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megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Halálangyal Párizs felett
pelõ Kalasnyikovok hosszú sorozatai pásztázták a koncerttermet, a kemény rock hangjait elnyomta a halál muzsikája.
Tucatszám hullottak holtan a
földre a gyilkos lövésektõl találtak, sebesültek feküdtek idegen emberek vérében. Egyetlen halálsikollyá silányultak a
koncert hangjai.
2015. november 14-én a halál angyala ráröpült Párizs vá-

rosára. Több helyszínen robbantak a bombák, halálosztó
sorozatok ölték halomra az ártatlan, egy vidám péntek éjszaka kínálta örömöket megélni
kívánó párizsiak tucatjait. Párizs, Franciaország, az egész
civilizált világ döbbenten fogadta a hírt, hogy néhány terrorista merénylõ egypár Kalasnyikovval, bombával percek
(Folytatás a 3. oldalon)

Sportbarátoknak karácsonyra!
A rettegés befészkelte magát az emberek lelkébe.
Péntek este volt. Ugyanolyan, mint a többi. A part
kövei közé szorított Szajna
lustán folydogált végig a városon. A világ egyik legvidámabbnak tartott metropolisza
fényárban úszott: a híres sugárút, a Champs-Élysées éttermeinek, kávézóinak ragyogó portáljai felkészülten várták a
szórakozni vágyó párizsiakat. A
város egyik jelképe, az acélszoknyás Eiffel-torony messzire világítva õrködött a világ
fõvárosa felett.
Az emberek kiözönlöttek
az utcákra, hogy a lezárult
munkahét után önfeledt szórakozással töltsék a párizsi éjszakát. A vidám órákat, kulináris
élvezeteket kínáló vendégváró
helyek beszippantották, s a
terített asztalokhoz ültették az
utcákon andalgókat. A pódiumokról szólt a zene: a rikoltozó szaxofon szólamaiba belebrummogott a nagybõgõ, s

hol pergõ nyelvvel, hol lassabb
lüktetéssel, mindkettõjükkel
feleselt a dob. Éjszaka volt,
péntek éjszaka, a megszokott,
de mégis mindig megújuló,
ezernyi csodát kínáló, hamisítatlan párizsi éjszaka.
A Bataclan nevû szórakozóhelyen mintegy másfél ezer
fiatal zsúfolódott össze, hogy
hódoljon szenvedélyének, meghallgassa az amerikai Eagles of
Death Metal együttes koncertjét. Minden úgy zajlott, ahogy
a hasonlóan acélsûrûségû zenét játszó bandák koncertjein
lenni szokott. A gitárok falat
repesztõ crescendói, a dobok
tomboló dübörgése valósággal beleépültek a közönség
zsigereibe, felépítve azt az
egy-két óráig tartó önkívületi
állapotot, amelyért a mûfaj
hódolói feltételek nélkül rajonganak.
S akkor… Akkor valami
irtózatos dolog történt. Kele-

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

15772

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

A Zalatáj Kiadó korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.
Íme ajánlataink:
Bajnokcsapat: A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
300 Ft
meg a kiadvány.
Megkoronázva: A könyv a ZTE 2002-ben bajnokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
1 000 Ft
idézi fel.
ZTE-mozaikok: Emlékezés az elõdökre. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé800 Ft
keznek a sikerekre.
A nagy csapat I-II.: A ZTE férfi kosárlabda-csapatának elsõ és második bajnoki címére emlé800 Ft
kezünk.
A nagy csapat - 10 év múlva: Hogyan emlékeznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté800 Ft
vel az aranyéremre?

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:
Farkas László kötete a rendszerváltásnak nevezett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.
1 000 Ft
Égi per: „A huszadik század drámája” – írták róla Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelenhetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.
800 Ft
Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com.
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.
Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!
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Egészségtelen egerszegi erotika

Rajz: Farkas László

Mi kell még?

A kamera elrejtése az Egészséges erotika címû filmben.

– Napok óta azon tûnõdöm, mi kell még ahhoz, hogy az
unió Pató Páljai észbe kapjanak?!

Uniós helyzetkép

Éppen harminc éve annak,
hogy bemutatták Tímár Péter
Egészséges erotika címû filmjét. Aki látta, annak felesleges
mesélnem az alkotásról (aki
nem látta, feltétlenül nézze
meg, érdemes). A ládagyár vezetõje és az üzemi tûzoltó kamerát helyez el a nõi öltözõben, s az irodában televízión
keresztül figyelik a vetkõzõöltözõ leányokat, asszonyokat.
Három évtizeddel késõbb
egy negyedik évtizedét taposó
zalaegerszegi férfi újrajátszotta a filmbéli történetet. De ez
már valóságos „játék” volt.
Munkahelyén nem ládákat
gyártanak, hanem fuvarozással
foglalkoznak. A kamerát nem a
nõi öltözõben, hanem a mosdóban helyezte el. Amolyan
idegi görcsoldásra használta

volna a felvételeket, ugyanis
munkahelyi stresszre panaszkodott. Három kolléganõjérõl sikerült is felvételt készítenie, de a negyedik felfedezte a kamerát, s átadta fõnökének.
Az észak-egerszegi cég azonnali hatállyal megszüntette a
dolgozó munkaviszonyát. A
Zalaegerszegi Járási Ügyészség pedig tiltott adatszerzés
büntette miatt vádat emelt
ellene.
Nem gondoltam volna,
hogy a kukkolást ilyen szépen
és hivatalosan is ki lehet fejezni. De arról sem hallottam,
hogy a stresszoldó felvételeket
az Egészséges erotika újravetítése esetén kísérõfilmként
bemutatják.
E.E.

– Hölgyeim és Uraim! Most arról fogunk tanácskozni,
hogy mirõl tanácskozzunk legközelebb...

Jövõkép?

Mi történik a nõi mosdóban? Az egerszegi kukkoló már nem
tudta olyan ügyesen elrejteni a kamerát, mint azt a filmben
tették. (A fotó illusztráció.)

