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Zalaegerszeg ünnepe
Elismerések, szoboravatás a Város Napján
tással és lelkes éljenzéssel szavazták meg a város elsõ emberének. Ezt követõen került sor
a többi tisztségviselõ megválasztására is. A képviselõk
rendõrkapitányt, fõjegyzõt, aljegyzõt, ügyészt, orvost, árvaszéki elõadót, kültanácsost,
pénztárnokot, rendõrbiztost,
városgazdát és szállásmestert
is választottak. A rendezett tanácsú városban a polgármesterrel együtt õk alkották a
tisztikart, mely jóval bõvebb
volt a korábbi állapotokhoz
képest, sõt késõbb számvevõ,
állatorvos, bába és városi mérnök is került a tisztikarba.
Nem csak Szabolcs Péter két szoboralakja, hanem Dénes
Sándor nagykanizsai és Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester is lejátszott egy partit.
Zalaegerszeg idén 131 éves
évfordulóját ünnepeli annak,
hogy 1885. május 13-án rendezett tanácsú város lett. Ezzel
új fejlõdési szakaszba lépett a
megyeszékhely. A rendezett
tanácsú várossá alakulás egyik
elsõ lépése a helyi képviselõtestület tagjainak megválasztása volt. Svastits Benõ alispán
1885. április 22-ére tûzte ki a
képviselõ-választás napját. Zalaegerszeg lakosainak száma
1885-ben 6434 fõ volt (a városban összesen 618 ház állt),
így az önkormányzati testületnek a törvény alapján 64 tag-

ból kellett állnia. Ennek felét
a legtöbbet adózó polgárok
tették ki, akik automatikusan tagjai lettek a testületnek,
így a maradék 32 képviselõ
személyérõl szólt az áprilisi
szavazás.
Az 1885. május 13-i alakuló
ülésen megalakult a város elsõ
tisztikara, és dr. Kovács Károly
ügyvéd személyében megválasztották a megyeszékhely elsõ polgármesterét. A felelõsségteljes feladatra csak õ pályázott egyedül, így – mint az a
korabeli beszámolókból kiderül – a jelenlévõk közfelkiál-

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

16778

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

1991 óta ez a májusi dátum
jelzi a Város Napját.
E történeti visszatekintés
után térjünk vissza a jelenbe!
2016. május 13-án, pénteken (senki se volt babonás) a
Mária Magdolna Plébániatemplomban közös imával kezdõdött az ünnepség. Ezt követõen koszorúzásra került sor
az elsõ polgármester, Kovács
Károly emlékmûvénél a róla
elnevezett téren.
Az ünnepség a Dísz téren
folytatódott, ahol Seszták Tamás, a Magyar Sakk Szövetség elnökének és Mádl Ildikó
(Folytatás a 2. oldalon)
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Zalaegerszeg ünnepe
Elismerések, szoboravatás a Város Napján
(Folytatás az 1. oldalról)
kétszeres olimpiai bajnok sakkozó beszéde után felavatták
Szabolcs Péter Munkácsy-díjas,
Pro Urbe Zalaegerszeg Díjas
szobrászmûvész Sakkozók címû alkotását.
A szoboravatás után a város
Dísztermében került sor a
díszpolgári és a Pro Urbe címek átadására.
Elõtte Balaicz Zoltán polgármester és Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese mondott ünnepi beszédet.
Zalaegerszeg Díszpolgára
(poszthumusz) 2016-ban dr.
Kustos Lajos lett. Az elismerést özvegye, dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna vette át.
Pro Urbe kitüntetésben részesült Török Zoltán református lelkész és a Gála Társastánc Klub.
Zalaegerszeg kitüntetettjei:
Dr. Kustos Lajos 36 évesen
lett a város elsõ számú vezetõje, és 23 éven át töltötte be
ezt a tisztséget.
1929. március 14-én a Vas
megyei Kemenesmagasi községben született, 1949-tõl az
építõiparban dolgozott. 195265-ig – rövid megszakításokkal
– a Zalaegerszegi Ruhagyár
bérügyi osztályának vezetõjeként dolgozott. 1979-ben állami vezetéstan szakon végzett,
ugyanitt lett 1982-ben a politikai tudományok egyetemi
doktora. Német nyelvtudással
bírt.
1967-90 között Zalaegerszeg Város Tanácsának elnöke-

Az ülõ sorban balról: Kuzma Renáta, dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna, Török Zoltán. Állnak,
balról: Kuzma Péter, Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán, Fekete György, a
Mûvészeti Akadémia elnöke és Csepreghy Nándor.
ként nagy szerepe volt a zalai
megyeszékhely modernizálásában, korszerûsítésében, fejlesztésében. A város lakossága
25.000 fõrõl több mint 60.000
fõre emelkedett. Zalaegerszeg
gyarapodott iparában, gazdaságában, intézményeiben, kultúrájában, illetve országos és
nemzetközi
kapcsolataiban.
Pályájának fontos dátuma volt
1969, amikor tíz városkörnyéki
községet csatoltak a városhoz,

Dr. Kustos Lajos a Hild Emlékérem átvételékor, 1975-ben beszédet mond.

illetve üzembe helyezték a
zalaegerszegi fedett fürdõt. Városvezetése alatt épült meg
többek között a skanzen, a
Hevesi Sándor Színház, a
sportcsarnok, 1985. március
7-én a „Szivárvány” címû kulturális vetélkedõ zalaegerszegi
gyõzelemmel zárult, s ugyanebben az évben, 1985-ben ünnepelték Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 100 éves évfordulóját.
Munkáját 1975-ben, a várossal együtt, Hild János Emlékéremmel, 1978-ban a Zala
Szolgálatáért Emlékérem arany
fokozatával, 1985-ben Pro Urbe Zalaegerszegért, 1989-ben
Zala Megyei Alkotói Díj kitüntetéssel ismerték el.
Városvezetõi évei alatt alatt
tagja volt Zala Megye Tanácsának – megyei tanácstagként is
Zalaegerszeg érdekeit képviselte –, a Magyar Urbanisztikai
Társaság Elnökségének, valamint elnöke volt a Veszprémi
Akadémiai Bizottság Településpolitikai Bizottságának.
Dr. Kustos Lajos 1990-ben
vonult nyugállományba. Ezután is évekig aktívan részt
vett a város közéletében, egyesületek, alapítványok munkáját

segítve. 2009. november 24-én
hunyt el.
Tevékenységével hozzájárult Zalaegerszeg városban a
gazdaság, a kultúra, és a sport
fejlõdéséhez, munkájával elõsegítette a város tekintélyének
és jó hírnevének növelését.
Török Zoltán református
lelkész Zalaegerszeg város közéletének meghatározó szereplõje.
Jelentõs szerepet töltött be
a zalaegerszegi református
egyházközség életének újjászervezésében, erõs, igazi közösséggé kovácsolásában.
Lelkészként eltöltött ideje
alatt megújult a református
templom, a szomszédos Rózsák tere, számos kulturális és
karitatív kezdeményezést indított el, a városunk történelmi
egyházai közötti példás együttmûködés szorgalmazója és kiemelkedõ alakja.
Több évtizedes odaadó lelkipásztori szolgálatát, egyháziközéleti tevékenységét a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el. Török Zoltán
1990-ben került be a város
képviselõ-testületébe,
melynek öt cikluson át meghatározó alakja volt.

2016. május 19.
A páterdombi településrész közösségi életét önálló
rendezvények, események szervezésével, a közösségi élet
helyszínének kialakításával virágoztatta fel. A kulturális bizottság elnökeként kiemelt figyelmet fordított Zalaegerszeg
kulturális kínálatának szélesítésére, színesítésére.
Rászorulók iránti elkötelezettségét jól mintázza, hogy a
2011-ben alakult Mandulavirág
Fogyatékkal Élõk Intézményének élén közel negyven gondozott tartós és átmeneti elhelyezését biztosította, munkatársaival szeretetteljes, békés,
családias környezetet alakítottak ki a bentlakók és a nappali
ápoltak számára.
Több évtizedes hitéleti és
Zalaegerszeg város kulturális
életére jelentõs hatást gyakorló közéleti tevékenysége elismerésre méltó.
A Gála Társastáncklub Egyesület l998-ban alakult Kuzma
Ferenc és gyermekei, Kuzma
Péter és Kuzma Renáta táncpedagógus vezetésével.
Célul a társastánc népszerûsítését tûzték ki.
Rövid idõ alatt, számos fiatal részvételével, magas színvonalú társastánc kultúrát honosítottak meg a városban. A

3

Zalatáj

Az 1998-ban alakult Gála Társastánc Klub.
Gála égisze alatt mintegy 200
fiatal gyakorolja a táncot.
Az egyesület jóvoltából ma
már a város kulturális életéhez
hozzátartozik a Zala Open elnevezésû nemzetközi formációs társastánc verseny, s évente több százan vetélkednek a
Gála Kupáért is. A Gála Társastáncklub Egyesületnek köszönhetõ a táncmûvészet világnapja apropóján évrõl évre megrendezett gálamûsor a Hevesi
Sándor Színházban. Rendez-

vényeiket a média is kiemelt
figyelemmel kíséri, országos
ismertséget adva e területen is
a városnak.
Az egyesület országos,
nemzetközi és világversenyeken egyaránt számtalan elismerést gyûjtött, eredményeik ismertetése oldalakat töltene
meg. Mindenképpen meg kell
azonban említeni, hogy a táncklub hat éve eredményes rendszeres résztvevõje a formációs
világbajnokságoknak, de siker-

rel vettek már részt egyéni kûr
világbajnokságon és, 2013-ban,
az elsõ táncsport világjátékokon is. Felnõtt csapatuk ötszörös magyar bajnok és jelenleg
is ranglistavezetõ.
A Gála Társastáncklub Egyesület a fiatalok nevelésével,
versenyeztetésükkel, a táncmûvészet ismereteinek közvetítésével és a tánc területén, országhatáron innen és túl kivívott elismertsége alapján méltó a Pro Urbe elismerésre.

„Kell egy kis áramszünet!”

Szombaton napközben áram nélkül maradt Zalaszentiván egy
része.
Áramszünetrõl szóló értesí- több embernél is „kiverte a
tést kaptak a zalaszentivá- biztosítékot”, ugyanis az idõniak. Nem meglepõ, hiszen a pontja május 14-én reggel 8
hálózatkorszerûsítés, s egyéb órától „várhatóan” 17 óráig tart.
Vagyis szombaton, munkaokok miatt aránylag gyakran
van áramszünet, amivel nincs szüneti napon, a pünkösdi ünis gond, hiszen mindez a fo- nepek elõnapján marad áram
nélkül ez a terület.
gyasztók érdekében történik.
Az e-on-tól azt a tájékozA mostani „tervszerû beavatkozás” idõpontja azonban tatást kaptuk, hogy a vasútvo-

nalnál történõ munkálatok
miatt kerül sor áramszünetre.
Azért ezen a napon, mert így
kérte a kivitelezõ.
Megkerestük a kivitelezést
végzõ VILLKASZ Kft. képviselõjét, aki elmondta, hogy olyan
esetekben, amikor intézményeket, üzemeket is érint az
áramszünet, általában munkaszüneti napokon kerül sor a
beavatkozásra.
Érthetõ az érvelés. Akárcsak a másik oldalé. Azoké is,
akik – az ünnepek elõtti szombaton – áram nélkül maradnak.
Beszéltünk Dormán Miklóssal, Zalaszentiván polgármesterével is, aki azt mondta,

hogy vele nem egyeztettek az
áramszünet idõpontjáról. Õt is
meglepte, hogy ezt az idõpontot választották.
A VILLKASZ Kft. munkatársa hozzáfûzte, hogy az
áramszünetrõl szóló értesítés
30 nappal korábban kiküldésre került, s ezzel kapcsolatban
semmiféle észrevétel nem érkezett.
Nos, ezt megtettük!... Honlapunkon még az áramszünet elõtt. A tárgyilagossághoz tartozik, hogy jóval a
meghirdetett idõpont elõtt,
már 14 órát megelõzõen ismét
volt áram az érintett körzetben.
E.E.

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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* Múltidézés Flam rajzaival

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

Romlott…

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

– Vigye vissza, fõúr! Ennek még a szaga sem jó…
(1995.07.5.)

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsõházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Pénzszippantyú

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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

– Gázt neki, fõnök! Van itt még dögivel!

(1995.08.16.)

Mikulás '95

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

– Értsd meg, Lojzikám, valakinek krampusznak is muszáj
lenni…
(1995.12.6.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Zalábanülésezettazészak-déli irányúközlekedésfejlesztésérealakult EurópaiTerületiTársulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével
Nemrégiben Zalaegerszegen, a Megyeházán tartotta
ötödik ülését a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése. Az összefogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó térségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatába, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.
– Elnök úr, melyek voltak a közgyûlés legfontosabb
témái?
– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöttek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, meghatározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési tervet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és feladataira, valamint az általa kidolgozott projekt javaslatra.
– Mit lehet tudni a közgyûlés elé terjesztett projektjavaslatról?
– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezetbarát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának elmélyítése érdekében. A „Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt megalapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a KözépEurópai Transznacionális Program (Central Europe Programme) keretében kívánjuk megvalósítani a társulás tagrégióinak és a térség áruszállításában érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósítandó projekt eredményeként
intenzívebb
együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõsegítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környezetbarát közlekedési kapcsolódások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálózatok között, valamint új irányítási platformok és innovatív
intermodális megoldások révén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a közép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevonása, s az elõkészítést követõen várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.
– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Kérem, szíveskedjen röviden bemutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!
– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.
sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készítése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szakmai hálózatok szervezése, kapcsolatépítés, valamint pályázati lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdekében, pályázatok és szakanyagok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõséget, ám egyúttal komoly felelõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködtetésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kereteinek tavaly áprilisi meghatározását követõen hosszadalmas elõkészítõ munka következett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos avatására most került sor.
– Milyen forrásokból mûködik a Stratégiai Központ?
– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisztérium „Európai Területi Társulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azonosító számú pályázatunkkal további támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályázatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projekttevékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzsment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.
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A hévízi tûzfészek…

Harminc év után (4.)
Éppen harminc éve, hogy
leégett a hévízi fürdõépület. A
mai napig nem derült ki, hogy
mi okozta a tûzesetet. Ez
egyébként nem hévízi specialitás, s hogy Zala megyénél
maradjunk, most sem tudjuk,
hogy mi okozta a Zalaegerszegi Hûtõház leégését.
Hévízen „találtak” felelõsöket, Zalaegerszegen nem. Az
egyik elítélt Gaál Imre, a
gyógyfürdõ gazdasági fõigazgató-helyettese volt, akit a bíróság börtönbüntetésre ítélt.
(Késõbb gazdasági fõigazgató
lett, ami azért is érdekes, mert
ezt a címet már az eljárás alatt
kapta, bizonyítva, hogy a minisztériumi vezetés is tisztában volt a valós helyzettel és
Gaál Imre szerepével – a szerk.)
Aztán késõbb rehabilitálták,
kimondva, hogy ügyében törvénysértések történtek.
Ez azonban nem kárpótolta
Gaál Imrét. A peres eljárás és a
börtönben töltött idõszak aláásta egészségét. Ezért senki
sem tudja kárpótolni.
Annak idején nyilatkozott a
Zalatájnak Gaál Imre. S most
is megkerestük, a szomorú évforduló kapcsán. Nem válto-

zott, ami a nyíltságát, szókimondását illeti.
– Mindent végiggondolva,
valóban csoda, hogy még élek
– mondja a Zalatájnak. – A végsõ ítéletet névnapomon hirdették ki, a börtönbe húsvétkor hívtak be. Diákkorom óta
folyamatosan kaptam a kitüntetéseket, a tûzesetet megelõzõen – miniszterem közremûködésével – kormánykitüntetést vehettem át, aztán pedig
kitüntetés helyett eltüntetni
akartak – mondja, amikor felkerestük hévízi otthonában.
Tanulságos a Gaál Imrével
készített korabeli interjú felidézése. Ezzel folytatjuk...
– Az ügy kapcsán több
alkalommal is felvetõdött a
személyi felelõsség kérdése.
Vezetõ körökben is…
– A tûzeset után tulajdonképpen nem történt változás a
kórházvezetés hierarchiájában,
hacsak személyemet nem említjük. Volt itt valaki Hévízen,
aki már régóta pályázott a
fõigazgatói beosztásra, s a katasztrófa kapcsán fel is vette a
kapcsolatot a helyi országgyûlési képviselõvel. Dr. Strecker
Ottó fõigazgató helyzete meg-

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, 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

