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megyei közéleti havilap

Igazolta létjogosultságát
Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fesztivál
érkeznek vendégek. Az idei
rendezvény is ezt igazolta.
Az Egerszeg Fesztivál hétvégi programsorozatát ugyan
megtréfálta az idõjárás, de még
ez sem tudta visszariasztani a
látogatókat, akik rengeteg koncert és egyéb rendezvény közül választhattak.
A színpadokon egymást követték az együttesek, számos
pavilon várta finom ételekkel,
italokkal a vendégsereget.
Volt prószafesztivál, sor került a hagyományos kéklámpás
felvonulásra, 16. alkalommal
rendezték meg a fúvos találA Ghymesnek most is nagy sikere volt.
Mint ahogy azt Balaicz
Zoltán polgármester korábban
említette, az Egerszeg Fesztivál Zala legnagyobb érdeklõ-

désre számot tartó rendezvényévé vált, amelyre nem csak a
megyébõl, hanem az ország
más tájairól, sõt külföldrõl is

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

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

16779

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

kozót, megismerkedhettek a
fesztiválozók az Országgyûlési
Õrség tagjaival is. A Zala Megyei Népmûvészet Egyesület
mesterségbemutatója is sok
érdeklõdõt vonzott.
Az Egerszeg Fesztiválnak
volt egy hivatalos, protokolláris programja is, amelyen Zalaegerszeg testvérvárosainak
küldöttségét fogadta a zalai
megyeszékhely vezetése.
– Idén ünnepeljük 131. évfordulóját annak, hogy Zalaegerszeg 1885-ben rendezett
tanácsú várossá vált és új
(Folytatás a 3. oldalon)
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Mindszenty József emlékét õrzi
Kert- és szoboravatás Egerszegen
Június 9-én, csütörtökön
délután a Jézus Szíve ferences
templom mellett avatták fel
Zalaegerszegen a Mindszenty
Józsefrõl elnevezett kertet, s az
abban található szobrot.
Az ünnepség a dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek által
celebrált misével kezdõdött.
Ezt követõen a fõpap megáldotta a kertet és az életnagyságú Mindszenty-szobrot, Párkányi Raab Péter alkotását.

Fotó: Zalatáj
Balaicz Zoltán méltatta Mindszenty József munkásságát.

Balaicz Zoltán polgármester beszédében méltatta az
egykori egerszegi apátplébános munkásságát, kiemelve,
hogy ittléte alatt ferences
templom és kolostor, iskola,
nyomda és szeretetotthon létesült. Késõbbi pályafutása során mindig szeretettel gondolt
vissza a zalai megyeszékhelyre.
A polgármester kiemelte, hogy
a Modern Városok Program
keretében – kormányzati támogatással – Mindszenty-múzeum épül Zalaegerszegen.
Az ünnepségen jelen volt
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki elsõsorban
államférfiúi szerepét emelte ki
Mindszenty Józsefnek. Mindent elárul jellemérõl, emberi
tartásáról, hogy valamennyi
diktatórikus hatalom letartóztatta, bebörtönözte – mondta.
Vigh László országgyûlési
képviselõ így fogalmazott:
Mindszenty József ma is közöttünk van Zalaegerszegen, legyünk méltóak szelleméhez.
Ocsovai Grácián ferences
szerzetestõl, a templom plébánosától megtudhattuk, hogy a
kert nagyrészt az önkormány-

Fotó: Facebook
Balról dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Vigh László, Balaicz
Zoltán, dr. Semjén Zsolt.

Fotó: Zalatáj
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

A remények szerint hamarosan a lelki örömök helyévé válik a
kert.
zat támogatásával, továbbá a
hívek adományaiból jött létre
23 millió forintos beruházás-

sal. Bízik abban, hogy hamar a
lelki örömök helyévé válik.
z.t.

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

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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Igazolta létjogosultságát
Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fesztivál
(Folytatás az 1. oldalról)
fejlõdési ciklusba lépett. Számos programmal, megújuló
rendezvényekkel, fesztiválokkal, új köztéri alkotással, szakmai konferenciával, koncertekkel, kiadványokkal és kiállításokkal emlékeztünk a 131 év-

vel ezelõtti eseményekre. Ünnepségünkre 10 testvérvárosi
delegáció érkezett az ausztriai
Klagenfurtból, a németországi
Marlból és Kuselbõl, az olaszországi Goriziából, a lengyelországi Krosnoból, a szlovéniai (muravidéki) Lendváról,

Balaicz Zoltán a testvérvárosi delegációk vezetõivel.

Számos együttest láthattak a zenerajongók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

az erdélyi Marosvásárhelyrõl,
Nyárádszeredáról és Barótról,
valamint a kárpátaljai Beregszászról – mondta Balaicz
Zoltán.
A delegációkat ünnepi beszéddel köszöntötte Zalaegerszeg polgármestere, aki mél-

tatta az 1247-ben írásban elõször említett város múltját,
majd köszöntõt mondtak a
testvérvárosi küldöttségek vezetõi is.
A találkozón közös európai
barátsági szándéknyilatkozatot
írtak alá a delegációk vezetõi.

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
S A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
S Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
S A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
S Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Tavaszi pártturizmus?

– Melegítsd az ételt asszony! Emdéefék hamarosan
jönnek…
(1996.01.31.)

APE(C)H

– Maga elsumákolta a bevallásából a hálapénzt!…
(1996.03.27.)