– Itt az Abdullah lakótelepen laknak Kovács Mohamedék,
Tóth Mohamedék, Molnár Mohamedék...

www.zalatajkiado.hu
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Bölcsõtõl a ravatalig (1.)
Az eltûnt falu nyomában

Nemeshetés, a festõi környezetben fekvõ falu.
Délután van. A nap sugarai, az árnyékba, s punnyadnak
mint milliárdnyi tüzes nyíl- lustán tovább. Egyik-másik ritvesszõ, könnyedén átszúrják az kásan lehúzott redõny mögül
égbolton kószáló néhány caf- halványkék fény szûrõdik ki,
rangos felhõt, s aranyszínbe tanúsítva, hogy van valaki a
csomagolják a falu fölé hajló házban, aki éppen tévét néz.
lankákat. Megyek az egykori Egyéb életjelet nem fedezhet
Fõ úton. Így hívták hajdan a fel az útonjáró.
falut észak-dél irányban átszelõ
A falu, melynek letûnt évhosszú utcát, amely ma Petõfi tizedeit leporolni szándékoSándor és Vörösmarty Mihály zom, Nemeshetés, a szülõfanevén osztozik. Csend min- lum, ahol életem elsõ évtizedenütt. A kapuk mögött ku- deimben volt szerencsém megtyák hûsölnek. Némelyek illen- élni a mára eltûnt világot.
dõségbõl vakkantanak egyet- Természetesen százszámra akadkettõt, aztán visszakushadnak nak olyan kistelepülések, ame-

Versrongálók
– avagy a határtalan hülyeség újabb példája

József Attila alighanem forog
a sírjában.
Most éppen az a divat, hogy
néhány félmûvelt f…kalap kitalálta, miképpen lehet klasszikus értékû verseket meggyalázni. Ha már nem tudnak
ezek az idióták értéket terem-

teni, hát inkább rombolnak.
Vagy az is lehet, hogy provokálnak...
Az úgynevezett verses-humoros videók vetélkedésében
ezúttal a NuHeadzTV produkcióját csodálhatjuk meg.
Ez a fantasztikus alakulat
József Attila Mama címû versét alázta meg. Pontosabban az
eredeti szöveget betették a
Google-fordítóba, lefordították
mongol nyelvre, majd a mongolt vissza magyarra, s ezt szavalta el egy bizonyos Döbrösi
Laurának hívott, színmûvésznek nevezett hölgy. Az „eredmény” katasztrofális.
Kedves idióta versgyalázók! Próbáljanak inkább értéket teremteni, klasszikus értékû verseket írni! Ha nem
megy, mert hiányzik ehhez a
szürkeállomány, akkor tegyék
le a lehangolt lantot.
S mi fellélegzünk!...
E.E.

lyek sorsa szinte semmiben
sem különbözött szülõfalumétól. Ugyanazok a ritka örömök
és sokkal számosabb szomorú
történések töltötték ki az emberek napjait. Ám dacára minden nyomorúságnak, a falu élt.
Kajla tehénkék vonszolták az
õszi esõk idején mélyen felázott úton a tengelyig süllyedõ
kerekû szekereket. A hátsó udvarból kasza kalapálás ütemes
hangja szaggatta szét a csend
függönyét. Az istállók felõl
egy-egy anyjától elszakított
borjú panaszhangjai hallatszottak, az udvaron aprójószág káricált, tyúkok rúgták fáradhatatlanul a földet, libák, kacsák
viriböltek a számukra kitett
vízbõl. Eleven lüktetés töltötte
meg az udvarokat, az utcákat, a
falut…
Születés...
Aprócska gyermek voltam
még. Hegyi birtokunkra igyekezvén, apámmal gyakran szekereztünk el egy ház elõtt,
ahol egy szilvafára táblát erõsítettek, rajta ezzel a szöveggel:
Magyar Péterné Okleveles Szülésznõ. Nagyon az elején jártam még az iskolában megszerezhetõ tudásnak, de már
képes voltam a betûk sorából
értelmes szavakat összerakni.
Okleveles? Meg szülésznõ? Idegenül csengtek a szavak, nem

értettem belõlük annyit sem,
mint a Hímes vagy a Zsemle az
igán kívüli világból.
Késõbb aztán megtudtam,
hogy a rejtélyesen hangzó okleveles szülésznõ titulus nem
másnak jár meg, mint Kati néninek, a bábaasszonynak. A
bába fontos személy volt a
faluban. Akkoriban a várandós
asszonyok nem a kórházban,
vagy szülõotthonban hozták
világra gyermekeiket, hanem
otthon, a Kati nénik hathatós
közremûködésével. Azok, akik
a háborút követõ évtizedekben születtek, még elmondhatják magukról (akárcsak e sorok írója), hogy van szülõfalujuk, szó szerinti értelemben is.
A negyvenes, ötvenes években még nem számított ritka
eseménynek a gyermekáldás.
Négy-öt gyermek egy családban egyáltalán nem számított
kuriózumnak, sokhelyütt ennél több kenyérpusztító is
felcseperedett a konyhaasztal
körül. Ma már elképzelni is
nehéz, hol és hogyan fértek el
a vert falu apró házakban
annyian. Alighanem az a szeretet-kohézió szorított kicsinek, nagynak helyet, amely puha fészekké varázsolta a hajlékok szûkös terét.
f.l.
(Folytatjuk)

Halálangyal Párizs felett
(Folytatás az 1. oldalról)
alatt lerombolta azt a világot,
amely a zsidó-keresztény kultúra alapjain felépült évezredek
során Európa nyugati féltekén.
Párizs ettõl a pusztító péntek éjszakától számítva már
soha nem lesz ugyanaz, mint a

brutális támadás elõtt volt. A
rettegés tudva, vagy tudattalanul befészkelte magát az emberek lelkébe, s egy-egy lágy
fuvallatból is a halál angyalának szárnysuhogását vélik
majd kihallani.
f.l.

Fotó: Reuters/Benoit Tessier
Tömegek gyászoltak Párizsban a támadások egyik helyszínénél.
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Döbbenetes fordulat a fagyállós gazda ügyében
Fagyállós borosgazda néven lett ismertté az a vácszentlászlói férfi, aki a meggyborát
rendszeresen dézsmáló tolvajt
a nedûbe töltött fagyállóval
próbálta megleckéztetni. Öt
liter fagyállót vásárolt, abból
egy-két litert a borhoz öntött.
Miután a tolvaj ismét megcsapolta a gazda hordóját, s a
lopott borból ismerõseinek is
juttatott, bekövetkezett a tragédia. A késõbbi sértett, aki
dizájner drogot is fogyasztott a
borhoz, súlyos veseelégtelenség következtében elhalálozott.
A többiek kisebb-nagyobb roszszullétekkel megúszták a fagyállóval dúsított nedû élvezetét.
Az ügy tárgyalásakor a Budapest Környéki Törvényszék

nem jogerõsen 7 év börtönre
ítélte a borosgazdát. Az ítélet
óriási felháborodást váltott ki
országszerte. A közvélemény
az ítélet jelentõs csökkentését
követelte. A tiltakozási hullámhoz csatlakozott a Pest Megyei
Fõügyészség is. Álláspontjuk
szerint „… a vádlott szándéka
emberölés elkövetésére még
eshetõlegesen sem irányult,
ezért a cselekmény téves minõsítésére hivatkozva és a büntetés enyhítése érdekében…”
fellebbezést nyújtottak be.
Eszméletlen. Az ügyészség
– melynek alapvetõ feladata
lenne, hogy a törvények hatályán belül a legmagasabb büntetés kiszabására inspirálják a
bíróságot – maga is felismerte