Gaál Imre: – A végsõ ítéletet névnapomon hirdették ki, a börtönbe húsvétkor hívtak be.
lehetõsen biztosnak látszott,
így nem mutatkozott reális lehetõség az elõrelépésre. Megindult a beadványok özöne.
Támadtak sok mindenkit: engem is, a megyei pártbizottság
titkárának a bosszúját is emlegették a lebontott bár miatt,
sõt még szalonnasütésrõl is beszéltek. Semmi eredménnyel
nem jártak ezek a beadványok.
Kemény nyomozás folyt, fokozott ügyészi felügyelet mellett. Októberben lezárult az
ügy. Vádat emeltek a két szerelõ, a fürdõmester ellen, s belevették a körbe a fõmérnököt
is, akinek nem volt különösebb szerepe az ügyben. Nekem még annyit sem mondtak,
hogy az elkövetkezendõkben
jobban vigyázzak. A tûzoltóságtól október végén megérkezett az átirat. Ebben egyetlen vezetõ neve nem szerepelt
felelõsként.
– Ön hányadik számú vezetõ volt az intézményi hierarchiában?
– A negyedik. Dr. Strecker
Ottó volt a fõigazgató, dr. Gyarmati József az általános helyettes, aki a fürdõért is felelt. Dr.
Eggenhoffer Balázs a kórház
vezetõje volt. Utánuk következtem én, mint gazdasági igazgató. (Mostani beszélgetésünk

alkalmával Gaál Imre pontosított: a fõigazgató fõorvos és a
gazdasági igazgató kinevezése
miniszteri hatáskörbe tartozott, vagyis mellérendeltek voltak – a szerk.)
– Nyilván volt az intézetnek mûködési-szervezeti szabályzata, amelyben a vezetõi
jogok mellett a kötelességek és
a felelõsségi szintek is rögzítésre kerültek...
– A helyzet a következõ
volt: mi ezt a területet, vagyis a
fürdõt már átadtuk, függetlenül attól – mert féltem –, hogy
a meg nem nyitott részeknél
fenntartottam az ellenõrzési
jogot, nehogy valami baj történjen… Késõbb pontosan ezt
használták fel ellenem.
– A túlzott óvatosság akkor visszafelé sült el…
– Igen, ez így van. Mint utólag kiderült, majdnem mindenkinek volt kulcsa az ominózus részhez. Nekem nem.
Ha én mentem, akkor a fürdõmester tudtával, az õ ottléte
alatt mentem. Ezt õ el is ismerte.
– A felelõsségi szintekrõl
nem beszélt…
– Nekem sokszor felvetették, hogy jobban beleszólok az egészségügyi dolgokba, mint kellene. Felhívták a

figyelmemet – errõl jegyzõkönyv árulkodik –, hogy vegyem már végre tudomásul: a
tó- és fedett fürdõnek már van
egyszemélyi felelõse. Hozzám
kizárólag a pénztárosok és a
jegyellenõrök tartoznak.
– Ki volt a fürdõ egyszemélyi felelõse?
– Gyarmati doktor. Én a felelõsséget egy csöppet sem
akarom csökkenteni, de a sorrendiség megállapítása másképpen nézett volna ki valójában.
– Hogyan?
– Elsõ helyen áll a fõigazgató-fõorvos, második a terület egyszemélyi felelõse, s ha
ezek után még nekem is maradt a mulasztásból, akkor következik az én felelõsségre vonásom. Ha már a szerelõk elsõ
számú szakmai felettesét, a fõmérnököt perbe fogták, akkor
a megvádolt fürdõmesternek
is volt egy érintett vezetõje:

7

Zalatáj

2016. május 19.

vezetõje – a szerk.) december
13-án megjelent Hévízen, s
megszületett a cikk. Voltam
annyira elõvigyázatos, hogy én
is magnóra vettem a beszélgetést. Az ellenkezõje jelent
meg, mint ami az én kazettámon szerepel.
– Mi történt az újságcikk
megjelenése után?
– A miniszter fegyelmit indított ellenünk.
– Kiket takar a többes
szám?
– Strecker fõigazgató-fõorvost, Gyarmati fõorvost és engemet. Leküldtek két revizort
Hévízre. Egyikük az Egészségügyi Minisztériumból, másikuk a Pénzügyminisztériumból jött. Keményen nekiláttak
a munkának, de – sajnos –
nem találtak semmit.
– Hogyan érti, hogy sajnos?
– Az õ szempontjukból. Arról bizonyára informálódott,
hogy az én kezemhez egyetlen

Ennyi maradt a fürdõépületbõl.
Gyarmati doktor. Tehát õ is
számíthatott a számonkérésre.
– És ön?
– Jogilag nem tudtak elmarasztalni, ugyanis nem voltam
semmiben benne. S ekkor jött
az ötlet – amit késõbb dr. Balogh Zoltán esetében is kitûnõen alkalmaztak – : a sajtó.
Szabó László (a Népszabadság
újságírója, a Kék fény mûsor-

fillér soha nem tapadt. Nem
fogadtam el a villasoron épült
szolgálati lakást sem. Elfogadhattam, s most megvehettem
volna, mint azt a másik fõigazgató-helyettes megtette. Én nem
fogtam be a számat csak azért,
mert akkor elveszítek egy kétszáz forintos fizetésemelést…
E.E.
(Folytatjuk)

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

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

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

www.zalatajkiado.hu
Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330
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Megszépülõ épületek Zalaegerszegen (2.)

A megszépült Járási Hivatal a Kazinczy téren.
Sorozatunkban számba veszszük a megyeszékhely megújult, megszépült épületeit, s
arról is írunk, hogy mely
mostoha sorsú, elhanyagolt
ingatlanjai várnak renoválásra,
hasznosításra. Kalauzunk Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
– A Kazinczy téren befejezõdött a Zalaegerszegi Járási
Hivatal teljes felújítása, melynek során visszakapta régi, eredeti színét is, így egyik ékköve
lett a térnek – folytatja a
felsorolást a polgármester. –
Ugyancsak megújult a Mártírok útján a Foglalkoztatási Hivatal. A Deák téren befejezõdött az 1780-1790 között
épült Sóház rekonstrukciója,
így már csak az a négyemeletes társasház lóg ki a tér
gyönyörû épületei közül, ahol
én is élek megszületésem óta,
közel 38 éve. Ugyancsak megújult a csácsbozsoki és a bazitai templom is. A Mártírok
útján befejezõdött a volt Zelka
székházának felújítása, melynek helyén a Tarr Kft. egy új,
gyönyörû ügyfélszolgálati központot alakított ki. Tíz évig állt