Az álomfejtõnél

www.zalatajkiado.hu

– Különös álmom volt az éjjel. Egy nagy tribünrõl integettem, az emberek csak jöttek, jöttek és kiabálták: Éljen
Horn Gyula, éljen a párt!
(1996.05.01.)

* 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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Ösztönök…
– avagy a rothadó Európa
Európa elveszítette fajfenntartó, önfenntartó ösztöneit,
és elveszítette a territoriális
védelem ösztönét is.
Az ukrán határon elfogtak
egy terroristát, aki több mint
száz kiló robbanóanyaggal, lõfegyverekkel tartott Párizsba,
hogy merényletet kövessen el
az európai fociünnepen.
Törökországban ismét pokolgép robbant, most a forgalmas, turistákkal teli isztambuli
belvárosban, rendõrségi buszok mellett. Hét halott rendõr, négy halott civil, több mint
harminc sebesült, kettejük állapota válságos.
Kéthavonta lezuhan egy
repülõ az égrõl, a feketedobozok nem kerülnek elõ – lehet,
hogy rosszul emlékszem, de
régen többnyire elõkerültek –,
és mindig felmerül a merénylet lehetõsége. Ami aztán vagy
bebizonyosodik, vagy nem, de
a tehetetlenség, a bizonytalanság érzése állandósul, a félelem állandósul.
A külügyminisztérium arra
kér minden magyar állampolgárt, hogy regisztráljon, ha Törökországba utazik, és legyen
óvatos.
A külügyminisztérium arra
kér minden magyar állampolgárt, hogy regisztráljon, ha
Franciaországba utazik, és legyen óvatos.
Legyünk óvatosak, ha Franciaországba utazunk!
Ide jutottunk.
Oda jutottunk, hogy ha ma
Európában utazgatunk, nem
tudhatjuk, hol tesznek le mellénk egy bombát, hol áll mellénk egy robbanómellényes

iszlamista, hogy kioltsa az életünket, valami megmagyarázhatatlan, elképzelhetetlen eszme, vágy, cél és fõleg gyûlölet
nevében.
A mesés Közel-Kelet rémálommá vált, az egykor – nem is
olyan rég, pár évvel ezelõtt! –
még gazdag és gyönyörû múlttal, csodákkal, a muzulmán és
a keresztény hit emlékeivel teli
Szíria temetõvé, rommá, szélfútta, sívó sivataggá vált. Irak
már túl van ezen a folyamaton.
Libanon egy gigantikus menekülttábor. A palesztinok élete
továbbra is pokol.
És Európa szép lassan, komótosan, de kitartóan és kérlelhetetlenül hozzárohad mindehhez.
Európa elveszítette azokat
az alapvetõ ösztöneit, amely
alapvetõ ösztönök megvannak
a Föld minden élõlényében,
mert ezek nélkül az ösztönök
nélkül nem lehet élni. Európa
elveszítette fajfenntartó, önfenntartó ösztöneit, és elveszítette a territoriális védelem
ösztönét is. Európa nem hajlandó szaporodni, Európa az
idült elmebetegek nyálfolyató
mosolyával befogad mindenkit, és hagyja magát legázolni,
Európa nyitva hagyja határait,
és önként adja át területét az
ide érkezõ hordáknak és honfoglalóknak.
Európának nincs már semmiféle identitása, hite, nincsen
lelke, és elment az esze is.
Európa gyenge, önveszélyes, és a puhaságon, az ostoba
és egyre ostobább jóléten, az
önsorsrontó, eszement individualizmuson, az idiotizmusba

Nem csak a Diadalív, hanem az Eiffel-torony árnyékában is ott
a terrorveszély. A labdarúgó EB-n sajnos már nem csak a játékra kell figyelni.
zuhant emberi jogokon meg a
droglegalizáción kívül semmit
sem kínál polgárainak, fõleg
fiataljainak. A ma ötvenéves
generáció az utolsó, amelynek
legalább még emlékei vannak
arról, milyen volt a normális
élet. A mai harmincasok és a
náluk fiatalabbak már a rothadó világ gyermekei, nekik már
emlékeik sincsenek.
És majd mostanában dõl el,
hogy ezek a generációk beszívva eltántorognak-e a kollektív
öngyilkosságba, vagy véget vetnek mindennek, és – miképpen az inga is mindig visszaleng az ellenkezõ irányba – felépítenek egy másmilyen világot. Egy nagyon másmilyent,
hogy egyszerre legyek eufemisztikus és fenyegetõ.
Addig pedig marad, ami
van, addig egyre elviselhetetlenebb lesz minden. Addig fenyegetve érezzük magunkat világvárosainkban, addig a franciaországi fociünnepen a terrorelhárítóké, rendõröké, biztonsági elõírásoké a fõszerep,
és a foci csak statiszta.
Addig még nézzük a ránk
zúduló idegenséget, tûrjük a
fenyegetést, az erõszakot, a halált, a pokolgépeket, az öngyilkos merénylõket, tûrjük a gettókban felnövekvõ gyûlöletet,
a párhuzamos társadalmak
iszonyát, tûrjük semmibevételünket, megaláztatásainkat, s
tûrjük, hogy minderrõl azt
mondják nekünk idióta, ön- és
közveszélyes gazemberek, hogy