Liberáliséknál

Ebbõl a pincébõl lopták rendszeresen a bort.
a helyzet fonákságát, s a tulajdonát védõ gazda mellé állt. A
hazai joggyakorlatban meglehetõsen egyedinek számító
eset is rámutat a hazai igazságszolgáltatás berkein belül
fellelhetõ fonákságokra.
A borosgazda a tárgyaláson
nem tagadta, hogy a fagyállót
õ keverte a meggyborhoz, de

mint mondta, szándéka nem
terjedt tovább, minthogy a
visszatérõ tolvajt egy kiadós
hasmenéssel elrettentse a pincéje látogatásától. Ezért sóztak
rá elsõ fokon 7 évet. Ezt sokallta meg az ügyészség, s állt
elõ az az állapot, amikor a
hóhért akasztják.
f.l.

FELHÍVÁS
A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében

– Most már mindenhol Orbán tematizálja a közbeszédet...
Se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk!

Rajz: Farkas László

Dodó és Brumi a Mókusban

– Sosem merültem el túl mélyen a nyelvészetben, de hogy
az osztrák kitalálta kerítés helyett a kapu oldalsó szárnyakkal kifejezést, az valami zseniális!...

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház). Valamennyi árverési napon
7:30 órától lehet regisztrálni, az elsõ árverés 9:00 órakor kezdõdik, az árverések 30-45 percenként követik egymást, a hirdetmény mellékletében megjelölt sorrendben.
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.)
állít ki. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

2015. november 19.
Közelmúltunk történései
egyértelmûen jelzik, hogy világunk gyors és nagy átalakulásban van. Lehetetlen lenne
arra vállalkozni, hogy e hatalmas változástömeg minden
részterületét szemügyre vegyük. Érjük be azzal, hogy a
ránk – a Kárpát medencei magyarságra – a változás tömegbõl adódó veszélyeket és esélyeket latolgatjuk. Ezt is csak a
történelmi tanulságok összefüggés-rendszerében érdemes.
Ennek annál is inkább létjogosultsága van, mert ha a magyarság, az elmúlt évszázadokban a változásokból nem tudta
volna kiszûrni az igazán létveszélyt jelentõ elemeket és
nem tudta volna felfedezni az
adódó lehetõségeket, aligha
maradhatott volna fenn folyamatos államiságunk – szemben
másokkal, akik ezt hosszabbrövidebb idõre elvesztették –
az elmúlt évezredben. Aligha
õrizhette volna meg nemzeti
identitását. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy eleink minden esetben a legjobbat hozták ki az adódó helyzetekbõl,
de azt mindenképpen, hogy
legalább is európai összehasonlításban hosszú évszázadokig messze nem a legrosszabbat.
Történt mindez annak ellenére, hogy több esetben éppen nemzetünk állhatatossága
és önfeláldozó kitartása lett a
gátja más európai nemzetekre
leselkedõ
végveszélyeknek.
Ezekért a szolidáris kitartásokért általában nem járt hála,
éppen ellenkezõleg. A mongol
sereget élõ pajzsként felfogó
magyar nemzettestet rövid félszáz év múlva „megszabadították” szakrális uralkodó házától,
az iszlám terjeszkedés feltartóztatásában
létérdekükben
veszélyeztetett Habsburgok segítség helyett inkább a prédára, a régóta vágyott magyar
királyi trónra vágytak. Az sem
volt baj, ha csak egy darab
jutott nekik belõle. Kisunyiskodták, hogy végül az egész az
ölükbe hulljon.
Igaz, Lengyelország sem
járt különbül. A Bécset 1683ban a török ostromgyûrûbõl
kimentõ lengyelek röviddel
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Hatalmas átalakulásban van világunk
késõbb ugyanazt kapták jutalmul mint mi, szétdarabolt hazájuk egy falatja a Habsburg
birodalom része lett. (Ki érti
ezt a fene nagy Habsburg retró kultuszt ma is hazánkban,
hiszen még az elsõ világháborús bukásukat is csak mint a
duális állam egyik tagján, rajtunk verték le a gyõztesek.)
Az utóbbi két évszázadban
bár már messze nem fõszereplõként, de mindig nagyban
érintettek bennünket a világ
és kiváltképpen Európa nagy
átalakulásai. Ezek rendre a
kontinentális fõhatalom megszerzéséért folytak és soha
nem voltak békés szándékúak,
mindig az agresszor azon szándékáról szóltak, hogy a hatalmat katonai hódítással és a
meghódítottak alávetésével oldja meg.
Az utóbbi két évszázad két
nagy hódítási kísérlete azonban nem vette figyelembe,
hogy Európa egyre inkább
nem a világ közepe, mint volt
valaha, ezért mindkét hódítónak (Napóleon és Hitler) buknia kellett, mert végül a világgal (a világpiaccal) találták
szembe magukat). A világpiaci
uralmat, kiterjedt gyarmatbirodalmat létesítõ angolszász
hatalmak (fõként Anglia) nem
engedték és nem is engedhették, hogy e hódítások sikerrel
járjanak, hiszen akkor eleve
fuccs az õ jól kitalált dominanciájuknak. Inkább szembe
vezették a természettõl fogva
egymásra utalt feleket és ezzel
gyengítették pozícióikat. A világpiaci szemlélet bele sûríthetõ a „splendid isolation”
(elegáns elkülönülés) britek
külpolitikai jelszavába, vagy
abba a mondásba, hogy Angliának nincsenek barátai és
ellenségei, csak érdekei. Mindig a gyengébbet kellett ehhez
támogatni a kontinensen, hogy
az erõegyensúly tartósan fennmaradjon.
Miként lenne magyarázható egyébként az a szenzációs
siker, amit a britek elértek,

Törvényszerû, hogy Napóleonnak és Hitlernek (képünkön) is
buknia kellett.

