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megyei közéleti havilap

Csillag állt meg a hely fölött
Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltûnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk õt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a fõpapokat és írástudókat, s kérdezte tõlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tõlük a csillag feltûnésének
idejét, majd azt mondta nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyermekrõl, s ha megtaláljátok,
adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam õt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz szándékát, ezért nem
mentek vissza Jeruzsálembe,
más úton tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött…

Zalaegerszeg
Számlavezetés, megtakarítások, bankkártya, netbank és hitelezés.
Kedvezõ konstrukciók!
www.szih.hu

Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64
tel.: 92/346-473, 92/511-004, fax: 92/401-719

Karácsonykor kövessük mi is a
szívünkben föltûnõ csillagot!
Induljunk el az úton a hely
felé, ahol megszületett a Világ

Világossága; tegyük le szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

Valamennyi olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk!
ga

n
Hu

9 770865 135001

12735

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

um

Elérhetõségeink:

rik

www.zalatajkiado.hu

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás
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Vegyünk magunknak karácsonyt?

Dsida Jenõ

Itt van a szép
karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született.

ládtagokat, a kihagyhatatlan
rokonokat, listák készülnek
arról, hogy ki mit szeretne
leginkább látni a fa alatt.
Az asszonynak régi szíve
vágya az a szuper fõzõedény,
amibe szinte semmi sem kell,
mégis varázslatos kajákat lehet
benne rottyantani. A férj, aki
barkácsoló típus, szeretné megkapni azt az univerzális szerszámkészletet, amit most potom 49 999 forintért meg
lehet kapni – ráadásul ajándékot is adnak hozzá. A leánygyermek leginkább egy olasz
csizmának örülne, a fiú meg
csak egy okostelefon birtokosaként látná szépnek a karácsonyt. S akkor az anyós, a
nagyi, Stanci néni és az örökös
nélküli Kálmán bácsi, aki kihagyhatatlan a jövõ szempontjából. És így tovább.
Zajlik az õrült rohangálás,
ahogy egyre inkább közeleg a
szenteste, az ajándékok hajkurászásába testileg-lelkileg belefáradó ember már alig várja,
hogy vége legyen a karácsony-

Önkormányzati adósságátvállalás

Rajz: Farkas László

Még szinte nyárutói sugárzás ragyogtatja a városi kirakatokat, amikor megjelennek a karácsony díszei az üzleteken, s egyúttal a hihetetlen
akciókat reklámozó hirdetések, plakátok, feliratok.
S az emberek megindulnak, üzletrõl üzletre bóklásznak, gyûjtik az információkat:
hol lehet a legkedvezõbb
THM, illetve kamat mellett
megszerezni a kiszemelt ajándékokat. Számba veszik a csa-

– Látja, polgármester úr, mégis csak megépíthettük
volna azt a szökõkutat a Mókus Büfé elé...
nak, halastól, bejglistõl, töltött
káposztástól.
Mikor eljön az este, betolnak egy CD-t a lejátszóba, szól

GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...

Valamennyi partnerünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

a Mennybõl az angyal, s a
dobozok bontogatása közben
eszükbe sem jut, hogy mire ez
az egész karácsony.
Jézus születése? Megváltás?
Tényleg: mennyi lehet ezeknél a THM?
f.l.

Tóth '95
Kft.
Mezõgazdasági
érdekeltségû,
számviteli
és jogi
szolgáltatásokat
nyújtó iroda.
Zalaegerszeg,
Platán sor 18.
Telefon:
(92) 549-831
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Napok hordaléka…
A gyerekeket nem lehet
becsapni!

Dióssy Klári és Gaskó Balázs, a magazin két mûsorvezetõje.
„Aludj el szépen, kis Balázs…” Nem ártana egy kis szünet és
nyelvhelyességi utánképzés.

Tar(r)thatatlan helyzet
2012. november huszadiki
keltezéssel levelet küldött elõfizetõinek a Tarr Kft. Ebben az
új csatornakiosztásról adott
tájékoztatót, kevés sportkedvelõ örömére. Kiderült ugyanis,
hogy az extra csomagból kikerül a Digi 1 és Digi 2 Sport.
Ezeken a csatornákon láthattuk – többek között – a labdarúgó és kézilabda Bajnokok
Ligája mérkõzéseit, valamint
az angol labdarúgó-bajnokság
összecsapásait.
Az elsõ reakcióm az volt,
hogy hívtam az ügyfélszolgálatot. A beosztott válasza kézenfekvõ volt: a jogdíjak olyan
mértékben emelkedtek, hogy
ezt a szolgáltató nem tudta
vállalni.

Rajz: Farkas László

„Az Európai Parlament nõjogi és esélyegyenlõségi (pontosabban
„genderegyenlõségi”) bizottsága azt javasolja,
tiltsák ki az iskolai oktatásból
azokat a könyveket, amelyek a
hagyományos nemi, szülõi szerepekben ábrázolják a nõket és
férfiakat. A bizottság szerint
ugyanis az ilyen könyvek a
»nemi sztereotípiákat« erõsítik
lányokban és fiúkban, és ezzel
a nõk jövõbeni karrierlehetõséget is csökkentik” – írja a
Daily Mail brit napilap. A javaslat ellenzõi szerint így számos klasszikus kikerülne az
iskolai oktatásból. A bizottság
javaslata szerint az EU-nak szabályoznia kellene azt is, hogy
ábrázolhatják a nõket a tévés
reklámokban, valamint kifogásolják az EP-ben helyet foglaló
képviselõnõk alacsony számát,
és ennek orvoslására a kötelezõ nõi kvóta bevezetését javasolják.
A bizottság jelentése szerint olyan oktatási segédanyagokra és oktatási programokra
van szükség, amik nem a hagyományos szerepekben ábrázolják az embereket, mivel ez
már korán meghatározza azt,
hogy késõbb milyen lesz a lányok önbecsülése, illetve hogy
milyen pályát választanak.
June O'Sullivan, a London
Early Years Foundation ügyvezetõ igazgatója a lapnak azt
mondta: egyszerûen az a helyzet, hogy a nõk többsége gyermeket szeretne nevelni, a férfiak meg dolgozni, ezért nem

tartják jó ötletnek a mostani
javaslatot. Hozzátette: a gyermekeket nem lehet becsapni,
„látják, amit látnak”.
Az Európai Bizottság londoni irodájának ügyvezetõje
ugyanakkor a Daily Mailnek
azt mondta: „a javaslat nonszensz, mivel az EU-nak nincs
jogi lehetõsége beavatkozni
abba, hogy milyen könyveket
olvastatnak a diákokkal a tagállamok iskoláiban.”
Mit lehet hozzátenni a fenti
ötlethez? A szocliberális vetés
lassan beérik. Hamarosan lehet aratni. Így lesz „a vén
Európa, az egykori gyönyörû
nõ” egy kivénhedt, leszbikus
prostituált…
Csak egyben bízom: a gyerekeket valóban nem lehet becsapni!

Az 1-es számú szülõm megtiltotta, hogy szóba álljak veled!
Hogy néz ki, ha egy fiú egy lánynak udvarol?!

A Digi Sport hiperszuper lesz, hiszen már nem fér be a Tarr Kft.
szupercsomagjába sem.
Nem is lenne probléma ezzel, ha a Tarr Kft. ezt elõre
közölte volna. Mert akkor november 23-án – a levél dátumozása után 3 nappal – nem
kötöttünk volna hûségszerzõdést a szolgáltatóval. Minket,
földhözragadt sportrajongókat, ezek az adók érdekelnek.
Hidegen hagy az extra csomagba gyömöszölt sok gagyicsatorna.
Szóval Tar(r)thatatlan a
helyzet, mi több Tar(r)talmatlan a szupercsomag. Tar(r)tsátok ezt meg magatoknak!
Tar(r)háló ez szolgáltatás, vagyis Tar(r)tózkodj a Tarrtól!
Az ügyfélszolgálat után
nem hívtam a cégvezetést. Egyrészt azért, mert eddig mindig
elakadtam az elõszobában,
másrészt már nem bízok a hivatalos indoklásokban.
A jogdíj nõ, a profit csökkenne. Ez a lényeg. Nem az
ügyfél. De ezt a „szolgáltatók”
sosem mondják ki.
Lehetne nyelvbarát is
Kellõ reklámot kapott a
közszolgálati Magyar Televízió egyes programjában a
Család-barát magazin. Dicséretes, hogy az eredeti szándék szerint tartalmas családi
mûsorral akarják kiszolgálni
szombaton és vasárnap reggel

az egyes csatornát választó nézõket.
Ám a legjobb szándék is
visszájára fordul, ha a mûsorvezetõ durva merényletet követ el a magyar nyelv és az
emberi méltóság ellen.
Gaskó Balázs riporter
szombaton (december 1.) így
konferálta fel a fõzési blokkot
a mûsorban:
– Köszöntöm a három
darab hölgyet…
S ez nem szúrt szemet,
pontosabban nem zavarta senki fülét. Sem a rendezõét, senkiét, akinek ezt a szörnyûséget
hallania kellett volna hivatalból.
Másnap ugyanis folytatta a
nyelvi ámokfutást Gaskó Balázs, ezúttal „két darab csemetét” várt a stúdióba.
Ha én lennék ennek az embernek a fõnöke, már nem dolgozna a közszolgálati magyar
televízióban. A kereskedelmi
adóknál – sajnos – senkinek
sem tûnne fel a sok nyelvrontó
között a „darabozás”.
Jó lenne, ha ez a Családbarát magazin nyelvbarát is
lenne. A kettõ jól megfér egymás mellett. Igazi „Családi kör”
lenne. Még az sem zavarna, ha
a nyelvhasználat nem érne fel
Arany János szintjéig.
De az embert azért ne
darabszámra mérjük…
E.E.
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Külországokban magyar síneken (16.)
Kárpátaljai vonatnapló

A Nohab érkezése az állomásra.
A szatmárnémeti pályaud- sunk felé, s hamarosan megvaron spontán összegyûlt ma- érkeztünk az Érmellék fõvágyarok szakadatlan integetése, rosának titulált Érmihályfalzászlólengetése közepette gu- vára. A lehúzott ablakokból
rult ki a Nohab az állomásról. már jó messzirõl látszott a
Útitársaink közül többeknek a több száz fõnyi tarka sokaság,
kezében virágcsokor pompá- a helyiek fogadásunkra összezott, melyet a helyiek (magyar) gyûlt tömege.
testvéri szeretetük jeléül nyújA Bánk bán címû opera
tottak be az ablakokon.
Hazám áriájának hangjai áradVonatunk jó tempóban hú- tak a hangszórókból, amikor
zott utolsó külhoni állomá- nagy sietve leszálltunk a vo-

natról – a szoros menetrend
miatt minden perc drága volt,
amit véreinkkel együtt tölthettünk. Percek teltek csak el, s
utasok és vonatvárók egyetlen
izgatott eggyé vegyültek a peronon.
A helyi önkormányzat nevében Kovács Zoltán polgármester köszöntött bennünket,
s a Kárpátalja Expressz utasain keresztül minden magyart, kiknek jelképes kézfogását magunkkal hoztuk Érmihályfalva városába is.
A polgármester üdvözlõ
beszéde után pergõ kultúrmûsorral ajándékoztak meg bennünket a helybeli amatõr mûvészeti csoportok képviselõi.
Pattogó ritmusokat csaltak ki a
citerák húrjaiból a muzsikusok, majd a Nyíló Akác Néptáncegyüttes magyar forgatósa
váltott ki dübörgõ tapsban
megjelenített elismerést. Wass
Albert versek hangzottak el
helyi fiatalok érzékletes tolmácsolásában, majd felcsendültek az egyetemes magyarság
imái: a Himnusz, a Székely
Himnusz és a Szózat hangjai.
A „hivatalos” ünnepség
után eljött a vendéglátás, az

ismerkedés, barátkozás órája. A
polgármester saját kezûleg
szelt fel egy jókora, nagyanyáink varázslatára emlékeztetõ, helyben sütött kenyeret, a
mihályfalvi asszonyok meg finom süteményekkel kényeztettek bennünket. Szatmári borokat kóstolhattunk helyi gazdák jóvoltából, közben népdalok és katonanóták szárnyaltak a sínek fölött, hírül adva
közel és távolabb lévõknek a
pályaudvar peronján zajló magyar ünnepet.
Persze nincs az a jó dolog,
aminek egyszer ne szakadna
vége. Szinte úgy éreztük, hogy
csak az elõbbi percben léptünk le a vonat lépcsõirõl, s
máris elérkezett a búcsú pillanata. A Nohab tisztelgõ hangjelzése mellett gördültünk ki
Érmihályfalva állomásáról. Isten veletek! – mondták az ott
maradottak. Isten veletek! –
mondtuk mi, már a vonat ablakaiból integetve.
Néhány perc múlva már
Magyarországon csattogtak vonatunk kerekei. Alighanem
egy sem akadt közülünk, akinek ne jutott volna eszébe,
hogy habár négy országot jártunk be utunk során, az Expressz mindvégig magyar síneken futva vitte idegenbe szakított testvéreinknek az óhaza
üzenetét.
(Vége.)
f.l.

Listák évadja
A közelmúltban volt, hogy
Gyöngyösi Márton jobbikos
országgyûlési képviselõ felvetette a Parlamentben: lajstromba kellene venni azokat a
kormányzati szereplõket, országgyûlési képviselõket, akik
magyar-izraeli kettõs állampolgárok.
Gyöngyösi azzal indokolta
az összeírás szükségességét,
hogy a döntés közelben lévõ
zsidó származású potentátok
nemzetbiztonsági kockázatot
jelenthetnek
Magyarország
számára.
Az ügy nagy port kavart, a
Jobbik kivételével valamennyi
parlamenti erõ elítélte az inkriminált megnyilvánulást. Orbán Viktor a T. Házban egyértelmûsítette, hogy kormányzása alatt senki nem szenvedhet
hátrányos megkülönböztetést
származása vagy hitbéli elkötelezettsége miatt.