ez természetes, ez az életünk
része, és az egyetlen „európai”
magatartás mindennek az
elfogadása, és a feltétel nélküli
befogadás.
Talán felébred majd mégis
Európa. És talán még idõben.
Ha felébred, akkor ki fogja
mondani, jó hangosan: Nem!
Nem ez a természetes állapot!
Hanem ennek az ellenkezõje!
Az önvédelem, a fajfenntartás és önfenntartás ösztöne, a
territoriális védelem ösztöne a
természetes. Minden más a
globális, tõkés világgazdaság
és a pénz diktatúrájának következménye. Minden más: betegség.
És azoktól kell mielõbb
megszabadulni, akik ezt a betegséget terjesztik, akik fertõznek.
Megszabadulni, minél hamarabb, és ha lehet, a mindent
felforgató
erõszak
nélkül.
Hogy a következõ foci EB-n a
játékot figyeljük, ne a bombát
az ülésünk alatt.
Bayer Zsolt
* * *
Lapzártakor érkezett a hír:
ötven halottja és 53 sebesültje
van a floridai Orlando egyik
melegbárjában vasárnap hajnalban történt tömeggyilkosságnak. A véres mészárlást az Iszlám Államhoz köthetõ Omar
Szaddiki Mateep követte el.
Az õrület nem kíméli az
Egyesült Államokat sem, már
nem válogat országok, kontinensek között.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Homsz, a lerombolt szíriai város.
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Megszépülõ épületek Zalaegerszegen (3.)
S amik felújításra várnak…
let tejes felújítása (közmûvek,
nyílászárók, vezetékek, falak,
stb.) még további milliárdos tétel elköltését feltételezi, márpedig 2 milliárd forint befektetés
erre a célra valószínûleg soha
nem térülhet meg sajnos... A tulajdonosnak újra kellene gondolnia az árat és az értékesítés
célját, de egyelõre erre nem
hajlandó!
A cikksorozatban említettek
a legfontosabb épületek, melyekkel kapcsolatban 2020-ig
lépni szeretnénk. Természetesen a magántulajdonban lévõ
ingatlanok ügyében az önkormányzatnak nincs hatásköre, de
a saját középületeink tekintetében fontosnak tartjuk a megújulást a következõ években!
z.t.
(Vége)

A Balaton Hotel hasznosításra vár.

millió forintot. Így a részvénytársaság csõdbe ment. A felszámolás után a 3 hektáros terület
és ingatlan egy másik magántulajdonoshoz került, amely kizárólag ingatlanbefektetésnek tartotta a vagyon megszerzését. A
területet a tulajdonos jelenleg
is árulja 670 millió forintért.
Néhány évvel ezelõtt volt egy
érdeklõdés, OBI áruház épült
volna a Lidl áruházzal szemben,
a ruhagyár épülete helyén, de a
környéken lakók tiltakozásának
és aláírásgyûjtésének következtében az üzlet nem köttetett
meg. Sajnos az ingatlant a tulajdonos (Bamako Ingatlankezelõ
Kft.) olyan áron kívánja értékesíteni, ami egyelõre elérhetetlennek tûnik bármilyen befektetõ számára, hiszen a 670 millió forintos vételár után az épü-

A volt ZÁÉV munkásszállót bizonyára újra meg kell nyitni.

Az egykori ruhagyár… A tulajdonos irreális árat kér.

Sorozatunk elõzõ két részében a megyeszékhely megszépült, felújított épületei voltak a
fõszereplõk. Szó esett többek
között a Járási Hivatalról, az
Ady- és Kölcsey- gimnáziumról,
a Landorhegyi Óvodáról, a Foglalkoztatási Hivatalról, a Sóházrekonstrukcióról, a csácsbozsoki és a bazitai templomról.
A folytatásban Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere a további feladatokról tájékoztatja az olvasókat.
– A városi rendõrkapitányság melletti, magántulajdonban
lévõ üres teleknél a hatósági
intézkedés folyamatos. Köteleztük az ingatlan tulajdonosát,
hogy a területet tartsa rendben.
A volt vámos székház a Kossuth
Lajos utca 35. szám alatt nemrég tulajdonost cserélt és remélhetõleg 2016-ban nekilátnak a felújításnak. A volt ZÁÉV
munkásszálló, a késõbbi fõiskolai kollégium nemrég önkormányzati tulajdonba került és
2016-ban bizonyára újra meg
kell nyitnunk munkásszállóként, hiszen 2015-ben 1800 új
munkahely jött létre, 2016-ban
pedig újabb ezres nagyságrendben bõvül az állások száma, így
a munkaerõhiány kezelése miatt

fogadnunk kell a más megyékbõl érkezõ dolgozókat is. A
magántulajdonban lévõ Balaton
Hotel épületének tulajdonosa,
az MKB (Magyar Kereskedelmi
Bank) arról tájékoztatott, hogy
igyekeznek hasznosítani az ingatlant.
– A legnagyobb gondot talán az egykori ruhagyár jelenti…
– A 90-es évek privatizációs
hulláma a ruhagyárat sem kerülte el. 1990-ben több külföldi befektetõ bevonásával részvénytársasággá alakult az addig állami tulajdonban lévõ ZA-KO,
1996-ban pedig többségi osztrák tulajdonba került (a gyár
önkormányzati tulajdonban soha nem volt). A cégnél már akkor problémák voltak az értékesítéssel, de 4 éven át a legnagyobb megrendelõk még életben tartották a gyárat. 1997-ben
az egyik külföldi, amerikai megrendelõ lemondta a közös üzletet, így 1997-tõl csökkent a volumen, karcsúsítani kellett a vállalkozást, és a cég vesztesége
évrõl évre nagyobb lett. 1999ben még nullszaldós volt a vállalat, 2001-ben már a 450 millió
forintot is meghaladta a hiány,
az utolsó, 2003-as évben pedig
elérte a cég vesztesége a 700