Németország etalonjai kerültek célkeresztbe. Most éppen a
focilegendát, Beckenbauert támadják.
hogy az 1815-ben megalkotott Európában, rá kíván kényszeSzent Szövetség (orosz, porosz ríteni, mint például a TTIP
és osztrák uralkodók kötötték) kereskedelminek és beruházáegyik tagját, Oroszországot sinak titulált, de még Amerimég a török elleni krimi há- kában sem egyöntetû ujjongásborúban (1853) katonailag tá- sal fogadott diktátum, vagy
madták, mégis már az elsõ hátunk közepére sem kívánt
világháború elõtt jóval sikerült értelmetlen háborúkban való
átédesgetni szövetségesei ol- társtettesi részvétel (Irak, Afdaláról, egyébként vesztére. ganisztán). Másrészt folyik a
Angliának Napóleon veresége diktátumok ellen a küzdelem,
után volt egy évszázada, hogy aminek fõ vonulata régi és
bemutassa: Európa nem szaba- egyben új is, az európai együttdulhat a világgazdasági Anglia mûködés ezúttal békés kiteráltal uralt diktátumától és az jesztése, ha lehet Ázsiáig, a
angol font csáberejétõl.
dollár által még végleg nem
A fordulópontot az elsõ eluralt, szintén önállóságukat
világháború hozta, de ez az féltõ régióira is.
ügy természetén mit sem válMegingott szövetségesi hûtoztatott. Mindössze annyi tör- ség és észérvek állnak egymástént, hogy a prímás szerepét sal szemben. Ráadásul az sem
az USA vette át, mégpedig tü- tisztázott, hogy ki a szövetsérelemmel és fokozatosan, épít- ges: maga az USA, vagy az arckezve az elsõ világháborúban talan magánpénz arctalan
bezsebelt hatalmas profítjai- urai? Azért is van e félszeg
ból. (Az USA csak 1917-ben lé- magatartás Európa vezetõ orpett hadviselõ félként a hábo- szágaiban, fõként az európai
rúba, addig csak pénz kölcsön- piacvezetõ Németországban,
zött az Antant tagjainak, amit mert az arctalan magánpénz
kamatostul vissza szeretett vol- utasításait a nagyon is arccal
na kapni, de ezt veszélyben rendelkezõ USA adminisztrálátta.)
ció közvetíti. A sehova sem
Az USA és a dollár domi- vezetõ tehetetlen topogásra a
nanciája 1989-re jutott el a migráció nem kezelése a legcsúcspontra. (A múlt század fényesebb bizonyíték, valaharmincas éveiben a nemzet- mint az, hogy Németország
közi pénzforgalomnak még etalonjait támadják, a VW-t és a
60%-a volt fontban, ma nagy- Deutsce Bankot és újabban
jából ez a dollár aránya, bár már a német focilegendát,
csökkenõ.) Egyetlen valódi Beckenbauert is. Õt éppen
katonai ellenlábasától is meg- foci VB korrupcióval.
szabadulva az USA a világ
Legyen vigasz, hogy a doegyetlen szuperhatalma lett. log már az USA-ban sem tetMára kiderült, hogy éppen a szik mindenkinek. Már a kongdollár okozza világhatalmi po- resszusi tagok között is találzíciójának a legnagyobb kihí- hatók olyanok, akik az arctalan
vását. A dollár ugyanis 1913 óta pénz fõtemplomát vádolják,
(ekkor alapították a Federal minden gazdasági bajok forReserve Rendszert) nem az rásának a válságok gyártójának
amerikaiaké, nem is az ameri- nevezik (Sanders és Ron Paul
kai államé, hanem magánpénz, szenátorok).
kibocsátói idõnként nem kíIgazán nem könnyû a temélik az amerikai nemzeti ér- rep, nem lenne baj, ha a
dekeket sem.
megelõzõ évszázadnál eredméMa világunkban egyrészt az nyesebben mozognánk rajta.
történik, amit az eurót is 2008 Mindenek elõtt a nemzeti éróta maga alá gyûrõ arctalan dek legyen, de nagyon vigyázmagánpénz kibocsátók diktál- zunk potenciális sorstársaink
nak és az USA adminisztráció érdekeire is.
jól, vagy kevésbé jól végrehajt
Boros Imre
és partnereire is, mint mi itt
közgazdász
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Állampolgári jog az egészséges ivóvízhez jutás
Befejezõdött a 4,4 milliárd forintos ivóvíz-minõség javító projekt
Befejezõdött „a Zalavíz Zrt.
szolgáltatási területén lévõ
településeinek ivóvízminõség
javítása és vízellátás fejlesztése” címû projekt. Az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minõségérõl az Európai Unió Tanácsának irányelve és Kormányrendelet rendelkezik. A rendelet rögzíti az ivóvíz minõségére vonatkozó követelményeket.
A milejszegi, a becsvölgyei
és a bagodi ivóvízmûvekhez
tartozó települések, így Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu,
Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy ivóvízének arzéntartalma korábban meghaladta
a rendeletben elõírt határértéket. A három vízmû vízbázisa
nem volt megfelelõ sem minõségi, sem mennyiségi szempontból, e vízbázisokról a települések egészséges ivóvízzel
történõ hosszú távú ellátása
nem volt biztosítható.
A 4,4 milliárd forintos fejlesztés célja a szennyezõ anyagok koncentrációjának határérték alá csökkentése volt, vagyis az ivóvíz-minõségi jogsza-

bály követelményeinek teljesítése. A projekt keretében megépült Zalaegerszegen a Nyugati Vízmû, ezzel kiváltották a
magas arzéntartalmú milejszegi, becsvölgyei és bagodi kutakból történõ kitermelést. A
regionális megoldással a vízminõségi problémákkal küszködõ települések jobb minõségû
és szabad kapacitással rendelkezõ zalaegerszegi vízbázisról
kerülnek ezentúl ellátásra. A
projekt keretében lehetõség
nyílt az eddig el nem látott
területek ivóvízellátásba történõ bekapcsolására, továbbá hálózati rekonstrukciós munkák
elvégzésére is, figyelembe véve annak gazdaságos kiépíthetõségét és üzemeltethetõségét.
Arzén, vas- és mangánmentes, egyszóval egészséges ivóvíz – ez az eredménye a Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén végrehajtott beruházásnak.
Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkára elmondta,
hogy hazánk az uniós csatlakozáskor kötelezettségeket
vállalt az ivóvíz minõségének

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 26 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