üresen a volt Kögáz székház a
Mártírok útja és a Petõfi utca
sarkán. Örömteli, hogy az ingatlant megvásárolta a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely felújította és át
is költözött új székházába.
A további tennivalókról is
említést tesz Balaicz Zoltán:
– Természetesen a 2020-ig
tartó programban a következõ
évekre jut még bõven feladat.
Ilyen az egykori Color átépítése, amelynek helyén 16 lakásos társasház épül. Az önkormányzati tulajdonban lévõ volt
Pais iskola épületében 200
millió forintos beruházással elkészült az új idõsek otthonának elsõ üteme.
A Göcseji Múzeum melletti
üres területen, valamint a megvásárolt ingatlanon a kormány
és az önkormányzat között létrejött szerzõdés (Modern Városok Program) értelmében
épülhet majd meg a Mindszenty Józsefrõl elnevezett
múzeum és zarándokközpont.
Régóta húzódik az önkormányzati tulajdonban lévõ volt
Zóna étterem épületének hasznosítása. Böjte Sándor Zsolt

Az egykori helyõrségi klub felújítva a város egyik szép épülete
lehetne.

önkormányzati képviselõ szorgalmazza az épület felújítását.
Az ingatlan rendkívül rossz
statikai állapotba került, hasznosítható alapterülete viszonylag kicsi, pincéjében áll a talajvíz. Az önkormányzat értékesíteni próbálta az ingatlant,
elõször 90 millió forint vételárat megszabva. Érdeklõdõ
nem volt, hiszen a felújítás
további százmilliós költséget
igényelne. Végül már 50 millió
forintért árulta az önkormányzat, de érdeklõdõ ezután sem
jelentkezett. Ezért az önkormányzati képviselõ kezdeményezésére megvizsgáljuk, hogy
városi tulajdonban hagyva tudunk-e új funkciót adni az

engedélykérelmet (a munkák
elvégzésére) adott is be.
Az önkormányzati tulajdonban lévõ volt MMIK épülete az Ady iskolával szemben
soha nem volt korábban a városé, mindig a megyei önkormányzat tulajdona volt. A megyei önkormányzat 2007-ben
zárta be az intézményt. Az ingatlan 2011-ben a megyei önkormányzattól állami tulajdonba, majd 2014-ben a zalaegerszegi önkormányzathoz került.
Az épület felújítására pályázatot fogunk keresni és benyújtani, a cél az, hogy a város kulturális központját, a bábszínházat és a megalapítandó városi
képtárat itt helyezzük el. A

A Foglalkoztatási Hivatal a Mártírok útján.
épületnek (KultúrZóna néven
mûködõ hagyományok háza).
A volt helyõrségi klub épülete az Ady utca és a Kazinczy
tér sarkán magántulajdonban
van. Kondor Zsolt tulajdonos
nagyon korrekten tartja velünk a kapcsolatot, közös hasznosításban is hajlandó lenne
részt venni. Az állagmegóvásra

beruházás jelentõs forrást igényel, mert a 2007-es bezárás
után az épület állaga jelentõsen romlott. Ugyanakkor várható, hogy rövid idõn belül a
benne mûködõ szórakozóhely
igényes felújítással rövidesen
újranyílik.
z.t.
(Folytatjuk)

Régóta húzódik az egykori Zóna étterem épületének hasznosítása.
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Ausztria sorsforduló elõtt?
Az osztrák államfõválasztás elsõ fordulóján bejött a
várakozás, az 1955-ben alapított Szabadságpárt jelöltje utcahosszal nyert. Egyben a legrémisztõbb álmuk vált ezzel
valósággá a hosszú évtizedek
óta kormányzó politikai erõknek. Az elmúlt hatvan évben
érdemben kormányon eddig
csak egyszer volt a Szabadságpárt (FPÕ) közösen a
Schüssel kancellár által vezetett Néppárttal kisebbik partnerként uniós piszi-utálattal
kísérve. (Sinowatz és Vranitzky idején a nyolcvanas
években még évekig megfértek egy koalícióban a szocikkal, de Haider fellépése
már az évtizedes vörös-fekete
rendszer merev elutasítását jelentette.)
Most az évtizedek óta kormányzó bal és jobbközép
pártjainak jelöltjei együtt is
alig több mint a fele szavazatot
kapták, mint a szabadságpárti
Norbert Hofer. A külföldi és a
józan osztrák elemzõk is egy
hosszú korszak végét, valami
merõben új kezdetét sejtik. Az
sem kétséges, hogy az évtizedes politikai építmény romosodását a migráns-ügy kezelése tette teljessé. Tekintve,
hogy hazánk történelmének
hosszú századai Ausztria –
pontosabban a Habsburg-ház
– igényeinek alárendelve alakultak, valamint 1918 óta is
szoros szálakkal kapcsolódnak
össze országaink egyáltalán
nem mindegy, hogy az osztrák,
ügyek miként alakulnak a jövõben. Mi több Közép-Kelet
Európa többi országai – jórészt õk is (csehek, lengyelek,
szlovákok, horvátok) a korábbi Habsburg birodalmi tartozékok voltak – sem lehetnek
közömbösek az osztrák ügyek
iránt.
Szerényen mindjárt ide kívánkozik, hogy a Habsburgok
ausztriai nyeregbe ültetése éppen magyar segedelemmel (IV.
Kun László idején) történt,

amikor a cseh királlyal szemben besegítettük õket a mai
Ausztria területére. (Az Ausztria és az osztrák elnevezések
csak jóval ezután keletkeztek.)
Annak ellenére, hogy Ausztriát
a Habsburgok tették naggyá,
mi meg ezt megelõzõen a
Habsburgokat nyeregbe segítettük (amiért a hála helyett
sokáig gyarmati létet kaptunk
cserébe), a két országban a
kollektív emlékezet merõben
ellenkezõ módon mûködik. (A
politikában nincsenek barátok
és hála csak érdekek) A Habsburgokra Ausztriában hûvös
közömbösséggel, nálunk pedig szinte üdvözült rajongással illik emlékezni. Ausztriai
megjelenésük után szinte rögtön hozzáláttak tervük megvalósításához, hogy hazánk felett
az uralmat mielõbb megszerezzék.
Már Mátyást megelõzõen
is ült rokoni jogon egy Habsburg (Albert) a magyar trónon, de véglegesen csak Mohács után jutottak révbe, kezdetben a hõn áhított felvidéki
arany- és ezüstbányákhoz és az
ország egy kis nyugati részéhez. Uralmuk a török kiûzése
után lett teljes, és csak egy
félszázad erejéig érezhettük
magunkat közel egyenrangúnak az 1867-es kiegyezés után.
A csehek még ennél is rosszabbul jártak, majdnem sikerült
õket teljesen elnémetesíteni. A
több mint négy évszázad alatt
teljes arzenálja épült ki a perifériák erõforrásai központosításának, a belsõ vámokon,
adórendszeren, pénzrontáson,
újoncozásokon keresztül.
Még a kiegyezés után is
csak részben lazult az erõforrás elszívás. Hosszú ideig
kívül maradtunk a jegybanki
ügyekbõl, a banktõke zöme is
Ausztriából a Habsburgok kedvenc bankáraitól származott. A
birodalmi „tapasztalat” késõbb
sem tûnt el nyomtalanul, éppen a kommunizmus évtizedeiben jött el újra annak a re-

Fayman és Merkel. Belebukott a migránspolitikába az osztrák
kancellár.

Norbert Hofer fölényes gyõzelmet aratott az elsõ fordulóban.
neszánsza. Kádárék egyenesen
egy új K.u.K-ról beszéltek, ami
alatt akkoriban Kádár és
Kreisky szívélyes együttmûködése volt érthetõ.
Az apró munkát a csak beavatottaknak hozzáférhetõ külkereskedelmi vállalatok intézték karöltve az MNB bécsi
bankjával a soha fel nem tárt
pénzügyi botrányairól elhíresült CW Bankkal. Bécs szemben Budapesttel szinte megúszta a háborús pusztítást.
Több százas nagyságrendû kivégzések sem voltak a háborús
vétkesek körében, mint nálunk. A szovjet csapatok 1955ben kivonultak Ausztriából, és
a harmincas években öldöklõ
küzdelmet folytató jobb- és
baloldal is hirtelen kibékült.
(Dolfuss kancellárt a harmincas években még baloldali terroristák a hivatalában gyilkolták meg, majd az Anschluss
után egyetemlegesen a „Führer” hívei voltak a Reich bukásig.) Ausztria ügyében 1955
után a két hatalmi blokk is
hallgatólagos békét kötött,
amibe az osztrák semlegesség
is beletartozott.
Bécsben békésen megfértek egymás mellett a Nyugat és
a Kelet elõretolt állásai (cégközpontok, titkosszolgálati állások stb). Ausztria közvetítõ
kereskedelemmel,
pénzügyi
befektetésekkel fölözte a szovjet blokk országainak jövedelmeit. Ebbõl bõven jutott ellátmány az ott székelõ nemzetközi bázisoknak, de maradt az
osztrákok kasszájában is, ez
szolgálta az emelt szintû osztrák jólétet. A szerepkör fenntartásához nem kellett már a
birodalmi felépítmény, elég
volt a haszonlesõ volt periféria-birodalmi- kliens réteg, ami
a rendszerváltások után is szinte érintetlenül a legtöbb térségbeli országban tovább tevékenykedhetett.
Az igazán nem volt véletlen, hogy a 2010-es patrióta
gazdaságpolitikai fordulat után
az elsõ éles kritikát éppen
Ausztriából kaptuk. Annak ellenére történt ez, hogy a kritikus 2009-es évben az osztrák

fizetési mérleg a nagyon kritikus elsõ félévben is éppen a
Kelet-Európából befolyó bevételek miatt még vastagon pozitív szaldóval zárt, miközben
nálunk drákói megszorítások
ellenére is a mínuszokat lehetett számolni.
Ausztriába továbbra is érkezett (noha az elvártnál és a
megszokottnál kevesebb) pénz,
tõlünk meg távozott. Az sem
véletlen, hogy a bukott Fayman kancellár migráns- ügyekben is az átkait szórta ránk,
noha inkább elismeréssel kellett volna adóznia azért, hogy
megvédtük a schengeni határokat éppen az uniós rendelkezések betartásával. Ennek a
fél, de inkább öt évszázados
birodalmi szemléletû gyakorlatnak látszik most vége szakadni. Gátja ennek a hazai
patrióta gazdaságpolitika és
ugyanúgy gátja az ausztriai
politikai földrengés. Utóbbi
kimenetele még nem látható
tisztán. Egy dolog azonban
már ma világos. Ha Ausztria
politikailag végleg jobbra is
rendezõdik, a történelmileg
megkövült érdekek megmaradnak és azok érvényesítésérõl sem akar és nem is tud
hatalma veszélyeztetése nélkül
az új kurzus sem lemondani.
Keresni fogják majd a módszereket és természeten a közremûködõ partnereket a viszonyrendszer restaurálásához.
Semmi kétség, hogy az
ausztriai, a térséghez idomuló
szereplõk (cégek, pénzintézetek) azonnal felzárkóznak az új
hatalom mellé. Mint a történelem elmúlt öt évszázadában
mindig ezután is kinyújtják kezeiket volt birodalmi hagyományú klienseik felé. Vélhetõen
arra sem kell sokat várni, hogy
a távolabbi Nyugat (USA, EU
vezetõ hatalmai) is megtalálja
az új együttéléshez vezetõ utat
Ausztriával. Ebben az újra rendezõdõ
viszonyrendszerben
kell a helyünket jól megtalálni.
Mindennél fontosabb, hogy ez
az évszázados saját klienskaszt
mellõzésével történjék.
Boros Imre
közgazdász
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (8.)