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

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

• 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
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Szezon után…

Beszélgetés Végh Gáborral, a ZTE FC Zrt. többségi tulajdonosával
Jelenlegi cikksorozatunk
elõzménye pünkösdhétfõhöz
köthetõ. Ekkor hívott telefonon Végh Gábor, a ZTE FC Zrt.
többségi tulajdonosa. A honlapunkon egy korábban megjelent cikkre reagált, meglehetõsen indulatosan. Háromnegyed órát beszélgettünk, s úgy
váltunk el egymástól, hogy a
bajnokság befejezése után
minden kérdésünkre, felvetésünkre válaszol. Egy nappal az
utolsó mérkõzés után állta a
szavát. A ZTE székházában ültünk le beszélgetni.
– Elõször is elnézést kérek,
hogy pünkösd hétfõjén úgy
kifakadtam... – kezdi beszélgetésünket Végh Gábor.
– Szerintem természetes
reakció volt. Önt támadták
abban a cikkben.
– Nézze, talán nem sértem
meg a levéltitkot, ha idézek
egy sms-bõl. Rengeteg üzenetet, levelet kapok. Számos tanács érkezik, például azzal
kapcsolatban is, hogy melyik
játékos milyen poszton szerepeljen. Természetesen örömmel veszem ezeket a megkereséseket, de nekem az az elvem,
hogy ez azokra a vezetõkre
tartozik, akik felelnek a csapat
szerepléséért.
– Ez természetes, hiszen
Ön a ZTE FC Zrt. többségi tulajdonosa. A szurkolók reménykedtek Önben... Tekintsünk el ezektõl az üzenetektõl! Én is készültem kérdésekkel, s Ön is mondott pünkösdhétfõn sok érdekes dolgot... De ha már említette ezeket a tanácsokat, ötleteket,
híreket, én is szolgálok Önnek
egy zalai legendával. Ezek szerint Ön központi felkérésre
érkezett Zalaegerszegre, a
ZTE-hez. Megmenteni, mûködtetni a klubot...

– Kihez, kikhez köthetõ ez
a központ?
– Mészáros Lõrinc felcsúti
polgármesterhez, s rajta keresztül Orbán Viktor miniszterelnökhöz.
– A ZTE-nek semmi köze az
ismeretségnek. Az tény, hogy
Mészáros úrral jó a kapcsolatunk.
– Köztudott, hogy Orbán
Viktor Zalaegerszegen katonáskodott, érzelmileg kötõdik
a városhoz, nagyon szereti a
focit. Természetes, hogy elkezdenek kombinálni az emberek. A mai zalai népmese
szerint amikor az elõzõ tulajdonos bedobta a törölközõt, a miniszterelnök kiadta
az ukázt: a ZTE-t meg kell
menteni! Így került Ön Zalaegerszegre.
– De jó lett volna!... Ebbõl
egyetlen dolog igaz: megmentettem a klubot! Nem jutott a
Gyõri ETO, a Pécs vagy a Kecskemét sorsára. Az összes többi
kombináció csak kitaláció. Az
említett személyek akkor nem
is tudtak róla.
– Amikor kiderült, örültek
ennek, vagy rossz döntésnek
tartották?
– Nem kifogásolták. Talán
örültek is neki, de pénzt nem
kaptam. Sajnos.
– NB II-es maradt a ZTE.
Hogyan emésztette ezt meg?
– Kettõs érzésem van. Egyrészt szerintem fejlõdtünk, másrészt bármit el tudtam volna
fogadni, csak azt nem, hogy a
harmadik helyen végezzünk.
Ha feljutunk az NB I-be, az
hosszú idõre meghatározhatta
volna a klub helyzetét. Egyben
reménykedem: talán az NB IIben maradás nem téríti negatív irányba pozíciónkat.
– Az benne van a pakliban, hogy az NB II-ben ma-

Az NB II-ben a ZTE-re voltak a legtöbben kíváncsiak.

Végh Gábor: – Ebbõl egyetlen dolog igaz: megmentettem a
klubot!
radás gyengíti a ZTE pozícióját?
– Két évvel ezelõtt, amikor
a ZTE-hez jöttem, azt mondtam: az egyik legnagyobb célom, hogy összefogjam a zalai
vállalkozókat. Nem megsértve
azt a négy-öt vállalkozót, amely
kisebb összeggel támogatja a
klubot, sajnos nem történt
semmi. Az önkormányzaton és
rajtam kívül nincs érdemi támogató.
– Nem rontott el valamit?
Mert én azt hallottam – nem
ettõl a négy-öt vállalkozótól –,
hogy Önnek kellett volna lépnie. Egy összejövetelt azért célszerû lett volna tartania.
Természetesen nem dínomdánomra gondolva.
– Természetesen számos
fórumon kerestük az együttmûködést a vállalkozókkal.
Még dínomdánom is volt a
városi kiállító- és hangversenyteremben. Ez az egyik oldala a
lehetséges együttmûködésnek.
A telefonszámom nem titkos,
vagyis nyilvános. Ha valaki zalai létére valóban szereti a
ZTE-t, a várost, a megyét, akkor
nem egy idegenbõl idejött segítõnek kell udvarolni neki.
Ettõl függetlenül én minden
lehetséges szponzort körbeudvaroltam, kértem, érveltem, de
mindennek van egy bizonyos
határa. Ennél többet nem tudtam tenni.
– Az önkormányzat viszont kérés nélkül is segített
Önnek...
– Az önkormányzat rendkívül korrekt partner. Nélküle
nem is mûködhetne ez a klub.
Rendkívül nehéz helyzetben
jöttem Zalaegerszegre, még az

elõzõ polgármesterrel állapodtunk meg, az õ felkérésére kerültem ide. A jelenlegi polgármester, Balaicz Zoltán teljes
mellszélességgel a klub támogatója, nagyon jó a személyes
kapcsolatunk.
– A most befejezõdött bajnokság elõtti szurkolói ankéton Ön kijelentette: a cél a
bajnoki cím, bár a szakmai
stáb nem szereti, ha ezt hangoztatjuk. Egyébként ebben
tökéletes igaza van, hiszen
azért jött Zalaegerszegre,
hogy NB I-es csapata legyen
újra a városnak. Most nyilván
csalódott...
– Rettenetesen csalódott
vagyok! Mert látom, hogy a
harmadik hely anyagilag mit
jelent, s azt is érzékelem, hogy
a klub presztízse is halványult,
arról nem is beszélve, hogy a
játékosok mit veszítettek. Nem
is tudják pillanatnyilag, hogy
mit dobtak el maguktól, ezt
majd csak 10-20-30 év múlva
fogják fel. Majd akkor érzik igazán, hogy egy határozottabb
fellépéssel hová juthattak volna.
– Nem volt kellõ sportemberi tartásuk?
– Nem erre gondolok. Mindennek az oka a magyaros profizmus. Apróságokból áll össze
az egész, ami az eredménytelenséghez vezet. A futball egy
nagyon egyszerû játék. Lehetõleg jobban kell teljesíteni
több poszton, mint az ellenfél,
ez összeadódik, s akkor a csapat is gyõz, nem csak a párharcokat nyerjük meg.
E.E.
Az interjú folytatása megtalálható honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu
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A hévízi tûzfészek...

Harminc év után (5.)
Március harmadikán volt
harminc éve annak, hogy kigyulladt a hévízi tófürdõ épülete. A tûz oka máig ismeretlen. Riportsorozatunk korabeli, majd pár évvel késõbbi
dokumentumok, interjúk segítségével igyekszik minél hitelesebb képet adni a történtekrõl. Egykori és jelenbéli riportalanyunk Gaál Imre, a
hévízi tûzper ötödrendû vádlottja, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, majd
bûncselekmény hiányában és
a törvénytelen eljárás miatt
rehabilitáltak. A gyógyfürdõ
volt gazdasági fõigazgató-helyettese most is készségesen
fogadott bennünket, akárcsak 1994-ben. Mint mondja,
a mostani riportsorozat kapcsán több visszajelzést kapott, s ezek megerõsítették
abban, amit perbe fogásakor már sejtett: koncepciós
eljárás folyt ellene. S mindehhez felhasználták a sajtót
is. Késõbb ugyan kiderült
az igazság, de egészségét
már nem tudta senki viszszaadni.

• Kereskedelmi fõzés

um
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• Bérfõzés

Folytatjuk korabeli beszélgetésünk felidézését.
– Ott hagytuk abba, hogy
megérkezett a két revizor
Hévízre, de nem találtak
semmit…
– Mint említettem, soha
nem tudtak azzal megvádolni
– bármennyire is szerették
volna –, hogy pénz tapad a
kezemhez. Elég jó hátterem
volt ahhoz, hogy egy kétszáz
forintos fizetésemeléssel ne
tudják befogni a számat. Egy
névtelen levélben azt írták
egyszer a miniszternek, hogy a
Gaál büszkén hangoztatja: õt a
pénz nem érdekli, s az orvosokat sem becsüli. Tudtam,
hogy honnan fúj a szél. Egy
igazgatói tanácsülésen, amelynek napirendjén az építési kölcsönök elbírálása is szerepelt,
jelentettem ki, hogy a hozzám
tartozó dolgozók is hasonló
súllyal szerepeljenek, mint a
kórház többi munkatársa. Végül is az egészségügyi vonal –
ahol száznegyvenen voltak –
jelöltje mellett az én területemrõl – háromszáznyolcvanan voltunk – is elõterjesz-

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Gaál Imre: – Soha nem tudtak azzal megvádolni – bármennyire
is szerették volna -, hogy pénz tapad a kezemhez.
tettek egy könyvelõt. Az orvos nagyon sokat tud segíteni, de
fõigazgató-helyettes
fõorvos ha úgy tálalják a dolgokat, aknem hagyta szó nélkül: hogyan kor ártani is. Soha nem felejtud egy könyvelõ építkezni? – tem el: a Népszabadságban
tette fel a kérdést. Közöltem megjelent cikk után a húgom
vele: ti megkapjátok a három- beosztottja teli torokból sziszobás lakást ingyen, s ha van dott, hogy ez a szemét (ez volbennetek egy kis jó érzés, ak- tam én) milyen kárt okozott. A
kor leadjátok pénzért és neki- testvérem ezt nem hagyta szó
álltok építkezni. De van, aki nélkül. Mondtam neki ezután:
még ezt sem csinálja meg, ha- nézd, te ismersz, tudod nanem nyaralót épít a Balaton gyon jól, hogy ártatlan vagyok,
partján, vagy jachtot vesz. A semmit nem követtem el. De a
könyvelõ pedig zsíros kenyeret beosztottad nem ismer, õ a
eszik, aztán húsz év után el- cikk alapján ítél meg, joggal
kezd építkezni. Tisztában vol- hiheti, hogy bûnös vagyok. A
tam a rangsorral: elsõ az orvos, riporter eszmei mondanivalóaztán a szakdolgozó, legalul a ja a következõ volt: az egerek a
masszõr, s még az alatt az isza- betonba döngölve, a macskák
pos. Aztán következik a gaz- meg dorombolnak felettük.
dasági igazgató, s valahol
„– Megtörtént a »sajtóelõmessze lent a könyvelõ. Kö- készítés«.
Mi
következett
zöltem, hogy amíg ott leszek, ezután?
addig a könyvelõ ugyanolyan
– Gyökeres fordulat. Pótfontos lesz, mint egy egész- nyomozás kezdõdött. Semmiségügyi szakdolgozó.
féle új momentum nem me– Sok névtelen levél fogal- rült fel ahhoz képest, mint
mazódott meg Hévízen?
amikor ne vontak be az ügybe,
– Tizennégyet írtak elle- most mégis beindították ellenem az elsõ évben. Megkér- nem a »verklit«. Folyt a fegyeldezték, hogy mit kezdjenek mi és a büntetõeljárás is, az
velük. Mondtam: tegyétek be a elõbbi során semmit sem tudszemélyzeti anyagomba, mert tak csinálni. Arról nem is beennél jobb minõsítést nem kí- szélve, hogy nem sokkal korábvánhatnék.
ban tüntettek ki. Azt nem
– Megjelent a cikk, lezaj- mondhatták, hogy eddig jól
lott a vizsgálat. Mi következett dolgoztam, utána pedig én vagyok a legaljasabb, s ezért ki
ezután?
– A miniszter nem foglalko- kell rúgni. Nem is tudták a fegyelmit befejezni ellenem. Ezt
zott tovább az üggyel.
– A „menetrend” kísértetie- követõen szólt a képviselõ a
sen hasonlít dr. Balogh Zoltán miniszternek, hogy határozot(a kórház késõbbi fõigazgató- tabb intézkedést vár, ellenkezõ
fõorvosa – E.E.) ügyének ko- esetben interpellál a parlamentben. Behívatott az akkori
reográfiájához…
– A felépítés feltehetõen miniszter, s a következõket
azonos stratégiára és kiindu- mondta: Tudom, hogy nem kölási helyszínre utal. Az aktára vettél el semmit, nem vagy
ráírták: fegyelmi és a sajtóban hibás, ennek ellenére fegyelmegfelelõ elõkészítést kell mit kell adnom neked. Ezer
folytatni. A sajtó adott esetben forinttal most csökkentem a

fizetésed, s egy év múlva viszszahelyezlek az állásodba.
– Mit válaszolt erre?
– Az elsõ pillanatban még
bele is mentem volna ebbe, de
szerencsére azonnal rájöttem:
ha ezt a megoldást elfogadom,
akkor elismerem a bûnösségemet is, jogosan indították tehát a fegyelmit. Megtette a
megfelelõ intézkedéseket, de
közben folyt a büntetõügy is.
– Mikor vonták be önt a
büntetõeljárásba?
– Az újságcikk megjelenése
után. Ötödrendû vádlottként –
vagyis a súlyozást tekintve
utolsóként – bevontak az ügybe. Logikusan a legalacsonyabb büntetési tétel kiszabását várhattam.
– Arra számított, hogy elítéli a bíróság?
– Nem! Azt reméltem, hogy
fel fognak menteni. A miniszter azt mondta, hogy ki kell
fogni a vitorlából a szelet. No,
én úgy voltam ezzel, hogy nem
kívántam a vitorlát tovább dagasztani, de arra sem voltam
hajlandó, hogy mindent tudomásul vegyek, amikor biztos
voltam az ártatlanságomban.
Tisztában voltam azzal, hogy
milyen hatalmi manipulációk
zajlanak a háttérben.
– Mikor és hogyan zárult
le a fegyelmi ügy?
– A kórházi vizsgálat során
nem tudtak fegyelmileg elmarasztalni. Ekkor kezdték el az
építkezésemet vizsgálni…”
A korabeli beszélgetést megszakítva érdemes meghallgatni
Gaál Imre mostani megjegyzését azzal a kilátásba helyezett
sajtóelõkészítéssel kapcsolatban, amit aztán a Népszabadság meg is tett.
– Az újságban úgy nyilatkoztak a kollégáim a tûz okát
esetlegesen okozható szaunáról, hogy õk ennek létezésérõl
nem is tudtak. Ennek teljesen
ellentmond az, hogy a fürdõvezetõ fõigazgató-helyettes az
1987. április 14-iki bírósági tárgyalási jegyzõkönyvben így
vall: „… Az 1984. decemberi
igazgatói tanácsülés elõtt egykét nappal értesültem arról,
hogy szauna kerül beépítésre.
Errõl munkatársaim tájékoztattak!” Nos, ahogy korábban már
mondtam, a sajtóban valóban
megtörtént a megfelelõ elõkészítés, hogy aztán megtámadjanak – mondja Gaál Imre.
E.E.
(Folytatjuk)
(A riportsorozat újabb részei honlapunkon olvashatóak:
www.zalatajkiado.hu)
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Egykor végigverték a világot a magyarok
Sportágmentés Zalaegerszegen

Balról Balaicz Zoltán, Klampár Tibor, Vigh László és Stanka
László.

Sokan voltak kíváncsiak a csarnokavatóra és a bemutatóra.
Több, mint hetven világbajnoki címet szereztek eddig a
magyar asztaliteniszezõk. Egykor a világ legjobbjai voltak,
egyeduralkodók. Ma már szerényebb eredményekkel kell
beérnünk még az Európa-bajnokságokon is. Zalaegerszegen is szebb napokat látott ez
a sportág. Az utolsó pillanatban érkezett az ötlet, amit aztán gyors cselekedet követett:
megalakult az EVO Asztalitenisz Klub. Kétnapos juniálisukon (június 11-12.-én) tartották csarnokavatójukat, gazdag
programmal várták e két na-

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

pon a klub tagjait, a sportág
szerelmeseit és az asztalitenisz
iránt még csak érdeklõdõ
sportbarátokat.
A juniális vendége az asztalitenisz élõ legendája, a még
ma is aktív Klampár Tibor, világ-és Európa-bajnokunk volt.
Még mielõtt bemutatót tartott
volna a sok-sok érdeklõdõnek,
Stanka László, a klub elnöke
köszöntötte a vendégeket, majd
Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester méltatta a dicséretes kezdeményezést, összefogást és sok sikert kívánt a klubnak, a versenyzõknek.
S hogy miért fogalom még
mindig a Klampár-név, arról
hamar meggyõzõdhettek a termet megtöltõ asztalitenisz-barátok. Nem csak az asztalon ültek a poénjai, hanem a játékot
megszakító monológjaiban is.
Egy rendkívül sikeres, változatos pályafutás kulisszatitkaiba
avatta be az asztalitenisz juniális résztvevõit. Nem csak
annak szép napjairól, hanem
fonákjairól is beszélt. Mert
Klampár Tibornak nem csak
az asztalnál volt kivételes fonákja, de eddigi élete is bõvelkedett ebben.
E.E.

Ízelítõt kaptunk abból, hogy miért is lett világ- és Európa-bajnok Klampár Tibor.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (9.)
a magyar edzõket megelõzve
learatja a sikert. A magyar
edzõk pedig változatlanul egymást köpködik. Legalább addig jutnánk el, hogy egymásban a jót lássuk, ne a rosszat!
Mindig elmondtam a szurkolóknak: uraim, ki volt az utolsó
szövetségi kapitány, akit mindenki elfogadott? Baróti Lajos,
azt hiszem, s talán még Illovszky Rudolf. Már mindketten a temetõben nyugszanak.
Nem igaz, hogy azóta nem
született volna Magyarországon egy megfelelõ szakember.
Úgy nem lehet eredményt
elérni, hogy a fõ motiváció az
irigység. Ha valaki elõbbre
Kereki Zoltán: – Azt hiszem, a labdarúgással kapcsolatban
nincs lelkiismeret-furdalásom…
Harminchétszer volt válo- mellett. Mint késõbb kiderült,
gatott vidékrõl a Haladás és a nem bánta meg. Az érettségi
ZTE játékosaként. Akkor, ami- után Körmenden, a fõiskolán
kor nem okozott különösebb folytatta tanulmányait és tagja
gondot a magyar csapatnak a lett az NB II-es csapatnak. A
világbajnokságra kijutni. Még következõ állomás a vasi meakkor sem, ha a jelenleginél gyeszékhely lett.
A Szombathelyen eltöltött
sokkal kevesebb együttes szerepelhetett a VB-döntõn. Igaz, évek után a ZTE-hez igazolt.
akkor még jegyezték a magyar Most is Zalaegerszegen él, itt
labdarúgást, s nem csak válo- beszélgettünk pályafutásáról.
– Azt hiszem, a labdarúgásgatott szinten. Klubcsapataink
is meghatározó szerepet ját- sal kapcsolatban nincs lelkiismeret-furdalásom, sem játészottak Európában.
Kereki Zoltán Kõszegen kosként, sem vezetõként – folyszületett. A kisváros fiataljai tatja Kereki Zoltán. – Sokszor
számára a Széchenyi tér volt a kemény érdekeket sértettem, s
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták ezért támadásoknak lettem kinaphosszat a labdát. Szombat- téve. Anarchia volt a magyar
helyen végezte a középiskolát, labdarúgásban. S most idejött
de közben továbbra is szülõ- Németországból ez a Bernd
városa NB III-as csapatában fo- Storck, aki eredményt tudott
cizott, noha testnevelõje min- felmutatni. Két évvel ezelõtt
denáron röplabdázót akart be- ismerte ezt az embert Magyarlõle faragni. Bár játszott az is- országon valaki? Senki! Csak
kolai csapatban, kitartott a foci Dárdai Pál Berlinben. Idejött, s

Bernd Storck és Dárdai Pál.

Baróti Lajos… Óriási tisztelet
övezte.

Hatalmas az öröm… A magyar válogatott kijutott az 1978-as
világbajnokságra. S ennek a csapatnak lett a kapitánya Kereki
Zoltán.
tart, azt rángatjuk vissza. a szüleim. Ezen már nem tuBernd Storck közben idehozza dok változtatni.
a német edzõket szinte min– Egy szombathelyi újságden korosztályos válogatott- író kolléga, Bodor Ferenc írja:
hoz, mert bennük bízik. Ha jól Kereki Zoltán egy nagyot hibelegondolunk, ezért még el bázott, de nem a kapu elõtt.
sem ítélhetjük.
Mire gondolt?
– Az örömteli dolgokról
– Bodor Feri egyébként két
szeretnék veled beszélgetni, de nagy hibát ró fel nekem. Az
tele vagy keserûséggel...
egyik az, hogy eligazoltam a
– Nagyon fáj, hogy megsza- Haladástól, a másik pedig az,
kadt a kapcsolatom a ZTE-vel. hogy elhagytam a feleségem
Nagy hülye vagyok!
egy újságírónõ miatt. Nos,
– Ezt komolyan mondod?
én mindenképpen válogatott
– Igen!
szerettem volna lenni, s az NB
– S miért?
II-es Haladásból ez nem ment
– Nekem olyan ismeretségi volna. Ezért igazoltam a ZTEköröm volt és van, hogy ame- hez. Ami a másik felvetést illyet ha ki akartam volna hasz- leti: Bodor Feri és Virág úr, a
nálni, azért soha nem támad- Sabaria vezérigazgatója támohattak volna meg. A pénzcsiná- gatta az új kapcsolatomat. Azlás miatt tulajdonképpen meg tán késõbb megróttak ezért.
sem kellett volna szakadnom. 16 évet éltem együtt ezzel a
De engem nem erre tanítottak hölggyel, nem volt szép, ahogy

elváltunk, de a mai napig csak
a legjobbakat mondom közös
leányunknak róla. Tudod, a
legtöbb férfi elkövet életében
egy ilyen hibát, de most is azt
mondom: csak a szép emlékeket vigye tovább ezekbõl a
kapcsolatból az ember, a roszszat pedig felejtse el.
– Életed egyik legszomorúbb története ez a kitalált
ügynökügy...
– Ezzel kapcsolatban feljegyeztem magamnak egy-két
gondolatot. Soha senkit nem
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a pert, de a bélyeg rájuk sült.
Ez a tipikus karaktergyilkosság. Én elterjesztem rólad,
hogy pedofil vagy, noha ez
nem igaz. A köznép – amely
nem gondolkodik – talán még
el is hiszi. S egy életre meg
vagy bélyegezve. Ismerem azt
a kört, amelynek tagjai mindent elkövettek azért, hogy
lejárassanak. Nagyon sok olyan
cikk jelent meg, amelyben nyilatkozataim érdekeket sértettek. Ez az egyik ok, hogy megtámadtak.

Kereki Zoltán egy Csehszlovákia elleni válogatott mérkõzésen.

Az 1978-as argentinai világbajnokságon szerepelt magyar
válogatott kapitányaként.

Nem! Az MSZMP volt akkor
még hatalmon. Én 1978-ban
elmondtam, hogy nem fizették
ki az MSZMP sporttal foglalkozó KB-titkára által jóváhagyott és megígért prémiumot.
Szerinted akkor besúgó lehettem? Ráadásul egyetlen ember
nem jelentkezett, hogy Kereki
Zoltán szégyelheted magad,
mert jelentettél rólam. S ezért
2015-ben megjelenik egy cikk,
amelyben gyaláznak, ügynöknek neveznek. Ez egy furcsa
világ. Annyira össze van kutyulva minden, hogy szinte
képtelenség ebbõl kiutat találni. Egy olyan társadalomban
élünk, amelyben az ország
egyik fele nekiesik a másiknak.
Nincs semmi erkölcsi érték.

Valamikor
valakinek
vagy
erkölcsi vagy hatalmi presztízse volt. Mára eltûnt minden. Emlékszem Pozsgay Imre 1989-ben elhangzott szavaira. Azt mondta: Akkor
lesz Magyarországon demokrácia, ha megszûnik a tekintélyelvûség. Lehet támadni
Pozsgayt, lehet azt mondani,
hogy kommunista, vagy reformkommunista volt, de ebben igaza volt. Vagyis nem a
pozíciót, hanem az embert kell
tisztelni.
E.E.
(Folytatjuk)
***
Az interjúsorozat valamenynyi része megtalálható honlapunkon: www.zalatajkiado.hu

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
A szovjetek elleni 1977-es párharc örökre emlékezetes marad.
figyeltem meg, soha nem írtam semmilyen jelentést. Ennek ellenére bekerültem egy
olyan illusztris társaságba,
amelynek tagjaira rásütötték
az ügynökbélyeget. Az én helyzetem azonban egy kicsit más,
ugyanis senki sem jelentkezett, hogy jelentettem róla. Lehet, hogy akik kárörvendõek
voltak, majd el lesznek szomorodva, ha elõkerülnek Moszkvából a KGB-dossziék. Ez az
ügynöközés kitûnõ fegyver, hiszen nem lehet ellene védekezni. Több sorstársam is bírósághoz fordult, megnyerték

– Ezek szerint még van
másik is...
– A kisvárosi irigység. Amikor Szombathelyen felmerült a
stadion egyik szektorának elnevezése Kereki Zoltánról, akkor jött a támadás. Elõjött az
ügynök-ügy. Egy történész azt
nyilatkozta, hogy Kereki Zoltán az 1978-as világbajnokság
után úgy nyilatkozott, mintha
manapság blogot írna. A legnagyobb hibám az volt, hogy
azt nyilatkoztam: a vezetõk
nem fizették ki a megígért
prémiumot. Milyen vezetõk
voltak
akkor?
Fideszesek?

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