Egy rendkívül fontos beruházás ünnepélyes pillanata: megtörténik a szalagátvágás.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester szerint a projekt
legfõbb üzenete a megyeszékhely és az érintett 15 település
összefogása.
javítása és a csatornafejlesztések terén. Mindez egybevág
a kormány gondolkodásmódjával, a magyar alaptörvény is
kimondja, állampolgári jog az
egészséges ivóvízhez való
hozzájutás. Mint fogalmazott, a
zalaegerszegi beruházás éppen ezért jelentõs a megyeszékhely és a többi érintett
település számára.
Vigh László országgyûlési
képviselõ az ivóvíz megbecsülésére, a környezet védelmére
hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, a világ számos pontján az ivóvíz ára a benzinével
egyenlõ, miközben mi pazarolunk, öntözésre használjuk az
ivóvizet. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a projekt legfõbb üzenetének a megyeszékhely és a projektben
érintett 15 település összefogását tartja. Kiemelte, Zalaegerszeg térségben gondolkodik. A

jövõben is olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani a környékbeli településekkel, amelyben
össze tudják kapcsolni a programokat.
Bali Zoltán, az önkormányzati társulás elnöke elmondta:
Milejszeg, Becsvölgye és Bagod kútjaiból magas arzéntartalom miatt nem tudtak egészséges ivóvizet biztosítani az
innen ellátott településeknek.
A beruházás során Zalaboldogfán két víztárolót, Csonkahegyháton egy új víztornyot is
létesítettek, és 70 kilométernyi
vízvezeték-hálózatot építettek
meg. A nyugati vízmûtelep új
tisztítómûve biztosítja, hogy
minden település immár egészséges ivóvizet kapjon.
Zalaegerszeg nyugati részét
is érinti a beruházás, a Vizslaparkot, a Landorhegyet, a
Kertvárost és a tõlük nyugatra
esõ városrészeket.
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Szavak...
A Tumax Bau Építõipari és Kereskedelmi Kft.
pályázati támogatást nyert el 2012-ben „Telephelybõvítés Kispáliban” címmel az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III.
tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím negyedik támogatási körében.
A fejlesztésre a vállalkozás – elsõsorban építõipari –
tevékenységének mennyiségi és minõségi bõvülése érdekében volt szükség.
A 60%-os támogatású projekt keretében megvalósult a telephelyen lévõ tároló-szerelõ csarnok
irodákkal történõ bõvítése, továbbá napkollektoros
rendszer elhelyezése (megújuló energia hasznosítása) a használati melegvíz elõállítása érdekében. A projekt részeként beszerzésre kerültek
speciális fólia hegesztõ berendezések és egyéb
eszközök: 2 db kerámiaékes hegesztõ automata,
1 db mûanyag hegesztõ extruder, 1 db átlapoló
hegesztõ szett, 1 db nagyfeszültségû szikravizsgáló, valamint 1 db áramfejlesztõ.
A fejlesztés eredményeként az alábbi új szolgáltatásokkal bõvült a vállalkozás tevékenységi
köre :
– hulladék lerakók, trágyatárolók szigetelése
– tûzivíz tározók, fürdõmedencék építése
– lapostetõk szigetelése

Kosztolányi Dezsõ kiválasztotta a számára legszebb tíz szót.
Kosztolányi Dezsõ, a magyar
irodalom egyik legnagyobb
alakja szerint a következõ tíz
szó a legszebb nyelvünkben:
láng, gyöngy, anya, õsz, szûz,
kard, csók, vér, szív, sír.
Mint minden ilyen csoportosítás, ez is szubjektív természetesen. Én is ilyen felsorolást teszek, amikor a számomra három legutálatosabb szót
kell megnevezni. Ezek a következõk: során, folyamán,
migráns.
Utóbbi nem magyar eredetû, de itt van mindennapi
életünkben. Sajnos nem csak
nyelvészeti problémát okoz.
Ezzel szemben a során és a
folyamán magyar kifejezés, s
körülbelül olyan kártékony,
mint a természetben a parlagfû.
A migránsválság miatt most
nagy szezonja van a helyszíni
tudósításoknak. A riporterek
teszik is a dolgukat becsülettel, annyira, hogy elfelejtenek
magyarul beszélni. A során és
a folyamán csak úgy fröcsög a

tudósításokban. Nem beszélve
az idõjárás-jelentésekrõl, ahol
a tegnapot, a mát, s a holnapot
nem is tudják már kiejteni a
„nap során vagy folyamán”
förmedvény nélkül. Pedig ennek a két szónak gyakorlatilag
nincs is szerepe a magyar
élõnyelvben. Teljesen fölösleges pótlékok csak.
A mai nap folyamán kifejezés helyesen és egyszerûen
csak ennyi: ma.
A tegnapi nap soránt is ki
lehet szabadítani a hibás nyelvhasználati béklyóból. Miért
nem lehet csak azt mondani,
hogy tegnap?
Az az érzésem, hogy a
magyar közszolgálati televízió
ismét elindíthatná egy régi,
nagy sikerû vetélkedõjét, a
Riporter kerestetiket. S nem
csak a riporterjelölteknek, hanem a mûsorvezetõknek, s a
szerkesztõknek is.
A jelentkezési jelige kézenfekvõ: során és folyamán
kíméljenek!
E.E.

A projekt által elnyert uniós támogatás nagysága
6.995.567 Ft volt.
A tudósításokban és az idõjárás-jelentésekben valósággal
hemzseg a „során” és a „folyamán”.

Hirdetésszervezõket
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A szív diadala
– avagy ördöge van-e Storcknak?
Vasárnap este a labdarúgóválogatott egy katartikus mérkõzésen megváltotta repülõjegyét a jövõ évi, Franciaországban rendezendõ Európabajnokságra. A Groupama Arénában 22 000 nézõ tombolt a
lelátókon, fanatikus tûzzel hajtotta, ûzte a csapatot az évtizedek óta hiába sóvárgott
nagy cél, hogy Európa futballelitjének társaságában futhasson ki végre a zöld gyepre.
S a csapat partner volt. Egy
emberként küzdöttek egymásért, a közönségért, Magyarországért. Mert ezen a vasárnap
estén valószínûleg alig akadt
futballrajongó magyar, akit
nem hozott volna lázba az
esély, hogy végre, annyi sikertelen próbálkozás, annyi kudarc után ott lehetünk Európa
futballjának nagyszínpadán.

A játékosok egymást múlták fölül akarással, küzdelemmel, szívvel. A csapatkapitány,
Dzsudzsák Balázs több gyenge produktum után végre igazi
vezére volt a csapatnak. Eszméletlen mezõnymunkát végzett a kilencven perc során, s
az a hév, amely õt tüzelte,
átragadt a többiekre is. A 101.
válogatottságánál tartó Királynak kritikus pillanatokban is
helyén volt az esze, meg persze a keze, lába… Guzmics korlátlan úr volt a levegõben,
Kádárt szinte lehetetlen volt
átjátszani, a fiatal Nagy Ádám
nagyszerûen helyettesítette a
sárga lapok miatt pihenõre
kényszerült Gerát, és sorolhatnánk végig a többieket.
És Priskin Tamás… Sokunk
számára meglepetésként hatott, hogy Bernd Storck nem

Vajon ördöge van-e Storcknak?