Kereki Zoltán: – Egyedül a meggyõzõ érvek hatnak rám. A
„csak” nem!
Harminchétszer volt válo- térjünk vissza a ZTE-hez, szegatott vidékrõl a Haladás és a retném, ha leírnád, amit most
ZTE játékosaként. Akkor, ami- mondok… Rendkívül rosszul
kor nem okozott különösebb ismerem az embereket, mert
gondot a magyar csapatnak a mindenkinél a jó szándékot, a
világbajnokságra kijutni. Még segítõkészséget feltételezem.
akkor sem, ha a jelenleginél Ezért sokszor kellett csalódsokkal kevesebb együttes sze- nom. Miután eljöttem a klubrepelhetett a VB-döntõn. Igaz, tól, írtam egy levelet Szabó
akkor még jegyezték a magyar Imrének, aki akkor az utánlabdarúgást, s nem csak válo- pótlás szakág vezetõje volt.
– Mi volt a célod ezzel?
gatott szinten. Klubcsapataink
– Felajánlottam a segítségeis meghatározó szerepet játmet, beosztott utánpótlás edszottak Európában.
Kereki Zoltán Kõszegen zõként...
– Ez nem megfutamodás?
született. A kisváros fiataljai
– Nem! Nekem mindig viszámára a Széchenyi tér volt a
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták táim voltak a tulajdonossal. Sonaphosszat a labdát. Szombat- ha semmilyen sorba nem akarhelyen végezte a középiskolát, tam beállni, most pedig már
de közben továbbra is szülõ- végképp nem fogadom el azt
városa NB III-as csapatában az egyedüli érvet a fõnökség
focizott, noha testnevelõje részérõl, hogy csak... Egyedül a
mindenáron röplabdázót akart belõle
faragni. Bár játszott
az iskolai csapatban,
kitartott a foci mellett. Mint késõbb kiderült, nem bánta
meg. Az érettségi
után Körmenden, a
fõiskolán
folytatta
tanulmányait és tagja lett az NB II-es csapatnak. A következõ
állomás a vasi megyeszékhely lett.
A Szombathelyen
eltöltött évek után a
ZTE-hez igazolt. Most
is Zalaegerszegen él,
itt beszélgettünk pályafutásáról.
– 2012-ben jöttél
el a ZTE-tõl. Mit csinálsz azóta?
– MLSZ-ellenõr va- 1976-ban az Év labdarúgójának válaszgyok. De azért még tották Magyarországon.

meggyõzõ érvek hatnak rám.
Úgy tûnik, hogy a mai világban
az én elképzelésemnek már
nincs helye. Itt állandóan az
edzõket szidják. Bár a vezetõkkel lenne csak annyi gond,
mint a szakvezetõkkel… Az edzõket ki nevezi ki? Nem a tulajdonosok? Õk csinálják ezt a
körforgást. Ebbe bekerülni a
vezetõkön múlik. Mindent tudunk futballberkekben, hogy
ki kinek a haverja, ki kinek
telefonál.
– Térjünk vissza a Szabó
Imrének írt levélre! Lett következménye?
– Nem. Tudod, nagyon
nehéz errõl beszélni, mert azt
hiszik, hogy nagyképû vagyok.
Én csak a tapasztalatokat szerettem volna átadni. Lenne
mit... Azért harminchétszer

egyéniségekre. Végh Gábor
elnök úr helyében már az elsõ
hetekben meghívtam volna a
klub egykori kiválóságait egy
beszélgetésre. Nem lett volna
haszontalan összejövetel.
– Újra NB I-es lesz a ZTE?
– Remélem, hogy most viszszajut a csapat az élvonalba,
mert ez a zalaegerszegi közönség nagyon megérdemelné. S
mint elõbb említettem, a múlttal, az elõdökkel is sokkal többet kellene törõdni. Még az
agyonszidott MLSZ is többet
tesz az egykori játékosokért...
Nekünk a marketinges üzenget, hogy menjünk el, ha netán
van valami rendezvény. Meddig tartana egy meghívót küldeni...
– Beszélgetésünk vége felé
haladva készítsünk szám-

Kereki Zoltán tapasztalatára úgy látszik nincs szükség a magyar labdarúgásban. A felvétel fejesgólját örökítette meg a
Szovjetunió elleni 1977-es VB-selejtezõn.
voltam válogatott vidékrõl,
hosszú évekig az MLSZ utánpótlás-igazgatójaként dolgoztam. Nem hiszem, hogy a megyében lenne még valaki, aki
ezt elmondhatná magáról...
Kaptam ugyan választ Szabó
Imrétõl, de az nemleges volt.
– Milyen most a kapcsolatod a ZTE-vel?
– Semmilyen.
– Nem keresnek?
– Nem. A közelmúltban a
sportcsarnok jubileuma kapcsán rendeztek egy összejövetelt. Tudod hányan mentek el
az egykori labdarúgók közül?
Ketten. Valami nincs itt rendben. Zalaegerszeget a hatvanas-hetvenes években ismerte
meg az ország, a sport, a ZTE
révén. Hát így kell ezzel az
örökséggel sáfárkodni? Nem
értem, hogy a ZTE vezetõi
miért nem támaszkodnak jobban az egykori meghatározó