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

Még el sem ültek a jobbikos képviselõ „zsidózásának”
hullámai, amikor a HVG vezetõ
írásának illusztrálásaként megjelent egy lista a lapban.
Konkrét lista. Nem felvetés.
A hetilap többek között a
tankerületi igazgatók „nyilvános felekezeti kötõdésével” kívánta igazolni állítását, mely
szerint túlzott állami befolyás
és ideológiai nyomás telepedhet az oktatásra. A címlapsztoriban megnevezi azokat a
tankerületi vezetõket, akik valamelyik keresztény felekezettel bármi vonatkozásban kapcsolatba hozhatók. A lista
olyan mélységekig jut el a
felekezeti hovatartozás taglalásában, hogy egyik-másik tanügyér esetében azt sem átallja
nyilvánosságra hozni, hogy az
illetõ melyik keresztény kórusban danászik Isten nagyobb
dicsõségére.
Gyöngyösi „felvetésének”
elítélése mellett, túlzás nélkül
megállapíthatjuk, hogy a HVG
jócskán túllépett a jobbikos
„félreérthetõ” megnyilvánulásán. A HVG listázott. Félreérthetetlenül.
f.l.

– Át kell állnunk a harangok elektromos mûködtetésére,
mert kiderült, hogy a harangozónk unokaöccse tankerületi
vezetõ lett.

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Télfa és télapó…
Brüsszel, az Európai Unió
és Belgium fõvárosa nem állít
többé karácsonyfát a város fõterén, szakítva ezzel egy régi
hagyománnyal.
Bolondságokat beszélnek
az okokról, összevissza zagyválnak mindent a hírforrások.
Egy viszont tény: a karácsonyfa helyett egy 25 méteres
elektronikus télfa áll a brüszszeli fõtéren, amelyet tv-képernyõkbõl raktak össze. Sötétedés után a fa világítani
kezd, s tízpercenként – ahogy
az egyik hírforrás írja – „lenyûgözõ showt élvezhetnek a
látogatók”.
Vajon kit sértett a karácsonyfa, mi bûnt követett el,
hogy számûzni kellett?
A város egyik önkormányzati képviselõje, Bianca De-

baets szerint ha a karácsonyfa
nem utalna a kereszténységre,
maradhatott volna. A vallással
kapcsolatos félresiklott érvelés
vezetett a karácsonyfa eltávolításához. A polgármester szóvivõje ugyanakkor kijelentette:
nem a muszlim érzékenység
miatt távolították el a karácsonyfát (egyes források szerint Brüsszel lakosságának negyede már muszlim – a szerk.).
Az üggyel kapcsolatos vélemények között egy érdekes
gondolatra bukkantam, szó
szerint idézem:
„A karácsony egy mára már
vallástól teljesen függetlenedett
ünnep, mely másodsorban szeretteink megajándékozásáról,
a családdal töltött idõrõl és a
szeretetrõl szól. Elsõsorban
pedig a konzumizmusról.”

A brüsszeli fõtér egykor – még karácsonyfával.

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!
Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
december 21. péntek 8-16-ig
december 22. szombat 8-14-ig
december 23-26. vasárnaptól
szerdáig ZÁRVA
december 27-28. csütörtök-péntek 8-16-ig
december 29. szombat 8-14-ig
december 30-31. vasárnap - hétfõ ZÁRVA
január 1. kedd ZÁRVA
január 02-06. szerdától - vasárnapig
LELTÁR MIATT ZÁRVA!
január 7. hétfõ 8-16-ig
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

S a jelen: a télfa, ami nem „nem sérti senki érzékenységét”…
Hová süllyed Európa?
Ez is egy vélemény. Nem az
enyém. Valakié, aki szerint a
vallástól teljesen függetlenedett ez az ünnep. Hát akkor
keressenek neki más helyet a
naptárban! Lehetõleg jó meszsze a karácsonytól. És ne nevezzék karácsonynak!
Azt hagyják meg nekünk,
földhözragadt, elmaradt, pri-

mitív keresztényeknek, akik
még mindig Jézus Krisztus
születését ünneplik ilyenkor.
Nem télfát, de nem is fenyõfát
állítunk ilyenkor, s nem is a
Télapóra várunk.
Az áldott ünnepre, amelybe megint nagyot rúgott ez a
feslett Európa!
E.E.

Flaszter-bébi gumicsizmában
A szõke LMP-s flaszter-bébi a vidéki gazdák érdekeirõl
beszélt minap a televizióban.
Bizonyára minden nap hajnalban kel, megfeji a teheneket,
kihordja a trágyát az istállóból, megeteti az állatokat. Aztán
iskolába viszi a gyermekeket, majd ebédet fõz, közben a mosógépet is bekapcsolja, s az elõzõ nap mosott, s már megszáradt ruhákat elvasalja.
Ebéd után elmosogat, kapálni megy, aztán elhozza a harmadik faluba járó gyermekeit az iskolából, s ekkor még nincs
vége a napnak.
Miután a munkában elfáradt LMP-s szõke szépségünknek
még marad ideje, leül a számítógéphez, s a gazdák érdekeit
védõ beszédet ír.
Egy LMP-s szõke szépség már csak ilyen. Lehet ilyen is a
politika.
E.E.
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„Három királyok hódolata”
Csuhéból formált betlehemes

A „Három királyok hódolata” és az alkotó Pozvai Andrea.
gyományok Háza Népi Iparmûvészeti Tanácsa által zsûriztetek. A népi-és gyermekjátékok megformálása során forrásként a Göcseji Múzeum és a
nagykanizsai Thúry György
Múzeum gyûjteményének megismerése szolgált a számomra,
valamint Radamoson (Szlovéniában) Tüske Mária csuhéfonó népi iparmûvésztõl, csuhéból készült használati tárgyak alapjait sajátítottam el.
Mindez kiinduló pont volt a saját stílus kialakításához, amelynél a letisztult formákat helyezem elõtérbe – tért vissza a
kezdeti lépésekhez Andrea.
Több éve már, hogy a csuhézás és a bõrmûvesség terén
megszerzett tudást táborokban, fesztiválok, iskolai rendezvények és a gébárti Kézmûvesek Házában havonta megrendezésre kerülõ Nyitott Mûhelygalériák alkalmával adja tovább a felnõtteknek és a gyermekeknek. Megyei, regionális
és országos, valamint határon

Hallgatói tiltakozás
Rajz: Farkas László

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban

1,8 méter

A népmûvészeti tárgyak
létrejöttének évtizedeket felölelõ sajátos élete, története,
üzenete van a hétköznapok
sodrásában és az ünnepek idején egyaránt. Karácsonyvárás
idõszakában kerestük fel a
gébárti Kézmûvesek Háza
közmûvelõdési szakemberét, a
népi játékkészítõ Pozvai Andreát, aki csuhéból alkotott
munkáival élteti tovább – fõként – a tájegységünkre jellemzõ hagyományokat.
– 1995-ben, a Gébárton
megrendezett gyermek- és ifjúsági komplex népmûvészeti
táborban, a keszthelyi Markos
Lászlóné és a Nagykanizsán
élõ Pulai Lászlóné avatott be a
csuhé megmunkálásának fortélyaiba. 1999-ban kitanultam
a bõrtárgy készítõ mesterséget, majd 2001-ben népi játszóház vezetõi, 2002-ben népi
kismesterségek oktatója képesítést szereztem. 2005-tõl saját
készítésû csuhéjátékokat alkotok, amelyeket 2008-tól a Ha-

túli kiállításokon, mesterségbemutatókon, mûvészeti találkozókon és megmérettetéseken lehet találkozni igényes
kézmûves munkáival.
– Játékaim készítése során
– a csuhé mellett – a kukoricacsutkát alapként használom. Elõször megtervezem, lerajzolom, majd a munka elején
a csuhét vízbe áztatom, hogy
formálható legyen. A kukorica
mellett fûzfavesszõt, terméseket, kenderkócot használok,
melyeket kötözéses technikával, rafia segítségével állítok
össze – kaptunk bepillantást a
szakmai lépésekbe.
Jézus születésének történetét közvetítõ betlehemes, a
Biblia szereplõit vonultatja fel
máig élõ hagyomány keretében, mint a karácsonyi ünnep
egyik szerves része, melyekben szerepet kap a népi humor éppúgy, mint az örömünnep.
E jeleneteket Andrea csuhéból formálta meg. Az alkotásokat 2005 óta, minden évben advent és karácsony idõszakában hazai és külföldi
kiállítások alkalmával tárja a
közönség elé.
– Konrád Lajos fafaragó,
népi iparmûvész kukoricaszárból készített régi idõk hagyományos gyermekjátékait ismertette meg velem. Ezek az õ
gyermekkorában a mindennapok játékai voltak, ma csak
múzeumban lelhetõk fel. Ily
módon készült el a „Kukoricás” Göcseji négy oldalról kerített boronaház társasjáték,
amellyel az volt a célom, hogy
a tájegységre jellemzõ építészetet, az emberek által hordott népviseletet, használati
tárgyakat, kukoricából készíthetõ ételeket, népszokásokat,
szólásokat, közmondásokat be-

mutassam. Ezen ismeretek
megszerzésében a kukorica
minden részének felhasználásával készített játékok segítenek. Szakmai fejlõdésemet
2012. augusztus 20-án a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
vezetõje, Balogh Zoltán, a Népmûvészet Ifjú Mestere díjjal
ismerte el. Ez a néprajzi elemeket magába foglaló játék
augusztusban Budapesten, az
„Ifjú mesterek remekei” kiállításon, és õsszel a zalaegerszegi
Liszt Ferenc Általános Iskola
galériájában volt megtekinthetõ – hangzottak a népi játékés kismesterség oktató lelkes
szavai.
Alkotómûhelyébõl a számtalan lehetõséget magába rejtõ
és az egyszerû természetességet közvetítõ kukoricacsuhéból létrehozott életképek, nagy
gonddal megformált figurák és
tárgyak, meseillusztrációk kerülnek ki.
– Terveim között szerepel
bábtáncoltató betlehem elkészítése, ami az egyetlen népi
bábjátékunk. A karácsonyi betlehemezések egy csoportjánál
a kellékként hordozott betlehem, melyeknek belsejében
egy rövid bábjáték is bemutatásra kerül, melyet a keszthelyi Balatoni Múzeumban és
Vörsön végzett néprajzi jellegû kutatómunka elõz meg. A
betlehemes elkészítését egyfajta szakmai kihívásnak érzem,
ezért is térek vissza a többszereplõs bibliai jelenet megformálásához – hallottuk e számos lehetõséget kínáló kézmûves technika mûvelõjétõl, Pozvai Andreától.
A hagyományaink, népmûvészetünk ápolásán elszántan
munkálkodó alkotónak „Három királyok hódolata” címû
csuhébetleheme a szereplõk
egymás mellé helyezésével a
jelenet ünnepélyességét tükrözi. Minden esztendõben megtekinthetõ, karácsonyvárás idején a megyeszékhelyi Art
Moziban.
Török Irén

Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408
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Oktatásügyünk keretei
– avagy a celebképzésünk világszínvonalú
„A magyar hazát ma elsõsorban nem a kard, hanem
a kultúra tarthatja meg és
teheti ismét naggyá.”
Pontosan 90 évvel ezelõtt
vetette papírra e szavakat Klebelsberg Kunó, aki az elmúlt
évszázad legnagyobb formátumú magyar kultuszminisztere
volt. A trianoni nemzettragédia után egy kétharmadával
megcsonkított, halálraítélt országban tett õ csodát.
„Széles körû iskolareformot dolgozott ki, minisztersége alatt megreformálták a polgári- és a leányiskolákat, létrehozták a reálgimnáziumok intézményét. A népoktatás fejlesztésére a birtokosok kötelezésével az Alföldön kiépíttette
a tanyasi iskolák rendszerét.
1926-tól kezdõdõen három év
alatt közel hatezer modern né-

piskolai tantermet, több mint
kétezer tanítólakást építtetett,
az iskolán kívüli népmûvelés
fejlesztésére ezerötszáz népkönyvtárat, iskolai könyvtárat
létesített és ötszáz óvodát is
felállíttatott. Nevéhez fûzhetõ
továbbá a szegedi, a pécsi és az
elsõ világháború miatt félbemaradt debreceni egyetem,
több fõiskola és 21 klinika
létrehozása, fejlesztése. Megreformálta az alap-, közép-, és
felsõfokú iskolarendszert, 16
évre emelte a tankötelezettséget, nagy hangsúlyt fektetett a
népegészségügyre és a tehetségkutatásra.
Tudatos sportpolitikát és
diplomáciát folytatott, õ alapította meg a Magyar Olimpiai
Bizottságot, építtette fel a
Nemzeti Sportuszodát. Támogatta a cserkészmozgalmat, a

Magyar Bálint Bajnai Gordon árnyékában. Az SZDSZ nagy
károkat okozott a magyar oktatásügyben.