A régi szép idõket idézték
A régi szép, dicsõséges idõket idézte a múlt pénteki ZTEKörmend férfi kosárlabda-rangadó. Nem csak a nézõtéren,
hanem a pályán is, s errõl –
szerencsére a tv-s közvetítés jóvoltából – az egész ország kosárlabdát kedvelõ közönsége
meggyõzõdhetett.
A gyõzelemmel a ZTE megerõsítette a helyét a középmezõnyben. Nagy szó ez ahhoz
képest, hogy tavasszal még rájátszást kellett vívnia a bentmaradásért azzal a MAFC-cal,
amely az új bajnokságban Zalaegerszegen fricskázta meg a
zalai csapatot.

Ezt a kisiklást azonban bravúrosan ellensúlyozta a Fehérvár és a Szolnok elleni idegenbeli bravúrral a ZTE. Erre a két
gyõzelemre talán még a legoptimistább egerszegi szurkolók sem számítottak.
Mielõtt azonban túl merész
álmokat szövögetnénk, maradjunk a realitás talaján. Nem is
olyan régen még a bentmaradás volt a cél. Most már nem
tûnik elérhetetlennek a rájátszás Bencze Tamás csapata számára. Amit eddig láttunk – leszámítva egy-két kisiklást – reményt ad erre. Reális reményt…
E.E.

Annyi kudarc után végre siker!
Nikolicsot, nem Szalait, esetleg Bödét, hanem Priskint tette
a kezdõcsapatba. S lássunk
csodát! Priskin, akárcsak csütörtökön az újonc Kleinheisler, bombagóllal hálálta meg a
kapitány bizalmát, amivel egyúttal még hátrébb rúgta a norvégok Oslóban már amúgy is
megroppant Párizsba tartó
szekerét.
Kleinheisler és Priskin.
Hogyha hinnénk a boszorkányságban, joggal merülne
fel bennünk a kérdés: vajon
ördöge van-e Storcknak? Vagy
egyszerûen csak nagyon jó a

szeme, jók a megérzései –
ennyi a titok nyitja. Meglepetés-jelöltjeinek játéka minden
esetre õt igazolta. Oslóban is,
Budapesten is.
Természetesen ahhoz, hogy
õk a két mérkõzés hõsei lehessenek, oda kellett tenni
magát teljes szívvel minden
egyes pályára lépett játékosnak, kellett, hogy a Groupamát
megtöltõ több mint 20 000
fanatikus szurkoló szíve együtt
dobbanjon a pályán küzdõkével.
Vasárnap este ez megtörtént.
F.L.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu
Zsúfolt nézõtér, ZTE-gyõzelem (88-75) a nagy rivális ellen.
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Kaptunk egy nagy lehetõséget
Most már szerények lehetünk valamire
Sorsdöntõ mérkõzés elõtt
állunk. Hányszor, de hányszor
leírták már ezt a közhellyé
merevedett sablonmondatot a
magyar labdarúgás esetében.
Sajnos évtizedek óta helytálló a kifejezés. Mint ahogy az
is, hogy rendre elbukjuk ezeket a kulcsfontosságú találkozókat.
1972-ben szerepelt utoljára
a magyar válogatott Európabajnokságon, 1986-ban világbajnokságon, az atlantai olimpia (1996) volt az utolsó ötkarikás játék, ahová kijutottunk.
Idõben ez van legközelebb
2015 november tizenötödikéhez, vasárnaphoz. De jól tudjuk, hogy egy olimpiai labdarúgó-torna mezõnyének erõssége nem közelíti meg a világbajnokságokét, az Európabajnokságokét.
Két sorsdöntõ mérkõzés
elõtt álltunk. S nem csak abból
a szempontból, hogy sikerül-e
végre, 44 év után jövõre részt
venni Franciaországban a
kontinenstornán. A tét ennél
sokkal nagyobb volt. Mert ha
ismét elbukunk, nem csak az
EB-részvételünk hiúsul meg,
hanem számos, a labdarúgás
érdekében tett anyagi és
egyéb erõfeszítés indokoltsága
kérdõjelezõdik meg. Azonnal
jöhet a demagóg támadás: ezt
az eredménytelenséget Bozsikprogram, külföldi edzõk, TAOtámogatás, stadionépítés (stb.)
nélkül is el tudtuk volna érni.
Akkor sem lenne siralmasabb
klubcsapataink
nemzetközi
(le)szereplése, utánpótlásunk
erõteljes visszaesése, nemzetközi szintû magyar játékosok
hiánya, ha nem „ölnek” ennyi
pénzt a magyar labdarúgásba.
Én nem akarok e demagóg
kritikusok közé tartozni. Szívbõl kívántam, hogy álljon fejre
a szakértõk által hetek óta
hangoztatott papírforma, s gyõzzük le Norvégiát. Szakadjon
meg a több évtizedes siker-

telenség, jusson ki válogatottunk az Európa-bajnokságra.
Hogy miért kívántam?
Mert a labdarúgás nagyszerû játék. Még akkor is, ha a
korrupció már a nemzetközi
szervezetek (FIFA, UEFA) legmagasabb szintû vezetõire is
árnyékot vetett. (Miért lenne
éppen a foci a kivétel a mai,
megbolondult, felfordult világban?)
S azért is, mert magyar
vagyok. Nagyszerû dolog (esetemben) az Arsenalnak, vagy a
Barcelonának szurkolni a nemzetközi kupákban, a válogatott
tornákon pedig mondjuk Brazíliának, de lenne ennél bizsergetõbb érzés is. A magyar himnuszt hallgatni egy Európabajnoki vagy világbajnoki találkozó elõtt.
S talán azért is szerettem
volna a kijutást, mert bánt és
elszomorít, ahogy kezelnek
bennünket (az eredményeink
erre sajnos alapot adtak) az
ellenfelek. Mint most éppen
Norvégia a pótselejtezõ elõtt.
Aztán kaptak tõlünk egy
pofont Oslóban. Honlapunkon
a gyõzelem után másnap azt
írtam, hogy a visszavágó nehezebb lesz, mint az idegenbeli mérkõzés. Mire alapoztam
ezt? A norvég válogatott vezetõi és játékosai ugyanis bizonyára rájöttek már arra,
hogy a magyarok legyõzéséhez
nem elég az önbizalomtól duzzadó nyilatkozatáradat. Focizni
is kell. S ez a norvég csapat
bizony játéktudásban nincs
olyan jó, mint korábbi válogatottjaik. Annyira azonban
nem rossz, hogy ne okozzon
igen nehéz pillanatokat majd
az Üllõi úton.
Szerencsére a magyar válogatott keresztülhúzta a norvégok számítását. Szervezett, lelkes, önbizalmat sem nélkülözõ, helyenként kifejezetten jó
játékkal nyert és kettõs gyõzelemmel kijutott az EB-re. 44

Fegyelmezetten, szervezetten, lelkesen játszott a magyar csapat.

Priskint köszöntik a társak az elsõ gól után.

Fotók: MTI
A sorsolás után a norvégok, a pótselejtezõ után mi örültünk.

év után leszünk ott ismét a
kontinenstornán.
Hogy mennyi volt ebben a
sikerben a Dárdai Pál helyére
lépõ Bernd Storck szövetségi
kapitány szerepe? Valószínûleg nem foglalkozott a menedzserek, s egyéb „tanácsadók” véleményével az összeállításnál. Olyan fiatal játékosokat szerepeltetett, akikhez más
talán nem mert volna nyúlni.
Gyakorlatilag valamennyi váratlan húzása bevált. S talán azt
sem mellékes elhallgatni, hogy
ideje volt már szembesíteni a
magyar szakembereket a hi-

báikkal. Az eredmény mindenesetre õt minõsíti. S természetesen Dárdai Pált is.
A kijutással átmenetileg
megmenekült a magyar foci.
Most már van mire szerénynek
lenni. A továbbjutás adott egy
nagy lehetõséget, hogy komolyan gondoljuk és vegyük a
magyar labdarúgás megújítását. Az alapoktól kezdve.
S erre szükség is lenne, mert
a magyar szurkolók szeretik a
focit. Bebizonyították ezt vasárnap este az Üllõi úti stadionban
is. Népünnepély volt a javából!
E.E.
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (2.)

Kereki Zoltán: – A nagyválogatott akkori eredményeihez képest
nem volt európai szenzáció az 1974-es EB-aranyérem.
Harminchétszer volt váloga- võjét, ahogyan a zalaiak a
tott vidékrõl a Haladás és a ZTE-ben.
– Hamar gyökeret vertél a
ZTE játékosaként. Akkor, amikor nem okozott különösebb Haladásban?
gondot a magyar csapatnak a
– Gyorsan beilleszkedtem,
világbajnokságra kijutni. Még talán fél év kellett. Játszottam
akkor sem, ha a jelenleginél közben a második csapatban is,
sokkal kevesebb együttes sze- de olyan labdarúgókkal, mint
repelhetett a VB-döntõn. Igaz, Iszak, Rátkai, Pék és Szántai.
akkor még jegyezték a magyar Több száz NB I-es mérkõzést
labdarúgást, s nem csak válo- játszottak ezek a labdarúgók.
gatott szinten. Klubcsapataink Különösen Iszak volt megítéléis meghatározó szerepet játszot- sem szerint nagyszerû játékos,
tak Európában.
akit a Haladás egyik legjobb
Kereki Zoltán Kõszegen labdarúgójának tartok. Ezek a
született. A kisváros fiataljai játékosok a fiatalítási hullám
számára a Széchenyi tér volt a áldozatai lettek a Haladásnál.
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták Túl korán.
– Rögtön a védelem közenaphosszat a labdát. Szombathelyen végezte a középiskolát, pére kerültél?
– Nem. Thomann Antalnál –
de közben továbbra is szülõvárosa NB III-as csapatában fo- aki késõbb a Csepel edzõje lett
cizott, noha testnevelõje min- – jobbhátvéd poszton jutottam
denáron röplabdázót akart be- szóhoz. Egy emlékezetes zártkalõle faragni. Bár játszott az is- pus meccsen játszottunk a ZTE
kolai 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.
– Sarlós László, a
Haladás intézõje megkeresett, hogy igazoljál Körmendrõl Szombathelyre. Hozzátette:
pénzt ezért ne várj,
örülj annak, hogy a
Haladásban
focizhatsz...
– Ezt sok mindenkinek elmondta... Akkoriban ez nem volt
annyira vicces. Minden tehetséges Vas megyei focista a Hala- „Az év labdarúgója” Magyarországon
dásban képzelte el a jö- 1976-ban.

ellen, s Bita József, az egerszegiek nagyszerû balszélsõje volt
az ellenfelem. Nagyon kellemetlen volt ellene játszani. Gyors
volt, nagyszerûen cselezett.
– Zökkenõmentes volt a
pályafutásod a Haladásnál?
– Egy évig voltam jobbhátvéd, aztán az új edzõ, Sárosi
László bevitt beállósnak. Nem
okozott ez különösebb gondot
számomra. Arra viszont nagyon
kellett vigyáznunk, hogy megõrizzük helyünket az élvonalban, mert a generációs váltás
nem járt problémák nélkül.
– Hamar utánpótlás válogatott lettél...
– Ez az utánpótlás válogatott
1974-ben Európa-bajnokságot
nyert, egy év múlva ezüstérmes
lett. Ha ezt az eredményt ma
érné el a válogatott, az edzõjét

– Az Innsbruck színeiben...
– A Sturm Graz ellen, amelyben két válogatott magyar csatár, Fekete László és Szokolai
László játszott.
– Itt élsz Zalaegerszegen.
„Némi” múltad azért van játékosként és szakvezetõként, különösen az utánpótlás vonalán. Nem keresnek?
– A mondvacsinált ügynökügy óta meglehetõsen fagyos a
légkör. Azóta csak az egerszegi
nagytemplomig sétálok. Nem
tovább. Nem megyek el a ZTEpályáig. A ZTE-nél érzésem szerint nemkívánatos személy vagyok. Egészen elképesztõ, hogy
nem keres senki az egerszegi
klubtól. Jeleztem, hogy vállalnék feladatot az utánpótlásnál,
egyszerû edzõként. Választ nem
kaptam.

A ZTE csapatkapitányaként (jobbról).
körbevinnék az országban,
mint a Szent Jobbot. Tudod mi
a szomorú? A mai szurkolók
nem is emlékeznek erre az
idõszakra, nem is tudják, hogy
mirõl van szó. Mint az MLSZ
volt utánpótlás-igazgatója jól
tudom, hogy milyen nyilvánosságot kapnak manapság a korosztályos válogatottak. A nagyválogatott akkori eredményeihez képest nem volt európai
szenzáció az 1974-es EB-aranyérem. Ma az lenne.
– Mikor szerezted az elsõ
NB I-es gólodat?
– Erre statisztikai segítség
nélkül most nem tudok válaszolni. Azt viszont el tudom
neked mondani, hogy én voltam a világbajnokságokra kijutott magyar válogatottak eddigi
legfiatalabb csapatkapitánya, az
NB I-ben én szereztem védõként a legtöbb gólt. Az osztrák
élvonalban máig nem tudták
megdönteni a rekordomat: kilenc perc alatt három gólt fejeltem.

– Maradjunk egyelõre a
Haladásnál töltött idõszaknál!
– 1975-ben bemutatkoztam
a korosztályos válogatottban,
egy év múlva a vidék legjobbja
lett a Haladás, én pedig az év
labdarúgója.
– Melyik válogatott ellen szerepeltél elõször címeres mezben?
– Svájc ellen, idegenben, Fazekas góljával 1-0-ra nyertünk.
– Az elsõ gólod a válogatottban?
– Görögország ellen a 85.
percben fejeltem az egyenlítõ
gólt. Ezzel jutottunk ki a világbajnokságra. Athénbõl Bécsbe
utaztunk ezután, ahol az osztrákok könnyû gyõzelemre számítottak. 4-2-re megvertük õket.
Nyilasi két góljával vezettünk,
aztán én rúgtam, illetve fejeltem egy-egy gólt. Szavaztak a
szakemberek, s a játékosok is,
emlékezetem szerint toronymagasan választottak meg az év
labdarúgójának. Törõcsik András lett a második, Bálint László
pedig a harmadik.

2015. november 19.

Ujvári Sándor, aki Kereki Zoltánt – a kiváló kosárlabdázó Szücs
Józsefhez hasonlóan – Zalaegerszegre csábította.
– S mi történt a Haladással?
– A vidék legjobbja cím
tulajdonképpen a szerencsének
is köszönhetõ volt, ezért azt kértük a vezetéstõl, hogy erõsítsék
meg a csapatot. Ez sajnos nem
történt meg, így 1979-ben kiestünk.
– Ekkor kerültél a ZTE-hez...
– Ez egy érdekes történet
volt. Valamennyi élcsapat megkeresett. Tárgyaltam Albert Flóriánnal, Tichy Lajossal – Isten
nyugosztalja õket. Nagyon kedvezõ ajánlatot kaptam Debrecenbõl, a nádudvari gazdaságban kínáltak kecsegtetõ állást.
Akkor az Újpest volt a legjobb
magyar csapat, s a HorváthHarsányi duó pótlására többek
között engem szemeltek ki. Elutaztunk Pestre a feleségemmel, a leendõ lakásban volt a
találkozó a klub vezetõivel.
Megvárattak bennünket... Aztán
olyan színezete lett a dolognak,
hogy ennek a Kerekinek feltétlenül Pestre kell jönnie. Négy
órán keresztül autóztunk a kánikulában Pestre, de még azt
sem kérdezték meg, hogy kérünk-e egy pohár vizet. Hólya
István klubelnök úgy viselke-
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dett, hogy a párt már eldöntötte
Kereki Zoltán Újpestre szerzõdését. Az Újpest és a Honvéd
akkor azt a játékost szerezte
meg, akit csak akart. Én másképpen döntöttem. Hazafelé
mondtam is a feleségemnek,
hogy Újpestre biztosan nem
igazolok.
– Azt tehát eldöntötted,
hogy nem igazolsz Újpestre...
– Nem engedem meg senkinek, hogy úgy beszéljen velem, mint az Újpest vezetõje. Én
döntök, nem õk.
– Aztán jött a zalaegerszegi
megkeresés. Hogyan volt ez?
– Körmenden, a feleségem
szüleinél találkoztam Ujvári Sándorral, a Zala Megyei Tanács
elnökével. Az elsõ pillanattól
kezdve számomra és családnak
is szimpatikus volt. Úgy éreztem, hogy amit õ mond, abban
tökéletesen megbízhatok. És
nem csalódtam. Tudod, most
erre mondhatják azt, hogy egy
kommunista vezetõ könnyen
ígérhet. De abban az átkos
rendszerben, noha sokan dolgoztak csapnivalóan, voltak,
akik nagyszerûen tették a dolgukat. Nem a saját, hanem a
közösség érdekében. Közéjük

tartozott Ujvári Sándor. Egy abszolút nyitott, nagy mûveltséggel rendelkezõ vezetõ volt, aki
nem a vonalas pártvezetõk közé
tartozott. Imádta a sportot, s
nem csak a labdarúgást. Ha
valakinek Zala megye sokat
köszönhet, az elsõsorban Ujvári
Sándor, vezetésével lett Zala
jegyzett megye az országban.
Sokkal többet érdemelne, mint
amit a sors adott neki. Nem
csak a sport területén vannak
érdemei, hanem abban is, hogy
a történelmi Zala megye Balaton-parti települései visszatértek ebbe a régióba.
– Ennyire meghatározó
volt akkoriban egy térség megítélésében a sport?
– Ha elmentünk játszani az
ország másik szegletébe, mondjuk Nyíregyházára, Zalaegerszeg
kapcsán elsõsorban a sport került szóba. Errõl volt híres a megye. Másodsorban arról, hogy
egy dinamikusan fejlõdõ város,
de ezt nem láthatta a nyíregyházi polgár. Azt viszont saját
szemével láthatta, hogy van egy
jó labdarúgó-, kosárlabda-, röplabdacsapata, nagyszerûen szerepelnek a sakkozók, s lehetne

A világbajnokságra kijutott csapat. Az álló sorban balról a második Baróti Lajos szövetségi kapitány, mellette Kereki Zoltán.

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

És Kereki kijött a csatársorba. A Magyarország - Szovjetunió VBselejtezõ mérkõzésen fejesgóljával nyertünk 2-1-re 1977- ben, s
így gyakorlatilag kijutottunk az 1978-as argentínai világbajnokságra.

még folytatni a sort. A mai fiatalok nem tudják, nem is tudhatják, hiszen nem beszélnek már
errõl: volt valamikor tizenöt kiemelt egyesülete Magyarországnak, s a ZTE közéjük tartozott.
– Visszatérve a szombathelyi évekhez, mi volt a legemlékezetesebb élményed?
– Bár 1979 óta Zalaegerszegen élek, de Szombathelyen
még ma is jobban szeretnek és
elismernek, mint itt. Különösen
akkor, amikor válogatott voltam, egészen különleges szeretet és tisztelet vett körül. Vas
megyének elfogadott, szeretett
polgára voltam. Egy példa erre:
Dunaújvárosban kihagytam egy
11-est, s a következõ hazai
meccsen büntetõhöz jutottunk.
12 ezer nézõ kiabálta, hogy
Kereki rúgja a 11-est. Minden
meccsen többször is felhangzott a kórus: Kereki, csatársorba
gyere ki! Kívánhat ennél többet
egy játékos?
E.E.
(Folytatjuk)
***
Az interjúsorozat újabb részei megtalálhatók honlapunkon: www.zalatajkiado.hu
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