vetést! Mit kaptál a labdarúgástól, s mi az, amit kitörölnél
az életedbõl?
– Kezdhetem a pozitívumokkal?
– Nem! Elõbb a csalódásokról beszélj, hiszen így
lesz dramaturgiailag rendben
ez a hosszú beszélgetés.
– Nagyon sok embernek
segítettem pályafutásom során, de nem sok köszönetet
kaptam. Nem vártam soha hálálkodást, de azért néha megkérdezhetnék: Zoli bácsi, hogy
van? A konfliktusaim abból
adódtak, hogy mindig kategorikusan fogalmaztam. Soha
nem anyáztam senkit, nem
voltam durva játékos sem.
Szeretem megvitatni a kérdéseket, úgy, hogy tiszteletben tartom a másik véleményét. De – mint korábban
említettem – a „csak”-ot nem
fogadom el érvként. Ebbõl
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hihetetlen konfliktusaim támadtak. Szombathelyen hat
évvel korábban akartam önálló
labdarúgó klubot, mint az
megvalósult. Ezért az ötletemért akkor megköveztek. Egy
kitüntetéskor aztán elnézést
kértek tõlem. Nagyon örülök,
hogy rájöttetek erre – mondtam –, fõleg azután, hogy
köteleztek benneteket arra,
hogy gazdasági társasággá kell
alakulni. Gyerekek, hat évet
azért nem lehet elvenni egy
ember életébõl! Az MLSZ utánpótlás-igazgatójaként igyekeztem segíteni a magyar tehetségeket, hiszen ez volt a fõ
feladatom. Nem volt könnyû
dolgom, hiszen özönlöttek az
országba a sokadrangú külföldi játékosok. Mindig félreértettek... Soha nem vitattam,
hogy azokra szükség van, akiktõl a magyar gyermek tanul,
akikre felnézhet. Tudod mi a
perdöntõ kérdés? A rendszerváltás óta ezerszámra jöttek
külföldi játékosok Magyarországra. Hány légiós ZTE-játékosra emlékszel vissza?
– A játéktudása alapján
talán háromra-négyre. Radu
Sabo feltétlenül közéjük tartozik...
– Én bõvíteném a listát, de
feltétlenül tíz alatt van ez a
szám. A többiek elvették a
zalai, a magyar fiatalok elõl a
lehetõséget. Nagykanizsán és
Zalaegerszegen is rájöhettem
arra, hogy nem szabad felnõtt
csapatnál edzõsködnöm. Szerettem az utánpótlással foglalkozni. Itt élek Zalaegerszegen,
de senki sem keres meg, hogy
Zoli segítsél, kapsz egy korosztályos csapatot. Lehet, hogy
úgy ítélik meg: Kereki Zoltán
nem alkalmas erre, mert nem
rendelkezik akkori szakmai
tudással és tapasztalattal, hogy
a ZTE-t segíteni tudná. Ezen
nem tudok változtatni, szakmai prostituált nem vagyok,
jelentkezni már nem akarok.
Nagyon szívesen vállalnék fela-
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Az 1978-as világbajnokságon szereplõ magyar válogatott kapitányaként (az álló sorban balról
a harmadik) Baróti Lajos szövetségi kapitány mellett.
datot, de ha nincs rám szükség, akkor azt tudomásul kell
vennem.
– Ennyit a számvetés szomorú oldaláról! S most következzen az örvendetesebb
része pályafutásodnak!
– Azt hiszem, nem voltam
annyira tehetséges labdarúgó,
hogy mindazt elérjem, amit
pályafutásom során sikerült.
– Vagyis nem azok közé
tartozol, akik tehetségüket eltékozolták...
– Aktív labdarúgó koromban a fejemmel játszottam, bár
a többség azt mondja, hogy
lábbal kell. Pontosan tudtam,
hogy ebbõl a játékból mit tudok, s mit nem. Én arra helyeztem a hangsúlyt, ami az
erõsségem volt. Sok tehetséges
labdarúgó ott téved, hogy azt
erõlteti, amit nem tud. Én nem
ezt az elvet vallottam.
– Ha az 1978-as világbajnokság után nem Zalaegerszegre, hanem Budapestre
igazolsz, másképp alakult volna a pályafutásod?

– Lehet, hogy nem 37-szeres, hanem 60-70-szeres válogatott leszek. Az én generációm tagjai nagyon jól tudják,
hogy a fõvárosból sokkal
könnyebb volt bekerülni a válogatottba. Mindezen túl azért
gondolkozzanak el a mai fiatalok azon, hogy a mi idõnkben
két alapkövetelménynek kellett megfelelni ahhoz, hogy
külföldre szerzõdhessünk: minimum 25-szörös válogatottság
és 30 év feletti kor. Mi annyi
idõs korunkban kerültünk ki,
amikor a maiak már jönnek is
haza. A napokban beszélgettem Péter Zolival arról, hogy
akkoriban a civil életben lehet,
hogy jobban kerestünk volna.
Nem volt akkora „üzlet” focistának lenni.
– Van hiányérzeted a futballal kapcsolatban?
– Nincs! Amit a labdarúgás terén meg kellett tennem, azt megtettem. Ezért

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

Lapunk
legközelebbi 2016
nyomtatott
száma
2016. június 16-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
A ZTE csapatkapitányaként…

sokszor érdekeket sértettem,
vagyis támadásoknak tettem
ki magam.
– Kompromisszumokat nem
is kötöttél?
– Ésszerû megegyezéseknek nem voltam ellenzõje, kötöttem is, de alapvetõ elvi
kérdésekben nem engedtem.
A futballban nem szerettem a
protekcionizmust, a hálózati
hálókat. Halmosi Zoltán, egykori klubtársam mondta: Zoli,
neked az a bajod, hogy tíz
évvel elõbbre jársz gondolkodásban a labdarúgásban! Amikor elmondtam a véleményemet megköveztek, majd késõbb igazat adtak. De ki adja
vissza ezeket az elveszített
éveket?
E.E.
(Folytatjuk)
***
Az interjúsorozat valamenynyi része megtalálható honlapunkon: www.zalatajkiado.hu.

www.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

Gyermek belépõ: 1 000 Ft
(3-14 éves korig)

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 • sz.: 8-12

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.
Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,
kimagaslóan magas fizetés.
Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,
hatékony kapcsolattartás az
építõanyag kereskedésekkel.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria

