki egykor a
Haladásban játszott. Világosan
megmondta, hogy a fia azért
nem akar a magyar utánpótlás-
válogatottban játszani, mert ah-
hoz magyar állampolgárnak
kell lennie. Ha valaki osztrák
állampolgár akar lenni, akkor
nem azt kell mondani, hogy
nem válogatják be a magyar
csapatba, hanem azt, hogy oszt-
rák állampolgár szeretne lenni.

– 2010/11-ben voltam az
egerszegi klubnál utánpótlás-
igazgató. Vagy én nem értet-
tem, hogy mit akarnak csinál-
ni, vagy õk nem értettek en-
gem. Állandó nézeteltéréseim
voltak Nagy Ferenc többségi
tulajdonossal, ráadásul a klub-
igazgató, Dézsi Attila szította is
az ellentéteket. Úgy akartak
akadémiát indítani, hogy eh-
hez nem voltak meg a feltéte-
lek. Gyakorlatilag mindent az
MLSZ-tõl vártak. Megbíztak az-
zal, hogy készítsek pályázato-
kat. Az akadémiákat vizsgáló
bizottság egyik tagja Ubranko-

– Az MLSZ-tõl a ZTE-hez ve-
zetett az utad...

vics Mihály volt, aki beosztott
edzõként hozzám tartozott az
MLSZ-nél. Megkérdeztem tõle,
mint volt edzõmtõl, kollé-
gámtól: Misi, ha én bármilyen
tervet készítek, kapunk tá-
mogatást?

– Figyelj, Zolikám, arra sze-
retnélek kérni, hogy ne készít-
sél semmilyen tervet. Nincs is-
kolátok, nincs pályátok, nincs
kollégiumotok. Ami van, az is
az önkormányzaté. Van ugyan
tulajdonosotok, Nagy Ferenc,
de õ nem foglalkozik az után-
pótlással. Az érdekes szituáció
lenne, hogy ott az önkormány-
zat, az MLSZ, de a tulajdonos
egyetlen fillért nem áldoz az
ügy érdekében. Nem bántam
meg, hogy kirúgtak, mert után-
pótlás- igazgatóként nagyon
rossz érzés volt azt hallani a
tulajdonostól, hogy az egész
utánpótlást berakná egy raké-
tába, s fellõné az ûrbe. Inkább
hoz helyettük külföldieket.

– Mi volt a válasz?

– Nem szeretnék álkérdést
feltenni, hiszen tudjuk mirõl
van szó... De a szurkolók is
felteszik a kérdést, s teljesen
jogosan: miért nem jutnak a
fiatal magyar labdarúgók
több játéklehetõséghez felnõtt
csapatokban?

–

E.E.

Mert nem jelenik meg mö-
götte pénz! Még egyszer mon-
dom: ebbõl nem lehet üzletet
csinálni! Még világosabban fo-
galmazok: ebbõl a pénzbõl nem
lehet lecsippenteni! Mennyivel
egyszerûbb, ha a menedzser hoz
egy sokadrangú külföldit, s azt
mondja, hogy ebbõl x százalék
jutalék az övé. Egyébként leg-
jobb európai unión kívüli játé-
kost igazolni, mert akkor vég-
képp ellenõrizhetetlen a pénz-
ügyi tranzakció. Ha egy 19 éves,
saját nevelésû fiatal felkerül a
felnõtt csapatba, azzal nem le-
het üzletelni. Ha csak nem
olyan tehetséges, hogy késõbb
el lehet adni nyugatra. Szé-
gyenletes, hogy volt itt olyan
légiós is (egyébként egyiptomi
„játékos”), akirõl Zalaegersze-
gen derült ki, hogy soha nem
volt labdarúgó. Csak a katona-
csapatban játszott, s itt könyö-
költ a korláton jó pénzért. Köz-
ben a tehetséges magyar gye-
rekek, akikre a szülõk sok
pénzt áldoztak, eligazoltak,
vagy kölcsönbe adták õket.

(Folytatjuk)
* * *

Az interjúsorozat újabb
részei megtalálhatók honla-
punkon: www.zalatajkiado.hu

Az MLSZ utánpótlás-igazgatójaként.

Kereki Zoltán (álló sorban balról az elsõ) a magyar labdarúgó-

válogatott 500. mérkõzésén. Az ellenfél a régi rivális, Ausztria

volt a Népstadionban, az eredmény pedig 1-1. Érdemes felso-

rolni a felállást, Kerekitõl jobbra Bálint, Kovács László, Csong-

rádi, Lukács, alsó sorban Fazekas, Pintér, Nyilasi, Fekete,

Törõcsik, Várady.

A régi Wembleyben. Szinte hihetetlen, hogy 40.000 nézõ látta

azt, amikor a magyar U 17-es válogatott 2-1-re legyõzte az

angol diákválogatottat.
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végzendõ

(fûnyírás, metszés) keresünk

megbízható munkavállalót mellékállásban.

Elõny a kõmûves munkában való jártasság. Nyugdíjas is jelentkezhet.

A munkaterület megközelítéséhez gépkocsi szükséges.

Zalaegerszeg külterületén
mezõgazdasági munkára

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 30/378-4465

Kerti munkást keresünk!

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!

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig • Szo.: 8.00-14.00
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 06 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.

TOP-KER Kft.
VAS- ÉS FÉMHULLADÉK

ÁTVÉTELE, LEGMAGASABB NAPI ÁRON

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES KONTÉNER KIHELYEZÉSSEL.

ÁTVESZÜNK:
• hulladék akkumulátorokat • katalizátorokat,
• elektronikai hulladékokat • PET palackokat,

• alumíniumot
háztartási flakonokat, • csomagolási

üveghulladékot és papírt

(sörös doboz)

(karton és újságpapír, csomagolási hulladék, fólia)