Klebelsberg Kunó
rendszeres iskolai testnevelési
foglalkozások is a nevéhez
fûzõdnek.”
Most ismét szükség lenne
egy Klebelsberg Kunó formátumú oktatáspolitikusra. Nyolcvan évvel halála után is. Egy
másik évezredben. Úgy tûnik
ugyanis, hogy az elmúlt évtizedek – néha már szándékosnak tûnõ – károkozásai olyan
sebeket ejtettek a magyar oktatásügyön, amit nehéz lesz
begyógyítani! Az MSZP-SZDSZ
koalíció liberális oktatáspolitikája tovább fertõzte a sebeket.
Olyannyira, hogy a FideszKDNP-s gyógyítókból álló konzílium is tanácstalannak tûnik.
S az ebben a helyzetben
született döntések nem maradnak visszhang nélkül. Egyik
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oldalon sem. Most éppen a felsõfokú oktatási intézmények
államilag támogatott keretszámának tervezett csökkentése
miatt robbant ki vita. A szakmai érvelések – mellette és
ellene – adják ezekben a napokban a hírek gerincét. Ez is
mutatja, hogy nem mellékes
kérdésrõl van szó. Gyakorlatilag a nemzet jövõjérõl. Véleményem szerint ez a kérdés
sokkal fontosabb annál, hogy
részleteiben vizsgálják, változtassák. Magyarországon az oktatás valamennyi szintje évtizedek óta válságban van. S ez
nem csak a kontraszelektált
pedagógusok (tisztelet a kivételnek), az otthoni igénytelen
környezetbõl az iskolákra szabadított neveletlen, kezelhetetlen gyerekek, a korábbi évek
liberális oktatáspolitikája miatt
van. Egyik legnagyobb bûnös
ebben a médiának az a része,
amelyik naponta azt közvetíti a
fiataloknak, hogy az élet szép
és könnyû lehet tanulás, tudás,
munka és felelõsségvállalás
nélkül is. Némi iróniával azt is
mondhatjuk, hogy a celebképzés Magyarországon világszínvonalú. Az értékek devalválása,
a hiányzó értékes példaképek
és az anyagi lehetõségek miatt
pillanatnyilag nem mindegy,
hogy mekkora az államilag támogatott keretszám az egyetemeken, fõleg akkor, amikor
egyes felsõfokú intézmények
színvonala nem éri el az egykori technikumokét. Semmit
sem ér, ha médiaszakról olyan
diplomások kerülnek ki, akik
azt sem tudják, hogy a glosszát
eszik vagy isszák. Ha olyan
szakok ontják a diplomásokat,
ahonnét a munkaügyi hivatalokhoz vezet a végzõs fiatalok
elsõ útja.
Demagóg az az érvelés,
hogy a keretszám csökkentése
miatt a szegény, de tehetséges
fiatalok nem szerezhetnek diplomát. Az állam feladata és
kötelessége a megfelelõ ösztöndíjrendszer
kidolgozása,
biztosítása.
Lehet egy-egy ésszerûnek
látszó döntést hozni, lehet reformot bevezetni, de az oktatásügy egészen kivételes terület. Nem elég, ha kardot rántunk, több kell, mint ezt Klebelsberg Kunó is mondta. Kevés csak az oktatásügyet bonckés alá vetni. Egy ország, egy
nemzet kultúrájáról van szó.
Amit az elmúlt évtizedekben
sok támadás ért, rengeteg sebet ejtettek rajta. A tüneti,
részleges kezelés nem gyógyíthatja meg a beteget.
A teljes gyógyuláshoz talán
receptet adhatna Klebelsberg.
Kedves oktatásüggyel foglalkozó politikusok! Érdemes lenne
forgatni mûveit, s megismerni
életpályáját, életmûvét…
E.E.
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Az unió vezetõi az unió alatt fûrészelik a fát

Szûkkeblû, ostoba, önpusztító az EU költségvetés tervezete

Meglehetõsen furcsa Herman Van Rompuy logikája…
A gazdag országok már tapasztalhatják szûkkeblûségük következményeit.

Munkamegosztás: – Uraim, valakiknek mégiscsak vetniük
is kell, hogy mi arathassunk!...
Rajz: Farkas László
Célegyenesbe fordult az
EU 2014-20 közötti költségvetés – készítésének vitája, de
nem látható, hogy az egyenesen a cél mikor érhetõ el. Az
elnök, Herman Van Rompuy
által készített tervezet logikája
hasonlatos az európai gazdag
országok politikusainak a perem-országokkal kapcsolatos
más véleményéhez. Amikor a
görög pénzügyi válsággal kapcsolatos aggodalmak a tetõfokára hágtak, politikailag azt
volt korrekt mondani, hogy a
Nyugat megsegíti pénzügyileg
a görögöket, akik az elmúlt
években messze meghaladva
anyagi lehetõségeiket élték életüket, ezért adósodtak el nyakig.
Az igazság ezzel szemben
az, hogy a hitelek terhét emelte meg rapid és spekulatív
módon a „minden kérdésre jó
választ adó piac”, de a terheket
már nem tudta a görög állam
elõállítani adókból, tehát fennállt a görög csõdveszély. A
pénzügyi segély a hitelezõket
szolgálta és nem a görögöknek
kedvezett, mert a bejövõ pén-

zekbõl az állam csak hiteleket
törlesztett, nem béreket, nyugdíjakat emelt. Azokat inkább
csökkentette.
Annyi történt csupán, hogy
az azonnali megnyomorítást a
görög kormány a hitelek fejében hosszasan elhúzhatja, megszorítást megszorításra halmozhat évekig, de a végsõ
számlát mégis a görög adófizetõknek kell majd állni, s nem a
hitelezõknek segédkezet nyújtó görög komprádoroknak.
Kiderült ugyanis, hogy síbolt pénzeikrõl készült és a
görög hatóság kezeibe jutott
nyilvántartások szigorú magántitkot képeznek. A nyilvánosságot tájékoztató újságírót
elsõ fokon bedugták volna a
börtönbe.
Õ talán nem jut börtönbe,
de a komprádorok nyugodtan
alhatnak. Az EU-költségvetés
ügyében a hasonló hamis beszéd szerint pedig az a p.c ige,
hogy válság esetén mindenhol
meg kell fogni a kiadásokat és
ez alól az EU költségvetése
sem lehet kivétel. Szóval, akik

azt mondják, hirdetik, hogy az
EU költségvetésébe befizetett
pénzek kizárólag kiadásként
értelmezhetõk, amiknek nincs
hasznuk, minek a pénzt és fõként többet a sárba dobálni.
Érdemes egy pillantást vetni a mi mennyi kérdésére.
Tudjuk, hogy minden tagország egyszerre befizetõ és haszonélvezõ is. Csak a nettó pozíció számít, azaz, hogy valaki
szaldóként kap, vagy kivesz a
kasszából. Errõl szól az aggodalom. A nettó befizetõi csoportban a befizetések az adott
országok GDP-jének 0,2-0,3%-a
között ingadoznak. Már az elõzõ 2007-2013-as tervezetben is
dúlt a szûkkeblûség, mert
Tony Blaire javaslatára a bruttó befizetések a GDP lehetséges 1,25 %-a helyett az 1 % alatt
maradtak. A messze fél százalék alatt maradó nettó pozíció
statisztikai tévedésként is felfogható, hiszen ekkora eltérés
a tervezettõl szinte válságmentes években is gyakori a
leggondosabb
költségvetési
tervezés mellett is.
A szûkkeblûséggel végeztünk is, nincs szükség további
bizonyításra. Tudjuk, hogy az
EU-tagság együtt járt a piacok
megnyitásával, minden fronton. Ebbõl az új piacokra behatoló befektetõknek komoly
hasznuk származik. Ha hazánk
példáját vesszük, a megtermelt
GDP és az abból nálunk maradó nemzeti jövedelem különbözete a hivatalos statisztikák
alapján is 10-12% (évente 1012 milliárd euró, ami 2007-13
között legalább 75-80 milliárd
euróra rúgott). Természetesen
ebben a számban nincsenek
benne az adó elöl mesterségesen rontott „terms of trade”del és a felspekulált hitelkockázati kamatfelárakkal kivitt
összegek, ami lehet még egyszer annyi is. Ezek az összegek
a minket nettó segélyezõ államok bankjaiba és cég központjaiba áramlanak. Szemben
áll tehát mintegy 30 milliárd
EU lehívási jogosultság (ha le
is tudjuk hívni mind, ami kérdéses) mintegy 150 milliárd
tõlünk kitermelt pénzzel, ami
nem kérdéses, hogy átlépte e a
határt.
A helyzet a 2004-07-ben
csatlakozóknál hasonlatos, noha nem ennyire drámai. Kevés
bölcsességre és talán bátor-

ságra vall, hogy ezek a tények
eddig nem kerültek az asztalra
és fõként a nyilvánosság elé,
mint ahogy az a sunyi húzás
sem, ami bekorlátozta az éves
EU-pénz igénybevételt a GDP
2,5%-ára. Hazánk ezen veszíthet sokat, mert a várt 20-30 %os növekedés helyett 2004 óta
gyakorlatilag egy helyben topog. Alacsony az alap, amire a
2,5%-ot vetíteni lehet. Reménykedjünk, hogy a „kohézió barátai” ezeket a tényeket mégis
feltárni kényszerülnek és nem
engedik magukra kenni a „történelmi gyávaság és ostobaság” vádját.
A gazdagok viszont ostobán viselkednek, és már tapasztalhatják is szûkkeblûségük következményeit, leginkább a magyar, de növekvõ
mértékben más országok esetén is, akik a megtermelt jövedelem nagyobb részét tartják
itthon végre, kissé megadóztatva a külföldi cégeket. Nincs
ugyanis más lehetõségük, hogy
az országaikat egyenesbe hozzák.
Mindez természetesen nem
több integrációhoz, hanem fokozatos és kényszerû dezintegrációhoz vezet. Sutba került az
elv, ami a felzárkózást (kohéziót) éppen az egész – a nyugatiakat is magába foglaló –
értékként definiálta? Az unió
vezetõi lényegében az unió jövõje alatt fûrészelik a fát. Talán
nem elég éleslátóak, hogy
mindezt ne tudnák? Aligha,
legtöbbjük kiváló egyetemeken járt, ahol az indexbe nem
úgy írták be a jegyeket, mint
nálunk a hajdani KISZ-vezéreknek, hanem tudásuk alapján. Akkor tehát nem lehetnének sem ostobák, sem önsorsrontók.
Mégis azok, mert nem a
maguk urai, de azokra sem
hallgatnak, akik õket megválasztották, hanem kizárólag
azokra, akik õket kiválasztották. Nekik pedig minden cent
számít, minden áron. Az uniós
költségvetésbõl megspórolni
szánt éves 15-30 milliárd euró
ugyanis kell majd a megnövekedett nyugati államadósságok
megemelt kamatterheinek biztonságos fizetéséhez, az unió
pedig topogjon még hosszú
évekig a kilátástalan depreszszióban.
Boros Imre
közgazdász

2012. december 20.
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Gyökerek nélkül?
Az utánpótlás követte a „nagycsapatot”
Sorozatunk egyik korábbi
epizódja után csörgött a telefon. A vonal túlsó végén ifj.
Mihalecz István volt, aki le
sem tagadhatná édesapját, a
ZTE egykori kiváló védõjét;
ugyanaz a hangsúly, s hanglejtés. S most nem az utóbbin
volt a lényeg, hanem a hangsúlyon, pontosabban a lényeg
hangsúlyozásán. A zalai foci
utánpótlásnevelésén…
Az MLSZ alkalmazásában álló fiatal szakemberhez tartozik
a Bozsik-program zalai irányítása, s az ehhez kapcsolódó
edzõképzés. Van rálátása tehát
az utánpótlásnevelésre szûkebb régiónkban.
– 20-25 évvel ezelõtt az
országban az elsõk között volt
a ZTE utánpótlásnevelése –
mondja. – S bár utána visszaesés következett, de még akkor
is az elsõ tíz egyesület közé
tartozott a zalai klub. Aztán
villámgyorsan változott a helyzet, sorra alakultak az akadémiák azoknál az egyesületeknél, ahol az elnök és a tulajdonosi kör szívügyének tekintette az utánpótlást. A demográfiai helyzet ismert: egyre
kevesebb lett a gyermek, miközben egyre nagyobb volt a
csábítás, ami eltérítette a focitól a fiatalokat. Még nagyobb
szerepet kapott a hatékony kiválasztás.
– A hagyományos akadémiai képzés viszont már nem
annyira népszerû Nyugat-Európában…
– Idõközben rájöttek, hogy
a serdülõ gyermekek számára
nagyon fontos a szociális kötõdés. Ezért a fiatalokat családoknál helyezik el az akadémia
székhelyén. Mi még sajnos
nem tartunk itt.
– Térjünk vissza a magyar
valósághoz, a ZTE-hez!
– 14 éves korig gyakorlatilag nincs probléma, versenyképesek Zala megye válogatott
csapatai azon megyékkel, ahol
akadémiák vannak. Mintegy
20 olyan gyermek van a megyében, akiben benne van a
tehetség, hogy NB I-II-es labdarúgó lehessen. Közülük tizet
elvisznek más megyébe, de
nem a második tizet.
– Miért csábíthatják el a legtehetségesebb zalai fiatalokat?
– Mert a szülõk nem látnak
perspektívát Zalaegerszegen
és a megye más településein
sem. Sajnos lehangoló most

már a vélemény a ZTE-rõl. A
napokban találkoztam Vincze
Ottóval, aki a Gyõri ETO utánpótlás játékos megfigyelõje és
azt kérdezte tõlem, hogy mi
történik manapság a ZTE körül, mert zalaegerszegi játékosok szülei keresik meg õt és
érdeklõdnek, hogyan tudnak a
gyermekeik az ETO-ba igazolni… Hiába dolgoznak a korosztályos edzõk jól, ha nincs jövõkép. Tehát beindult az eláramlás.
– Beszélt errõl az utánpótlás szakágvezetõvel?
– Szabó Imrével korrekt a
kapcsolatom. Nem feltétlenül
rajta múlik az ügy. A MLSZ Zala
Megyei Igazgatósága minden
segítséget megad az egyesületnek, hogy kik azok a játékosok
a megyében, akiket érdemes
beiskolázni, de e gyermekek
szüleit csak az akadémiák képviselõi keresik meg.
– Nagy Ferenc elnökhöz
kötik azt a mondást, hogy
legszívesebben az egész utánpótlást kilõné a világûrbe. Az
arra költött összegen venne
inkább tíz afrikait, közülük
kettõt aztán jó pénzért el lehetne adni…
– Ez azt jelenti, hogy Nagy
Ferenc nem lát perspektívát az
utánpótlásban, de akkor nem a
Holdra, hanem olyan emberek
felé kellene lõni, akik hisznek
még benne és meg tudják teremteni a fejlõdés lehetõségét
– Látszik valami megoldás?
– Kell hogy legyen, mert
különben a klub nimbusza is
elveszik. Legalább utánpótlás
szinten jobban együtt kell
mûködni az önkormányzattal,
mert a feltételekben csak a
város tud segíteni. Az, hogy az
elnök úr mire költi a pénzét,
az õ magánügye, de a 20062007-es szezontól az idei bajnokság kezdetéig közel 50 idegenlégiós kapott szerepet a
ZTE-nél. Évente átlagosan 8-9
külföldi volt a keretben. 25
százalékuk volt egy évnél tovább a klub alkalmazottja. A
légiósok átlagban 20-22 mecscset játszottak. Egy légiós – ha
2 percet is szerepelt egy
meccsen – 2000 euróba került. Kocsárdi Gergely ennek
kevesebb, mint feléért játszott.
Éves szinten 350-400 ezer
eurót költött egy ZTE-szintû
NB I-es csapat légiósokra
(fizetés + ügynöki jutalék). Ki

A 70-es évek végétõl egyre nagyobb sikereket ért el a klub az
utánpótlás-nevelésben. Az NB I-es ifjúsági bajnokságban
többször is aranyérmes lett Szabó Rezsõ irányításával.

ifj. Mihalecz István
lehet tehát számítani, hogy hat
év alatt ez mennyi kiadást jelenthetett Zalaegerszegen. Tulajdonképpen csak Rudnevs és
Meye „termelt” említést érdemlõ profitot, s ez elenyészõ
arány. Ha ennek a pénznek a
felét az utánpótlásba fekteti
pluszban a klub, akkor egy
olyan akadémiát lehetett volna
felépíteni, mint amilyen például Szombathelyen van. Állami támogatással manapság már
önellátó lehetne és nem csak
névlegesen, hanem tartalmilag
is lehetne akadémiánk. S most,
kiesés után, lenne egy jövõkép, hogy ezekkel a zalai kötõdésû fiatalokkal vissza lehet
jutni az élvonalba. Voltak itt jó
képességû légiósok, akiket szeretett a közönség, de az köztudott, hogy a külföldi saját
magát, a saját utánpótlásban
nevelt játékos a klubját is szereti. Ha elfogy a pénz, ilyen
játékosokkal sokkal nagyobb

az esély a bentmaradásra vagy
a visszajutásra. Egy pillanatig
sem állítom, hogy nem kellenek légiósok, de nem ennyi. 23 meghatározó labdarúgó, s
nem több. Mivel edzõ is vagyok, látom, hogy trénerekre
is szükség van. Olyanokra is,
akik a klub játékosai voltak. A
folyamatosság rendkívül fontos. Nincs olyan kiöregedõ játékos, aki a hagyományt tovább vinné, mert a külföldiekre alapozott a vezetés.
– Kettõ azért maradt, a
heves „gyökértelenítés” ellenére is. Ezúton is köszönjük a
kitartást Kocsárdi Gergelynek
és Vlaszák Gézának!
– Ebben egyetértünk, de
utánuk az elsõ csapat keretében nincs senki, akit edzõként
alkalmazhatna a klub, s akkor
ott van még a nézõk, a szurkolók utánpótlása! Egy serdülõ, ifjúsági focistából nem biztos, hogy élvonalbeli játékos
lesz. De lehet belõle szurkoló,
támogató, vezetõ, s szülõ, aki a
gyermekét a klubhoz irányítja.
A város szerepe megkerülhetetlen az utánpótlásnevelésben. Az eddiginél jobban
együtt kell mûködni. A TAOpályázat adta lehetõségek sajnos nem motiválták, hanem
elégedetté tették az edzõket,
de a védelmükben hadd mondjak annyit, hogy fél éve nem
kaptak fizetést és ilyen máshol
az országban nincs. Hiába a
pályázat összes pozitívuma,
ilyen morális és erkölcsi mélyponton még nem volt az utánpótlás Zalaegerszegen.
E.E.

www.zalatajkiado.hu
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„A felsõházi rájátszás is elérhetõ”
Beszélgetés Urbanics Pállal, a ZTE KK ügyvezetõjével

A közönség visszapártolt a csapathoz.
A megyei napilapnál korábban újságot,
grafikát szerkesztett,
majd online szerkesztõként, sportújságíróként került közelebb a
megyeszékhely kosárlabda-csapatához. Urbanics Pál augusztus elsejével vette át a ZTE
KK ügyvezetõi teendõit.
– Hogy került a kosárlabda-csapattal kapcsolatba?
– Másfél éven keresztül közvetítettem a
ZTE foci- és kosármérkõzéseit, de foglalkoztam a labdarúgással
megyei szinten is.
Óriási szerelmem a
sport! 2011. októberétõl segítettem a kosár- Urbanincs Pál: – Újra erõs Zetét
labda-csapat honlapjá- szeretnénk!
– A legnehezebb idõszaknak szerkesztésében, majd
idén májustól kezdtem el itt ban volt a csapat mellett…
– Ekkor történt, hogy a vádolgozni marketingesként. A
reklámtevékenységre gyakor- rosvezetés felkért: már úgyis
latilag egy percem sem ma- átlátom a dolgokat, legyek az
radt, mert elég komoly prob- ügyvezetõ. Komoly kételyeim
lémákkal küszködött a klub. voltak, féltem a feladattól,
Nem engedtek bennünket in- mert a klub óriási forrásdulni a másodosztályban sem. hiánnyal küszködött. A 2011-es
Akkori ügyvezetõnk, Kern La- összeomlás hatásait máig is
jos szerzõdése június 30-án érezzük. A döntés elõtt volt
lejárt, õ többször is jelezte tá- rálátásom a klubra, de utána is
vozási szándékát. A fõ tulaj- értek meglepetések. Hamar
donos, az önkormányzat keres- megismerkedtem a problémákkal. Augusztustól kezdõte az utódját…
dött a tûzoltás idõszaka.
– Csak az elsõ osztályban
való szereplés lebegett mindenki szeme elõtt?
Az Elfeledett évforduló
– A zalaegerszegi sportéletcímû sorozatunkat a követben nagyon szomorú helyzet
kezõ számban folytatjuk.
alakult ki. Mindkét látvány-

Tisztelt Olvasóink!

sportban szereplõ csapatunk
kiesett az elsõ osztályból. Menteni kellett a menthetõt, kapóra jött, hogy a Kecskemét
visszalépett, a feljutójelölt Salgótarján pedig nem vállalta az
elsõ osztályban való indulást.
Törvényszerû volt, hogy felkérnek bennünket az élvonalban való indulásra. Nekünk ez
az évad arról szól, hogy a
pályán bebizonyítsuk: helyünk
van ebben az osztályban! A
gazdasági megerõsödés mellett vissza kell állítanunk a csapat arculatát, presztízsét, melyet a történtek alaposan leromboltak.
– Az ellenfeleknek is magas labda ez, és olykor felemlegetik, hogy a pályán nem
sikerült bentmaradni…
– Ezt hosszú évekig nehéz
lesz feledtetni. A debreceni
focicsapat 2001-ben kiesett az
élvonalból, de a fehér asztalnál
született döntés alapján NB Ies maradt. Azóta hatszoros bajnok, Bajnokok Ligája-szereplõ
volt. Tudom, hogy a bentmaradásunk etikai szempontból kifogásolható, mert a sport szellemiségéhez tartozik, hogy ha
valaki veszít, akkor vállalja annak következményeit. Nem
dönthettünk másképp, mert a
másodosztály kevesebb nézõt
vonz, szponzor pedig nem lett
volna. Mondhattuk volna hangzatosan, hogy egy év alatt
visszakerülünk, de mi van, ha
nem sikerül?
– Az augusztus a folyamatos tárgyalásokkal telt?
– Többször is beszélgettünk Gyutai Csaba polgármesterrel, Doszpoth Attila alpolgármesterrel és Kovács Gábor
jegyzõvel. Idõt és energiát
nem kímélve felmértük, hogy
kik lehetnek a lehetséges zalaegerszegi támogatók. Kezdetben egy lokálpatrióta kör
szervezésében gondolkoztunk.
Nem volt könnyû dolgom, hiszen több esetben csak a cégnevet ismerve próbáltam eljutni a tulajdonos irodájáig. Sokat
segített a város. A Magyar Aszfalthoz például én nem tudtam
volna eljutni. Minden forintot
meg kell becsülni, ugyanúgy
fontos a harmincezres szponzor, mint a kétmilliós. Hosszú
távon Zalaegerszegre és a megyére kell támaszkodnunk,
ugyanis kosárlabdában orszá-

gos céget nagyon nehéz támogatónak megnyerni. November végéig rendezve vannak a
fizetések, néhány napos csúszások elõfordulnak, de ez általában a szponzori pénzek beérkezésének függvénye. Januárban az önkormányzati támogatás átutalásával már jelentõsen enyhül a helyzetünk.
Igyekszünk a régi tartozásokat
rendezni, ezeket szeretnénk
ennek a szezonnak a végéig
kiegyenlíteni. Arra törekszünk,
hogy a szponzoroknál visszaálljon a bizalom a ZTE név hallatán. Meg kell találni azt a
szintû elvárást, amit egy ekkora gazdasági erejû város elbír.
Sajnos az utánpótlás vonalán a
szomszéd városokhoz képest
nagy a lemaradásunk. Ezt be
kell hoznunk. Hosszabb távon
nem lehet a drága légiósokra,
mint megmentõkre alapozni.
Mindenki örülne egy olyan
csapatnak, amelyben sok a helyi kötõdésû fiatal.
– Légiósok nélkül is lehetne ütõképes csapatot kiállítani?
– Szerintem nem, ami óriási kritikája az egész bajnokságnak és az utánpótlásnevelésnek. A külföldiek játéktudása
határozza meg a csapatok erejét. Ha valaki három jó légióst
szerzõdtet, nagy valószínûséggel jól szerepel. Erre jó példa a
Kaposvár, ahol ráadásul van
még három megbízható magyar játékos is. Ott is vannak az
élmezõnyben. Akinek nincs légiósa, az kiesésre van ítélve.
Nagyon sok múlik a szerencsén is, mert a Szolnokot, az
Albacompot és a Paksot leszámítva a többiek hasonló árban
igazolnak légiósokat. Zsákbamacska a választás, ugyanis a
menedzserek jól összevágott
videók alapján ajánlanak játékosokat. A magyar menedzserek beleszólnak a bajnokság
erõrangsorába, amikor eldöntik, hogy melyik kosarast hol
ajánlják be.
– Mire lehet elegendõ a
jelenlegi keret?
– Amikor a mostani csapatról beszámolót írtam a polgármesteri hivatalnak, akkor
úgy fogalmaztam, hogy a meglepetés is benne van a ZTEben, nem csak a bentmaradás.
A Debrecen gyengélkedésével
bizonyára eldõlt, hogy kiesni

nem fogunk, s látszik, hogy
csapatunk többre hivatott. Nagyon szeretném, ha minél
több gyõzelmünk lenne, egy jó
sorozattal a felsõházi rájátszást
is el lehet érni.
– Elégedett a légiósokkal?
– Teo Simoviccsal maradéktalanul, Donald Copelandnek
kellene fazont szabni, de még
össze kell szoknia a csapattal.
Dorenzo Hudson teljesítmé-
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– December 31-ig szól a
megbízási szerzõdés, mi várható utána?
– Annak idején úgy beszéltük meg, hogy az év végéig
tart ez a próbaidõ, mert nem
dolgoztam még ilyen pozícióban. Számomra is próbatétel
volt, és nem akartam csalódást
okozni. Bíztam az elõrelépésben, és ha nem is nagyokat,
de lépegetünk elõre.

Hátrányos helyzet...

– Sajnos a mi iskolafenntartónk olyan jól áll, hogy szénszünetrõl nem is álmodhatunk!...

Megérhetjük(?)

Rajz: Farkas László

A csapat szereplése bizakodásra ad okot.

– Rozi néni, a bejglije mérete nem harmonizál az uniós
szabvánnyal, s a töltelékspirál is az óramutató járásával
ellentétes irányban kanyarodik. Ennek alighanem kötelezettség-szegési eljárás lesz a vége!
Az öröm pillanatai: 2010-ben bajnokságot nyert a ZTE.

Ha elolvasta, adja tovább!

megyei közéleti havilap

Megyei közéleti havilap

Egyelõre még rapszodikus a csapat játéka.
nye eléggé hullámzó, róla sokat beszélgetünk, de él a bizalom. Nem szeretnénk belenyúlni a csapatba. Drága ugyanis a légióscsere. Nem akarunk légiósokat cserélgetni, de
az is igaz, hogy nehéz is õket
megtartani.

A napokban döntés született:
Urbanics Pál négy évre bizalmat
kapott, vagyis hosszú távon is
megvalósíthatja elképzeléseit.
Az interjú még az Albacomp elleni mérkõzés elõtt
készült.
Pataki Balázs
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A „megújuló” MSZP

MSZP: a sokadik megújulás. A lényeg ezúttal sem változik.
Az MSZP választmányi ülésen mutatták be a párt új arculatát. Az MKP, a MDP, az
MSZMP után ez már a sokadik
új arca a kaméleonpártnak.
Csak a küllem változik, a lényeg nem. Ennek bizonyítéka,
hogy a szocialisták régi-új
kampánytanácsadója Ron Werber lesz. Az izraeli állampolgár fizimiskája nem ismeretlen.
2004-ben Szijjártó Péter fideszes politikus írásbeli kérdésben tudakolta Burány Sándor munkaügyi minisztertõl,
hogy „mikor és melyik munkaügyi hatóság engedélyezte Ron

Werbernek, az MSZP izraeli
kampánytanácsadójának a munkavégzést Magyarországon, illetve milyen típusú vízumkérelemhez igényelt munkavégzési engedélyt”. Ron Werber
távozása után amerikai tanácsadók érkeztek Medgyessy Péter stábjához. Szijjártó Péter
ekkor azt a kérdést intézte a
miniszterelnökhöz, hogy mi
indokolja a drasztikus költségvetési megszorítások idején az
újabb több tízmillió forint kifizetését külföldi kampánystratégák számára? Hasonló érdekességeket tartalmaz a Fidesz
2004-es közleménye. Nyilatko-

Ajándékozzon élményt!

Az új jelkép az „eddiginél modernebb, illeszkedik az európai
szociáldemokrata pártok imázsához”– állítják a szocialisták.
Az MSZP és a szociáldemokrácia…

A választásokat csak „terepen” lehet megnyerni, ebben Ron
Werber „vérprofinak” számít – mondják a szakértõk.
zatában a párt erélyes hangon
kifogásolta, hogy Ehud Barak
izraeli miniszterelnök ötletadói ugyanabból az amerikai
kommunikációs
céghálózatból kerültek ki, amely Medgyessyéknek is a zsoldjába szegõdött. „Az Izraelben alkalma-
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zott recept a nálunk kísértõ
werberizmust idézi meg: lejárató akciók, a rivális párt szélsõségesként való feltüntetése,
az ellenfél pártvezér démonizálása egy hideg belsõ háború
alapjául szolgált” – olvasható a
fidesz.hu-n.
Az Ezt így hogy? blog szerint Werberre azért számítanak ez alkalommal a pártban,
mert a választásokat szerintük
a „terepen” lehet és kell megnyerni, a kampányguru pedig
ebben „vérprofinak” számít.
Ez hát a „megújuló” MSZP
eszköztárának egyik „új” fegyvere. Gyalázatos kampányra
van kilátás.
E.E.
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