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Adventi körlevél
A Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet bocsátott ki a közelmúlt napokban. A szomszéd ország katolikus egyházi fõméltóságai a karácsony közeledtével a házasságról, a családról foglaltak állást. Felhívták a hívõk figyelmét egy veszélyforrásra is,
konkrétan a „gender ideológiára”, amely éppen a család, a
házasság intézményét próbálja
degradálni.

Részlet a püspöki körlevélbõl: „A halál kultúrájának hirdetõi egy újabb, a „gender ideológiával” hozakodnak elõ. Ennek nevében az ún. „nemek
azonosságát” hirdetik. Az, aki
elõször hallja ezt a kifejezést,
azt gondolhatja, hogy a férfi és
a nõ jogainak egyenlõségérõl
és azonos méltóságáról van
szó. (Lásd szüfrazsett mozgalom – a szerzõ.) Ám az õ értelmezésükben a „nemek azonosA szerzõ illusztrációja

Fetykó Judit:
A Szent Család…
sága” egészen mást jelent. Meg
akarnak minket gyõzni arról,
hogy a természetbõl eredõen
egyikünk sem létezik mint
férfi, vagy mint nõ. Vagyis a
férfit meg akarják fosztani
férfi identitásától, hogy a férfi
ne érezze magát férfinak, a nõ
pedig nõnek és a házasság ne
legyen többé a férfinak és nõnek Isten által megáldott kizárólagos közössége, hanem a
házasság szintjére akarják emelni két férfi vagy két nõ kapcsolatát is. Így jön létre egyféle
Szodomára emlékeztetõ képzõdmény, ami ellenkezik Isten
akaratával és magára vonja
Isten büntetését.”
A püspöki körlevél így fejezõdik be: „Ebben az adventi és
karácsonyi idõben Isten egyértelmûen tudtunkra adja, mit jelent számára a család. Amikor
Fiát a világra küldte, nem arról
gondoskodott, hogy elõkelõ
palotában szülessen meg, vagy
hogy válogatott ételekben dúslakodjon, hanem arról gondoskodott, hogy Fia rendezett családi körülmények között jöjjön
a világra és nevelkedjék. A
názáreti család láttán tegyünk

Karácsonyi ének
(Részlet)

Most a legszebb a fenyõ zöldje,
ezüst talpban félszegen várja,
lesz-e ma estére belõle
karácsony büszke, ékes fája.
Cukor, angyalhaj színes lámpák,
kristálygömbök ékítik a fát,
kinn csillagok muzsikálják
karácsony éje legszebb dalát.

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

13747

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

meg a családok érdekében
minden tõlünk telhetõt. Amint
a názáreti család úgy védte
meg gyermekét, hogy Egyiptomba menekült, mi is kötelesek vagyunk mindenáron megóvni gyermekeinket a veszélyes „gender ideológiától”.
A szlovák katolikus püspökök körlevelét olvasva, óhatatlanul eszünkbe ötlik, hogy bizony kis hazánk sem mentes a
„gender ideológia” veszélyes
terjeszkedésétõl. Gondoljunk
csak arra, hogy egy korábbi
kurzus idején, az MSZP-SZDSZ
koalíció gyászos regnálása alatt
már az óvodákban próbálkoztak a „nemek azonosságának”
csíráját beplántálni a legkisebbekbe. Azt szerették volna elhitetni, hogy valójában nincsenek kisfiúk és kislányok, tulajdonképpen csak neve alapján
Pistike vagy Julcsika az egyik
vagy másik gyerek. Már a serdületlen gyermekkorban azzal
„etették” a kis dedósokat, hogy
tulajdonképpen nincs apa és
anya sem, csak 1-es és 2-es szülõ…
A püspöki körlevél itthon
is íródhatott volna…
f.l.

www.zalatajkiado.hu
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A rezsicsökkentés új formája

Szociális tûzifa program Zalában is

adható 2 köbméter fa értékével is kevesebbet költenek a
kedvezményezettek a fûtésre.
Cseresnyés Péter saját városának példáját is ismertette
a sajtótájékoztatón. Elmondása
szerint Nagykanizsán egy másik lehetõség kiaknázásával támogatják a helyben élõ családokat. Az önkormányzat a délzalai városban mintegy 100
köbméter fát vett és ezt 50
család között osztják el.
Tófej összesen 419 ezer
forint állami támogatáshoz ju-

Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere a sajtótájékoztatón.
Míg 2012-ben 1 milliárd
forint körüli összeg jutott a
szociális tûzifa programra országos viszonylatban, addig az
idén ennek pontosan a kétszerese állt rendelkezésre – mondta a tófeji sajtótájékoztatóján
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, