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önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Az a gyilkosság is nyáron
történt… 1991. július 27-én

öltek meg
egy idõs hölgyet. A tettes azóta
is szabadlábon jár-kel közöt-
tünk. Ha még él egyáltalán, de
ha van égi igazságszolgáltatás,
akkor már eltávozott ebbõl az
árnyékvilágból. Hacsak nem
bünteti a sors hosszú évekig
tartó lelkiismeretfurdalással.
Ha van lelkük az ilyen elve-
temült gazembereknek…

Akkor, 1991 nyarán-õszén
szerintem nagyon közel áll-
tunk ahhoz, hogy kiderüljön a
tettes személye. A ki-
tartó, s cseppet sem veszély-
telen munkával eljutott egy
férfihez, aki… Szóval akár õ is
lehetett a gyilkos. Egy délután
megjelent – nem egyedül – a
szerkesztõségben, s azt „taná-
csolta”, hogy ne foglalkozzunk

Zalaszentgyörgyön

Zalatáj

Gyilkosság Zalaegerszegen
Négy nap alatt elfogták a gyanúsítottat

tovább ezzel az üggyel, mert…
Mert meglátjuk, hogy mi tör-
ténik. Velünk…

Az ügy közben elhalt, hiába
adtunk tippet a nyomozóknak,
nem sikerült elfogni a tettest.
A gyilkos – mint írtuk – azóta
is háborítatlanul él. Ha még él.

A város-
részében élõ 67 éves hölgy
gyilkosa remélhetõen nem
ússza meg. Az asszonyt vélhe-
tõen Szent Iván éjszakáján, jú-
nius huszonnegyedikérõl hu-
szonötödikére virradóra ölték
meg, s a rendõrök július 3-án
találták meg lakásán.

Mint honlapunkon olvas-
hatták, a

nyomozói négy
nap alatt azonosították és
július 7-én elfogták azt a 30
éves környékbeli férfit, aki

Zalaegerszeg olai

Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság

Helyszínelés az áldozat házánál.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fotó: police.huFotó: police.hu
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Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Cégünk a feldolgozás mellett nagy hangsúlyt
fektet a saját körben végzett

kiskereskedelmi értékesítés ellátására,
jelenleg is folyik bolthálózatunk,

valamint ehhez kapcsolódó kiskereskedelmi
boltpartneri körünk bõvítése.

A bolti értékesítésben saját feldolgozású marhahúsok,
valamint minõségileg ellenõrzött egyéb húsipari termékek
forgalmazása folyik. Megtalálhatóak szárnyas, valamint
sertéshúsok, továbbá egyéb húsipari termékcsoportok

minõségi kiegészítõi.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.

Zalaegerszegi üzletünk nyitva tartása:

Hétfõ, kedd: 6:30 - 17:00

Szerda, csütörtök, péntek: 6:30 - 18:00

Szombat: 6:30 - 13:00

•

•

•

• friss tõkesertés csontozása naponta

• marhahús beszállítás heti több alkalommal

• egyedi kapcsolattartás viszonteladó partnerekkel

• egyedi igények kielégítése elõzetes megrendelés alapján

Zalalövõ, Újmajor 4.

Gép és Ferrotech Kft.

•

•

•

Szállítópályák gyártása

autógyárak részére

Hegesztett acélszerkezetek

gyártása

Precíz kivitelezés,

pontos szállítás

megalapozottan gyanúsítható
az asszony megölésével. A
rendõrség az elkövetõt bûn-
ügyi õrizetbe vette és kezde-
ményezte elõzetes letartóz-
tatását.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság nyomozási bírája 2016.
július 9-én hozott ítéletében
tekintettel arra, hogy fennáll
az újabb szabadságvesztéssel
büntethetõ bûncselekmény el-
követése, a szökés, elrejtõzés,
valamint az összebeszélés ve-
szélye 30 napra elõzetes letar-
tóztatásba helyezte a gyanú-
sítottat. A végzés nem jogerõs,
mert az ellen a gyanúsított és a
védõje fellebbezett.

Vajon kinek árthatott az
áldozat? Pénzt, értéket remélt
tõle a gyilkos? Visszahúzódó,
bizalmatlan volt az utolsó
években. Nem véletlenül, hi-
szen korábban kétszer is be-
törtek hozzá.

Precíz, megbízható, köte-
lességtudó, de zárkózott mun-
katársnak ismerték az

majd a
is, ahol

szállodaportásként alkalmaz-
ták. Aztán az idegenforgalmi
hivatalban, majd a számviteli
fõiskola szállójának portáján
dolgozott nyugdíjazásáig.

Nem volt mozgalmas ezt
követõen az élete. Apai ágon

kötõdött, anyai ol-

Arany
Bárány Szállodában,
Balaton Szállóban

Hottóhoz

dalról vallotta
magát. A kiskutasi temetõben
látták a helybeliek utoljára,
2016. június 23-án. Unokatest-
vére szerint több évvel ezelõtt
egy ingatlan eladása után arra
kérte, hogy egybõl vigye a bank-
hoz, hogy betegye a pénzt,
mert otthon nem meri tartani.
Az utóbbi idõben már ez a bi-
zalmatlanság jellemezte. Nem
kereste a kapcsolatokat, zárkó-
zott volt. Többnyire csak a
kertjében látták a szomszédok.

A bejárati ajtaja zárva volt
azon a napon is, ezért a gyilkos
úgy törte be. Hogy mi volt az
indítéka, még nem ismert.

*
A Zalatáj nyomtatott válto-

zatában szereplõ cikkek lap-
zárta utáni friss, naprakész in-
formációi honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu) és facebook-
oldalunkon (Zalatáj Kiadó) ol-
vashatók.

kiskutasinak

E.E.

Gyilkosság Zalaegerszegen
Négy nap alatt elfogták a gyanúsítottat

Négy nap alatt elfogta a gyanúsítottat a rendõrség.

A családi ház Olában, ahol a gyilkosságot elkövették.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: police.huFotó: police.hu
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Jó idõ esetén a szertartást esküvõi kertünkben,

a lakodalmat légkondicionált Télikertünkben tarthatja!

Ha már megvan a nagy Õ,
az Arany Bárány Télikertje a nyerõ 2017-ben is!

Egyedi ajánlatért hívja üzletvezetõinket:

, vagy92/550-046 vendeglatas@aranybarany.hu
Arany Bárány Szálloda • www.aranybarany.hu

Ha valami egyedire vágynak,

tartsák életük egyik

legfontosabb

eseményét nálunk!

Ha valami egyedire vágynak,

tartsák életük egyik

legfontosabb

eseményét nálunk!

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

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

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A minap felavatták a

új – több mint 12 ezer
négyzetméteres – üzemcsar-
nokát. A mintegy 5 milliárd fo-
rintos beruházás 100 új mun-
kahelyet és 60 százalékos for-
galomnövekedést eredményez.
A német nyomdaipari vállalat
évente 12 ezer tonna papírter-
méket állít elõ. Elsõsorban bel-
földre az egészség-, az élelmi-
szer- és a szépségipar számára
termel. Az átadó ünnepségen

, Miniszterelnök-
séget vezetõ miniszter azt
mondta: megtiszteltetés, ha

zala-
egerszegi Edelmann Hungary
Zrt.

Lázár János

Milliárdos beruházás a megyeszékhelyen
Új üzemcsarnok, új munkahelyek az Edelmann Zrt.-nél

egy német családi vállalat Ma-
gyarországot választja befekte-
tése helyszínéül.

– Az Edelmann csoport
jelen van Németországban és
Európa számos pontján. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy cso-
magolástechnikában piacveze-
tõ. A tervek szerint nemcsak
Magyarországon, hanem Dél-
Európában is fontos szerepet
fognak betölteni a következõ
idõszakban, növelve a terme-
lési kapacitást, a megteremtett
és a fönntartott munkahelyek
számát. Nagy szükségünk van
ezekre a német családi vállal-

kozásokra, mert számos kimu-
tatás és személyes tapasztalat
alapján is mondhatom, hogy a
legjobb munkaadók közé tar-
toznak. Megbecsülik dolgozói-
kat, rendezett munkakörülmé-
nyeket és munkafeltételeket
biztosítanak, de különöskép-
pen így van ez ennél a vál-
lalkozásnál, ami több generá-
ciós és ahol a legfontosabb
nem a gép és nem a megter-
melt pénz mennyisége, hanem
az ember – mondta a mi-
niszter.

Lázár János hozzátette: Za-
laegerszeg példaértékû gazda-
ságfejlesztési programot haj-
tott végre az elmúlt években.
Megemlítette azt is, hogy a kor-
mány a kulturális, turisztikai
programokat – köztük a Mind-
szenty-zarándokközpont létre-
hozását – is támogatja.

, Zalaeger-
szeg polgármestere pedig ar-
ról beszélt, hogy a milliárdos
beruházás 2001 óta a térség
legnagyobb ipari fejlesztése. A
csarnoképítéshez minden er-
kölcsi és anyagi támogatást
megadtak, melynek köszönhe-
tõen az Edelmann konszern-
nel már egy újabb bõvítést tar-
talmazó szerzõdést is aláírtak.

– A most átadott üzemben
300 ember dolgozik majd. Az
új munkahelyek jelentõsen
hozzájárulnak a város, a térség
további fellendüléséhez. Ma-
gyarország kormánya azt vallja,
hogy hazánk megújulásához a
munkahelyeken keresztül ve-
zet az út. Ugyanez igaz Za-
laegerszeg megújulására is. Az
önkormányzat legfõbb felada-
ta a következõ években az,
hogy fejlessze a helyi gazdasá-

Balaicz Zoltán

got, segítse a vállalkozásokat,
megõrizze a munkahelyeket és
továbbiakat teremtsen. Hatal-
mas kitörési lehetõség a zalai
megyeszékhely számára a Mo-
dern Városok Program, mely-
nek jóvoltából iparterületeket
alakíthatunk ki, csarnokokat
építhetünk és logisztikai köz-
pontokat létesíthetünk. Erõfe-
szítéseink eredményeként 2015-
ben 1800 új munkahely jött
létre a városban, idén pedig
ugyancsak ezres nagyságrend-
ben várható az álláshelyek bõ-
vülése, s ez kedvezõen érinti a
városkörnyék foglalkoztatott-
ságát is – tette hozzá Balaicz
Zoltán.

– A gyár építéséhez a kor-
mány 500 millió forint euró-
pai uniós támogatást biztosí-
tott. A beruházásra azért volt
szükség, mert a város szívében
található régi telephely kicsi-
nek bizonyult a további fej-
lesztésekhez – mondta

, az Edelmann Hungary
Packaging Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. – Az új üzem meg-
építése egyben bõvítést is je-
lentett, a gyártási terület a
duplájára nõtt. A forgalmunk
jelenleg 5,2 milliárd forint
évente, azt tervezzük, hogy ez
az elkövetkezõ néhány eszten-
dõben 8 milliárdra nõ. A fog-
lalkoztatottak létszáma pedig
eléri a 300-at.

Az Edelmann Csoport 2010
decemberében vette át a Zalai
Nyomdát, három éve pedig
100 százalékos tulajdonosa az
üzemnek. A zalaegerszegi leány-
vállalat Magyarország második
legnagyobb, hajtogatott kar-
tondobozokat gyártó cége.

Czirkl
György

-mzs-

Lázár János jó munkát kívánt a dolgozóknak.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

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

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az se semmi

Valahol Oroszországban

Nem viszi semmire…

– Mezõgazdasági hitelt nem adhatunk, de az Aigner
Szilárd jó kis májusi esõket ígér…

– Nagy izék ezek a fasiszta magyarok! Most még csak a
zsákmányolt mûkincseket követelik, holnap meg már
kérnék vissza az órákat is…

– Rossz hírem van asszonyom. A kisfiú roppant intelli-
gens, de sajnos nincs benne semmi agresszió és képmuta-
tásra való hajlam…

(1996.05.08.)

(1996.06.12.)

(1996.06.19.)



52016. július 21. Zalatáj

Ha csapatjátékról, csapat-
egységrõl beszélünk, a legké-
zenfekvõbb a sport területérõl
venni a példát, hiszen azonnal
láthatjuk: csak az az együttes
számíthat sikerre, ahol ez az
összetartó erõ létezik.

Így van ez azonban más
területen is, akár a gazdasági
életben, a vállalkozások terüle-
tén. Jó példa erre a zalaeger-
szegi

., amely idén ünnepli 10
éves fennállását.
alapító ügyvezetõvel beszél-
gettünk.

– 1977-ben végeztem a sze-
gedi mûszaki fõiskolán, aztán
Körmenden, az akkori Egye-
sült Gyógyszer- és Tápszergyár-
ban (ma Egis) kezdtem el dol-
gozni. Fokozatosan lépeget-
tem úgymond a szamárlétrán,
mígnem 1982-ben döntenem
kellett. Szívem választottja, je-
lenlegi feleségem (aki szintén
körmendi) akkor Zalaegersze-
gen, a Zala Megyei Sütõipari
Vállalatnál dolgozott – ugyan-
csak mérnökként. Úgy döntöt-
tünk, hogy Egerszegen telep-

Kozma Épületgépészeti
Kft

Kozma Tibor

– Született körmendi létére
Zalaegerszegen mûködtet si-
keres vállalkozást. Hogy ke-
rült a zalai megyeszékhelyre?

A csapatjáték sikere
10 éves az egerszegi Kozma Kft.

szünk le, mert láttunk pers-
pektívát ebben a városban.

– Nem! A Zalaegerszegi Hû-
tõházban kezdtem középveze-
tõként, majd egy országos há-
lózattal rendelkezõ tüzelés-
technikai szervizhez kerültem,
ahol vezetõ lettem.

– Kezdettõl fogva energeti-
kával foglalkoztam, ez a terület
vonzott. Ez az idõszak már a
magánvállalkozások szárnybon-
togatásáé volt, így társaimmal
belevágtam a maszek szférába.
A Konstruktív Kft.-nél tanul-
tuk meg a magánvállalkozás
alapjait, csínját-bínját, de a
buktatóit is. 2005-ben a szét-
válás mellett döntöttünk. Én
maradtam a klasszikus épület-
gépészeti tervezésnél és kivi-
telezésnél. 2006-ban jegyezték
be a Kozma Kft.-t, amely idén
10 éves.

– Azt hiszem nyugodtan
mondhatom, hogy a Dunántúl
egyik meghatározó épületgé-
pészeti cége vagyunk. Az igaz-
sághoz tartozik, hogy mun-
káink nagy része nem Zala me-
gyéhez kötõdik, hanem a Du-

– Nem csalódott?

– Miért váltott?

– Nagy a rivalizálás a tér-
ségben ebben a szakmában?

nántúl jelentõs ipari beruházá-
saihoz Szombathelyen, Szent-
gotthárdon, Sopronban, Tatán,
Budapesten, s még folytathat-
nám. Nagyon remélem – s erre
látok most esélyt –, hogy Zala-
egerszegen, Zala megyében is
kedvezõ változás áll be ezen a
területen. Ezek a tervezett és
remélt beruházások helyben
tarthatják a zalai szakembere-
ket, illetve visszacsábítják azo-
kat, akik eddig máshol találták
meg számításukat.

– Nem, hiszen a két vállal-
kozás egymásra épül. Az Archi
Metal Kft. elsõsorban a lakos-
ságot látja el a házépítéshez
szükséges fémipari tartozékok-
kal. A két nagyobbik lányunk –
a három közül – építész lett,
vagyis csak hiú ábránd maradt,
hogy a családi vállalkozást
erõsítik.

– A felesége is a maszek
szférát választotta… Ráadásul
a Kozma Kft. és az Archi Me-
tál Kft. – amelynek a neje az
ügyvezetõje – egy telephelyen
is van. Rivalizálnak?

– S a harmadik gyermek?

– Õ épületgépész lett, már
végzett mérnök. Egy multina-
cionális cégnél építésvezetõ. Õ
is elkezdte mászni azt a bizo-
nyos szamárlétrát.

– Az elmúlt tíz évben kiala-
kult egy olyan kollektíva, amely
felkészülten, tisztességgel, lel-
kiismeretesen ellátja a munká-
ját. A kollégáim nélkül ez a cég
nem jutott volna idáig. Minden
elismerésem az övék.

– Egy sikeres vállalkozás-
hoz nem csak megfelelõ kapi-
tány, hanem jó csapat is kell…

E.E.

Kozma Tibor: – A Dunántúl
egyik meghatározó épületgé-
pészeti cége vagyunk.

A Kozma-házaspár és a három leány, akik szintén a mûszaki
pályát választották.

A kollégákkal… Igazi csapatmunka jellemzi a céget.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

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

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

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!
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Tájékoztatás a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerõpiacra kiemelt

projektrõl

2015. október elsejével elindult a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerõpiacra elnevezésû kiemelt projekt a

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztályának koordinálásával. A munkaerõpiaci program megvalósítása

a Széchenyi 2020 programból kerül finanszírozásra. A Zala megyének megítélt támogatási összeg 3,023 milliárd

forint.

Az európai uniós projekt kiemelt célja az álláskeresõk, inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, vagyis a

nyílt munkaerõpiacra történõ elhelyezkedés elõsegítése, illetve a közfoglalkoztatott személyek versenyszférába

történõ átsegítése. A projektben prioritást élvez az alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztathatóságának javítása,

piacképes szakmák elsajátításával.

A programban 2016. június 30-ig 695 fõ vett részt. Zala megyében az eddigi tapasztalatok alapján legnagyobb

létszámban az 50 év feletti és az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresõk részesültek a GINOP 5.1.1.

program által kínált támogatásban.

• 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresõk

Alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresõk

Gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követõ újrakezdés nehézségeivel küzdõ nyilvántartott álláskeresõk

Tartósan nyilvántartott álláskeresõk

50 év feletti nyilvántartott álláskeresõk

Közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetõk.

A foglalkoztatás bõvítését szolgáló bértámogatás

Bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzésének céljából

Bérköltség támogatás (70%)

Bérköltség támogatás (100%)

Vállalkozóvá válás támogatása

Képzések

Bõvebb tájékoztatás a támogatások feltételeirõl a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain és munkaerõpiaci pontjain

kérhetõ:

Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44., Telefon: 92/549-480

Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,

8800 Nagykanizsa, Fõ u. 24., Telefon: 93/310-327

Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,

8360 Keszthely Kossuth L. u. 42., Telefon: 83/510-323

Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,

8960 Lenti, Templom tér 11., Telefon: 92/551-035

Lenti Járási Hivatal Letenye Foglalkoztatási Osztály Munkaerõpiaci Pontja,

8868 Letenye, József Attila u. 1., Telefon: 93/343-206

• Keszthelyi Járási Hivatal Zalaszentgrót Foglalkoztatási Osztály

Munkaerõpiaci Pontja,

8790 Zalaszentgrót, Csány László út. 2., Telefon: 83/560-016

A projekt célcsoportjai:

A projekt keretében nyújtott támogatási formák:

• 25-30 év közötti pályakezdõ álláskeresõk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Korábban már foglalkoz-
tunk a megújult
középületekkel, s azt is számba
vettük, hogy melyek várnak
felújításra.

zalaegerszegi

Elkelt az egerszegi szakszervezeti székház

Szó esett a városképet
meghatározó, de magántulaj-
donban lévõ, eladásra, vagy
felújításra váró ingatlanokról
is, megemlítve az egykori

ruhagyárat Balaton
Szállót.

szak-
szervezeti székházat

Liga Szak-
szervezetek

Mészáros Melinda

, vagy a

Nem említettük akkor a
Kosztolányi téren lévõ

. A négy-
szintes épület a

tulajdonában volt
eddig. Információink szerint
azonban a közelmúltban gaz-
dát cserélt. Az új tulajdonos
egy zalai, megyeszékhelyi épí-
tési vállalkozás lett.

, a Liga
Szakszervezetek elnöke la-
punknak elmondta, hogy az
eladásról a legfõbb döntésho-

zó testületük határozott. Az
értékesítés nem új ötlet volt,
már 10 éve napirenden van,
hiszen csak nevében volt
szakszervezeti a székház, ilyen
jellegû tevékenység nem zaj-
lott ott.

Az elmúlt években elsõsor-
ban irodáknak, különbözõ tan-
folyamoknak adott otthont a
székház. Információink szerint
az új tulajdonos – a felújítás
után – egyelõre ugyancsak kia-
dó irodák formájában haszno-
sítaná az ingatlant.

(e)

Az eladás nem új ötlet volt, már 10 éve tervezték.

Minap kapta az értesítést
polgármestere,

, hogy a

és
a kulturális örökség

védelmérõl szóló törvény ér-
telmében mûemléki nyilván-
tartásba és védelembe vette a
falu által
tervezett

.
A döntés indoklásában töb-

bek között ez szerepel:
„…A templom védettségét

indokolja a tervezõ személye, a
vitathatatlan építészeti minõ-
ség, a környezet és az épület
együttes megtervezettsége, a
faluképbe való finom beillesz-
kedés. A templom a kései Ma-
kovecz-építészet kiváló, jellem-

Pethõhenye
Deák István Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédel-
mi Vagyongazdálkodási
Központ

Makovecz Imre
Szent István Király

templomát

Mûemléki védettséget kapott a pethõhenyei templom
A kései Makovecz-építészet kiváló példája

zõ példája, a tervezõ egyik
utolsó megvalósult épülete, az
általa teremtett organikus for-
mavilág, valamint a zalai és
erdélyi ihletettségû építésze-
tének szintézise…”

Mint köztudott, a 2011-ben
elhunyt Makovecz Imre, a ma-
gyar organikus építészet ki-
magasló alakja családi szálak-
kal kötõdött , sok idõt
töltött édesapja szülõfalujában,

. A számta-
lan rangos díjjal (Kossuth-díj,
Corvin-lánc, Szent István-díj,
stb.) elismert építésznek egyik
szívéhez közel álló alkotása
volt az 1999-ben átadott pet-
hõhenyei Szent István Király
templom, amely immár mû-
emléki védettséget élvez.

Zalához

Nagykapornakon

E.E. Immár mûemléki védettséget élvez.

Makovecz Imre, a pethõhenyei templom tervezõje.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zalaegerszeg Te-
rületi Operatív Prog-
ram (TOP)

Balaicz
Zoltán

Zalaegerszegi
Fejlesztési Iroda

–

a

kereté-
ben 934 millió forint
támogatást nyert kép-
zés, átképzés, illetve
munkaerõ-piaci szol-
gáltatások és mun-
káltatói támogatások
céljára, 2020-ig törté-
nõ felhasználásra. En-
nek apropóján be-
szélgettünk

polgármester-
rel a

mû-
ködésérõl, szolgálta-
tásairól.

A város a szá-
mára a TOP-program-
ban rendelkezésre ál-
ló 11,2 milliárd forint
nagy részét a helyi
gazdaság fejlesztésé-
re, a vállalkozások se-
gítésére, a munka-

Zalaegerszeg a következõ évtizedek nyertese lehet
Megnyílt a megyeszékhelyen a fejlesztési iroda

helyek megtartására, illetve
új munkahelyek teremtésére
kívánja fordítani – mondta
elöljáróban a polgármester. –
Ezen belül külön támogatási
összeget jelent a 934 millió
forint. Ebbõl létesült a Zala-
egerszegi Fejlesztési Iroda a
Deák téri új épületben, a
piac, illetve a Városi Ügy-
félszolgálati Iroda mellett,
ahol július 1-tõl gyorsabb
üzemmódra kapcsoltak. Az iro-
da három szakértõje pályázati
tanácsadással, szükség esetén
pályázatíráshoz nyújtott segít-
séggel várja a cégek kép-
viselõit.

– Ezekben a feladatokban
együttmûködünk a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal, a Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával, vala-
mint a Széchenyi Program-

– Kik a partnereik?

irodával, hogy a za-
laegerszegi vállalkozá-
sok projektcéljai meg-
valósulhassanak. A
harmadik feladat egy
adatbázis összeállítá-
sa a benyújtott pá-
lyázatokról, azzal a
szándékkal, hogy tör-
vényes keretek kö-
zött lobbi tevékeny-
séget is folytathassa-
nak a kedvezõ támo-
gatási döntések ér-
dekében. Fontos a
KLIK Zalaegerszegi
Tankerületével, vala-
mint a Zalaegerszegi
Szakképzési Cent-
rummal való szoros
együttmûködés is,
hogy az iskolákban
és felnõttképzõ in-
tézményekben való-
ban a piaci igények-

nek megfelelõ képzések, át-
képzések induljanak, megol-
dásként a cégek munkaerõ-
hiányára.

– Az elmúlt évben 1800 új
munkahely jött létre Zalaeger-
szegen, és 2016-ban is ezres
nagyságú bõvülést várunk. A
TOP-program lehetõségei mel-
lett jelentõs gazdaságfejleszté-
si tényezõ a 40 milliárd forint-
ból megépítendõ jármûipari
tesztpálya, ami együttesen
eredményezi, hogy a követke-
zõ évtizedek nyertese Zala-
egerszeg lehet. Nem véletlen,
hogy a Nemzeti Befektetési
Ügynökség „Befektetõbarát Te-
lepülés” címet adományozott a
városnak.

– Hány új munkahely
létesült a megyeszékhe-
lyen?

– Ki a gazdája az új
irodának?

– A fejlesztési irodát a Kon-
takt Humán Nonprofit Kft.
mûködteti. Aladi Gusztáv ügy-
vezetõ igazgató irányításával a
képzési, átképzési, foglalkoz-
tatási támogatásokat paktum
keretében biztosítják a vállal-
kozások számára, szoros együtt-
mûködésben a Zala Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Fõosztályával. A kft. mun-
katársai és megbízottjai a kö-
vetkezõ idõszakban személye-
sen 120 céget fognak felke-
resni, hogy felmérjék mun-
kaerõ- és képzési igényeiket,
továbbá beruházási céljaikat. A
következõ három évben in-
tenzív együttmûködést kíván-
nak folytatni, hogy több ezer
munkahely teremtéséhez tud-

janak hozzájárulni ezen idõ
alatt.

– Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata –
szem elõtt tartva a településen
és vonzáskörzetében mûködõ
cégek támogatásának jelentõ-
ségét –, már tavaly is több, a
gazdaságot élénkítõ, a munka-
erõhiány megelõzését, meg-
szüntetését szolgáló lépést tett.
A térség vállalkozásai azonban
így is gyakran szembesülnek a
megfelelõ minõségû és meny-
nyiségû munkaerõ felkutatásá-
nak nehézségével, ezért a zalai
megyeszékhely önkormányza-
ta, a Zalaegerszegi Foglalkoz-
tatási Paktum létrehozásával a
korábbiaknál is nagyobb sze-
repet vállal a gazdaságfejlesz-
tési koordinációban és közös-
ségfejlesztésben. Napjainkban
egyre fontosabb a munkavál-
lalók folyamatos képzése, át-
képzése annak érdekében,
hogy tudásuk illeszkedjen a
piaci viszonyokhoz, s verseny-
képesek maradhassanak. A
paktum keretében a vállalko-
zások számára lehetõséget biz-
tosítunk képzési támogatás,
foglalkoztatási támogatás és
átképzési támogatás igénybe
vételére. A paktum – vagyis a
helyi gazdaság – és foglalkoz-
tatás fejlesztésében érdekelt
szervezetek partnerségi alapú
együttmûködése – a térség
munkaerõ-piaci helyzetének
javítását szolgálja. A paktum,
mely a Magyar Kormány fel-
hívására, Helyi foglalkoztatási
együttmûködések a megyei
jogú város területén és város-
térségében címmel a TOP ke-
retében jön létre, lehetõséget
biztosít a vállalkozásoknak sok
más mellett arra, hogy gya-
korlati képzõként részt vegye-
nek az álláskeresõk és inaktí-
vak betanítását célzó duális
felnõttképzési programokban,
bér- és bérköltség támogatást
vegyenek igénybe, élhessenek
a koordinációs iroda szol-
gáltatásaival, valamint részt
vehessenek a partnerségi
munkában, a stratégiák, akció-
tervek kidolgozásában, meg-
valósításában. A vállalkozá-
sokkal közösen tudatos he-
lyi termékfejlesztési, beru-
házás-ösztönzés és térségi mar-
keting tevékenység valósítha-
tó meg.

– Az új munkahelyek te-
remtése miatt is egyre keve-
sebb a képzett munkavállaló
Zalaegerszegen. Mit tud tenni
az önkormányzat, hogy meg-
változzon a helyzet?

Balaicz Zoltán: – Nem véletlen, hogy a
Nemzeti Befektetési Ügynökség „Befek-
tetõbarát Település” címet adományozott
a városnak.

A Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda avatása.
Balról Balaicz Zoltán (az interjúban emlí-
tett elismeréssel), Aladi Gusztáv, Kajári
Attila tankerületi igazgató és Tolvaj Márta
alpolgármester.
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Az -ben elkészítették
a 20 csapatos NB II-es lab-
darúgó-bajnokság sorsolását. A

együttese 2016. július 31-
én kezd
az ellen.

A klubok megkapták a ter-
vezett programot, azzal a ki-
kötéssel, hogy a bajnoki mér-
kõzések kötelezõ játéknapja
vasárnap (kivéve a hétközi
fordulókat). Csak rendkívüli
esetben lehet eltérni a vasár-
napi rendezéstõl.

Az MLSZ döntése ellen
több érintett klub is tiltako-
zott. Mint megtudtuk, az egye-
sületek kéréssel fordultak a
szövetséghez, hogy változtassa
meg döntését és járuljon hoz-
zá a szombati mérkõzések
rendezéséhez.

, a
ügyvezetõ igazgatója kérdé-
sünkre elmondta, hogy az
egerszegi klub is csatlakozott a
kéréshez, de nagy reményt
nem fûz ahhoz, hogy az MLSZ
megváltoztatja döntését.

Az akció szervezõje a
technikai vezetõje,

volt, aki lapunknak
elmondta, hogy a petícióhoz a
húsz NB II-es klubból tizen-
nyolc csatlakozott.

Egyébként mi is levélben
érdeklõdtünk a szövetség saj-
tóosztályán:

MLSZ

ZTE
Mosonmagyaróváron

MTE 1904

Ágoston Zoltán ZTE FC

Csák-
vár Hege-
dûs Ferenc

Tiltakoznak az NB II-es klubok
Szeretnének továbbra is szombaton játszani

„Az
el-

készítése után az jelezte
a kluboknak, hogy a mérkõ-
zések kötelezõ játéknapja

(kivéve a hétközi for-
dulókat).

Tudomásunk szerint több
klub is kéréssel fordult az
MLSZ-hez ettõl eltérõ játék-
nap (szombat) engedélyezése
miatt.

Kérjük, tájékoztassanak ben-
nünket arról, hogy mi az MLSZ
álláspontja a kérelemmel kap-
csolatban.

Szíveskedjenek arról is tá-
jékoztatást adni, hogy mi in-
dokolja a kötelezõ vasárnapi
játéknapot.

Segítõ közremûködésüket
elõre is köszönjük!”

Lapzártáig nem kaptunk
választ levelünkre, s többszöri
próbálkozás ellenére telefo-
non sem tudtuk elérni a saj-
tóosztályt.

A szombat-vasárnapi mér-
kõzések zalaegerszegi látoga-
tottságáról , a
ZTE FC marketing vezetõje egy
statisztikát osztott meg la-
punkkal. Kimutatásuk szerint
a vasárnapi mérkõzésekre 30-
40%-kal kevesebb látogató
megy ki a stadionba. Ez a
megyei meccsek játékosainak,
szurkolóinak távolmaradásá-

NB II-es bajnokság
2016/2017-es sorsolásának

MLSZ

va-
sárnap

Tóth Krisztián

ból adódik, illetve a diákoknak
csupán a fele van jelen a szom-
bati meccsekhez képest. Eh-
hez hozzátartozik, hogy évek
óta csoportos diákjeggyel té-
rítésmentesen mehetnek be a
ZTE találkozóira a diákok, eb-
ben az évben 200-800 fiatal élt
mérkõzésenként ezzel a lehe-
tõséggel, a vasárnapi mérkõzé-
seken lényegesen kevesebben.
Összességében egy vasárnapi
összecsapáson, normál szerep-
lés esetén, megítélése szerint
átlagban 500-1000 fõvel csök-
ken a nézõszámuk.

* * *
Visszazökkentünk a ma-

gyar labdarúgás földhözragadt
hétköznapjaiba. Néhány nap-
pal ezelõtt még mámorosan
ünnepelte az ország várakozást
messze felülmúló EB- szereplé-
séért válogatottunkat, most pe-
dig azzal szembesülünk, hogy
itthon, a szövetségben semmi
sem változott, a szurkolók ér-
dekeit továbbra sem veszik ko-
molyan figyelembe.

Emlékeznek arra, hogy mit
mondott néhány nappal ez-
elõtt , a magyar vá-Dárdai Pál

logatott korábbi szövetségi ka-
pitánya („némi” köze volt a
magyar csapat EB-re való ki-
jutásához), a jelenlegi
mestere? Reméli, hogy a sike-
res EB-szereplés, a magyar
szurkolók fantasztikus szerete-
te, szurkolása következtében
kialakult hangulatot át lehet
menteni a bajnoki mérkõzé-
sekre is. Akár azzal is, hogy az
elsõ 4-5 találkozóra ingyen en-
gedik be a szurkolókat. Ha ez
nem megoldható, legalább
olyan intézkedéseket ne hoz-
zanak, amik elriasszák, távol
tartják a nézõket.

Nos, az MLSZ-nek valószínû-
leg nagyon hamar sikerül ezt a
hangulatot elrontania. Úgy tû-
nik, a szövetség nem a klubo-
kat (ezzel együtt a szurkoló-
kat), hanem önmagát képvise-
li. Hatalmi mámorban szenved…

A Zalatáj nyomtatott válto-
zatában szereplõ cikkek lap-
zárta utáni friss, naprakész in-
formációi honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu) és facebook-
oldalunkon (Zalatáj Kiadó) ol-
vashatók.

Hertha

E.E.

A ZTE a második fordulóban szerepel elõször hazai pályán. A
Siófok lesz az ellenfél, amelyet tavasszal 3-0-ra legyõzött
Egerszegen. Egyelõre az a kérdés, hogy augusztus 7-én,
vasárnap, vagy 6-án, szombaton lesz a találkozó.

Ha az MLSZ továbbra sem veszi figyelembe a szurkolók
érdekeit, azok egyre inkább elfordulnak a bajnoki mérkõzések-
tõl. Függetlenül a sikeres EB-szerepléstõl.

Transzportbeton gyártása és értékesítése

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

Bor-Épker Kft.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (10.)

Harminchétszer volt válo-
gatott vidékrõl a és a

játékosaként. Akkor, ami-
kor nem okozott különösebb
gondot a magyar csapatnak a
világbajnokságra kijutni. Még
akkor sem, ha a jelenleginél
sokkal kevesebb együttes sze-
repelhetett a VB-döntõn. Igaz,
akkor még jegyezték a magyar
labdarúgást, s nem csak válo-
gatott szinten. Klubcsapataink
is meghatározó szerepet ját-
szottak Európában.

született. A kisváros fiataljai
számára a volt a
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták

Haladás
ZTE

Kereki Zoltán Kõszegen

Széchenyi tér

Kereki Zoltán: – Próbáljuk helyén kezelni a sikert is!

Az 1978-as argentínai világbajnokságon szerepelt magyar
válogatott tagjaként, csapatkapitányként (az álló sorban balról
a harmadik).

Meghatározó játékosa volt a magyar labda-
rúgásnak.

naphosszat a labdát.
végezte a középiskolát,

de közben továbbra is szülõ-
városa NB III-as csapatában fo-
cizott, noha testnevelõje min-
denáron röplabdázót akart be-
lõle faragni. Bár játszott az is-
kolai csapatban, kitartott a foci
mellett. Mint késõbb kiderült,
nem bánta meg. Az érettségi
után , a fõiskolán
folytatta tanulmányait és tagja
lett az NB II-es csapatnak. A
következõ állomás a vasi me-
gyeszékhely lett.

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

Szombat-
helyen

Körmenden

Zalaegerszegen

itt beszélgettünk pályafutá-
sáról.

– Tudod, ebben az ország-
ban mindig a rosszat keresik
valakiben – folytatja az egykori
kiváló labdarúgó. – A te ese-
tedre lefordítva valakik azt,
hogy Ekler Elemér miért rossz
újságíró. Lehet a cikkeiden vi-
tatkozni, de csak kulturáltan
érdemes. Te leírod, amit látsz,
amit gondolsz. De erre nem
lehet az a válasz, hogy csak. Az

érvek hiányoznak
minden ilyen „pár-
beszédbõl”. Hát in-
dokold meg, hogy
miért nincs igaza
Ekler Elemérnek!
Ha nem tudod, ak-
kor ne szólj sem-
mit, a hallgatás is
vélemény. Ez a kis-
stílû gyûlölködés,
mindenki minden-
ki ellen, ez az irigy-
kedés, ez a rosszin-
dulat. Ha ezt nem
sikerül legyõzni,
akkor hiába a gaz-
dasági fellendülés,
ez az ország nem
fog elõbbre lépni.
A gazdasági fejlõ-
dést sem tudják ér-
tékelni, hiszen gyer-
mekeink menekül-
nek nyugatra. Õket
nem érdekli a kom-
munistázás, csak az,
hogy jobban élje-
nek. Ez a motivá-
ció. Furcsa dolog
ez a politika. Az elmúlt napok-
ban néztem ezzel a népsza-
vazási regisztrációval kapcsola-
tos filmet. Láthatóan egy szer-
vezett csoport közjátékáról
volt szó. De hozzátartozik az
igazsághoz, hogy a szocialista

országgyûlési képviselõ nem is
nagyon akarta megnyomni azt
a gombot. Ha én akarok az el-
sõ lenni, legalább nekik me-
gyek. Aztán lökjenek odébb,
vagy adjanak egy nagy pofont,
de nem hagyom, hogy a nõ
samesza érjen oda elõbb.

– Tudod, állandóan mani-
pulálni akarják az embereket,

– Te örök lázadó vagy...
Nem véletlenül volt a bece-
neved Koppány...

így engem is. Mondják meg,
hogy hülye vagyok, azt meg-
értem és tiszta beszéd. De ne
ezt a „hátulról mellbe” harc-
modort válasszák állandóan.
Azért kell a magyar társada-
lomban a sarokba behátrálni,

Épületek, lakások felújítása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Épületek, lépcsõházak takarítása

Asztalos- és lakatosmunkák

•

•

•

•

• Ingatlankezelés

Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása

Hibaelhárítás

Kémény-béléscsövezés

Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

•

•

•

•

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
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hogy legalább ne tudják hátba
szúrni az embert. Olyan bizo-
nyítványt állítunk ki magunk-
ról külföldön, mintha vala-
mennyien szemetek lennénk.
Elnézést, de én semmivel sem
akarok más lenni, mint egy
szerb, egy horvát, vagy román.
De engedjék meg, hogy leg-
alább olyan tiszteletet adjanak,
mint egy németnek, vagy fran-
ciának. Miért lennék keve-
sebb, mint egy angol, vagy
amerikai? Fájó dolog ez a ket-
tõs, vagy hármas Európa. Azt
látom, hogy rossz irányba megy
minden, a vesztünkbe roha-
nunk. Valaki kijelölte azt az
utat, ami a vesztünkhöz vezet.

– „Kissé” elkanyarodtunk
a labdarúgástól...

– Hugo Meisl, az osztrák
Wundermannschaft kapitá-
nya mondta: a magyarok
vagy lakodalmat ülnek, vagy
temetnek...

– Nagyon örülök annak,
hogy kijutottunk az Európa-
bajnokságra. Mi nem tudtuk
helyén kezelni a korábbi ku-
darcokat. Tehát próbáljuk he-
lyén kezelni a sikert is. Úgy
nem lehet elõre jutni, hogy
siker esetén örömünnepet tar-
tunk, ha kudarc van, akkor
pánik tör ki.

– Tökéletesen igaza volt.
Most örülni kell, de csak szo-
lidan, s azt keresni, hogy mit
tudunk ebbõl profitálni. S
Ausztriánál maradva: csak ta-
nulni lehet tõlük, szinte csoda,
amit az elmúlt években tettek
a labdarúgásukban. Szemmel
látható ott a fejlõdés, míg ná-
lunk még bizonytalan a kép.

– A jelenlegi magyar lab-
darúgásban a legnagyobb tra-
gédia a nézetlenség – folytatja
Kereki Zoltán. – Ha én még
aktív labdarúgó lennék, s a
mérkõzéseimre csak néhány
száz nézõ jönne ki, akkor le-
vonnám a tanulságot. Akkor
nem profi, hanem amatõr
vagy. Ha profi vagy, akkor ér-
deklõdjenek irántad, vagy ér-

dekelje õket a csapat. Ha a Fra-
di mérkõzéseit leveszem, ak-
kor az átlagnézõszám alig ha-
ladja meg az ezret. Egy ko-
sárlabda-meccsen több a
szurkoló.

– Ennél jobb példa nem is
létezik a visszaesésre. Mihalecz
Pista olyan képeket mutatott a
ZTE-stadion lelátójáról – s ilye-
neket nálatok is láttam –, hogy
egy négyzetméteren hat szur-
koló volt. A fán is lógtak az em-
berek, egyszerûen elképesztõ!
De még akkor is, amikor Za-

– Egykor Zalaegerszegen
több nézõ volt egy meccsen,
mint egy-két csapat összes
élvonalbeli találkozóján...

laegerszegen játszottam. Az
egyik ZTE-FTC mérkõzés elõtt
kezet fogok Nyilasi Tiborral, s
a fotó tanulsága szerint az
északi lelátóra már egyetlen
embert nem lehetett volna
betuszkolni.

– Ma egy 3000-es nézõ-
számnál azt írják, hogy fantasz-
tikus. Egy Haladás-meccsen az-
zal fogadtak: Kereki úr, több,
mint háromezer nézõ van a
Puskás Akadémia ellen. Ilyen-
kor mit mondjak? Már a nézé-
sem is sértõ lehetett. Uraim,
amikor a Haladás a vidék leg-
jobbja volt, egy edzésen volt
ennyi nézõ. Tudják mikor volt
tele a Haladás-pálya? Amikor a
szemközti 10 emeletes épület
tetején is álltak az emberek és
az erkélyek is zsúfoltak voltak.
Most alig van nézõ, akkor mi-
rõl beszélünk? Csányi Sándor,
az MLSZ elnöke, s én is azt hit-
tem, hogy az EB-re való kijutás
után több nézõ lesz majd kí-
váncsi a mérkõzésekre. S ez-
után volt minden idõk
legalacsonyabb átlagnézõszá-

– Jól emlékszem erre az
idõszakra, hiszen magam is a
B-közép tagja voltam. Elké-
pesztõ volt, hogy 22-23 ezer
ember bepréselõdött a sta-
dionba. Ma egy teljes NB I-es
fordulóban csak ennek fele
van a lelátókon...

ma az NB I-ben. Csányit idé-
zem: Uraim nagy baj van, mert
a magyar pályákról elfogytak a
nézõk!

– Nem ismerem az egersze-
gi viszonyokat, hiszem nincs
kapcsolatom a klubbal. Nekem
az a furcsa, hogy Kocsárdi
Gergely klubigazgatót megle-
hetõsen mellõzik. Az is meg-
lepõ, hogy Csank Jánosnak
Gellei Imre tanácsot adott.
Volt szerencsém mindkettõ-
jükkel dolgozni, így azt mond-
hatom, hogy fordított esetet
sem tudok elképzelni. Az tév-
hit, hogy csak a rendszerváltás
elõtt volt a magyar sportban
protokoll állás. Csak olyan fel-
adatot tudok elképzelni, ami
kötelezettséggel és jogokkal
jár. Ezek az alibi állások az
utánpótlástól veszik el a pénzt.
Neked ezt mondhatom, mert
tudod, hogy mirõl van szó. De

– Zalaegerszegen is elfogy-
tak a szurkolók, de még így is
több nézõ van, mint sok NB I-
es találkozón...

egy szurkoló nem biztos, hogy
tudja.

*
A szurkolókat említette a

riportsorozat végén Kereki
Zoltán. Mert õ tisztában van
azzal, hogy a labdarúgás, ez a
nagyszerû játék elsõsorban ne-
kik szól, értük van. Kétség-
telenül a játékosok a sztárok,
õk keresnek jól – már ahol –,
de szurkolók, nézõk nélkül ez
a játék nem mûködne. S aki ezt
nem veszi tudomásul, az téved,
vagy becsapja önmagát.

Kereki Zoltán – ahogy
Koppány beceneve is jelzi – a
magyar labdarúgás örök láza-
dója, egyben kiemelkedõ sze-
mélyisége. Akinek soha nem
hajlott a gerince, s ennek kö-
vetkezményeit ma is érzi.

De amikor reggelente, bo-
rotválkozáskor a tükörbe néz,
tiszta a lelkiismerete. Mint
ahogy a játéka is az volt a lab-
darúgópályán...

(Vége)
E.E.

Most örülni kell a sikernek, de csak szolidan. Az Európa-baj-

nokságra kijutott magyar válogatott tagjai meglepõ és kedves

gesztussal köszönték meg a szurkolók szeretetét, támogatását.

Az a bizonyos ZTE-FTC mérkõzés. Nem túlzás, amit Kereki

Zoltán mond a zsúfolt északi lelátóról.
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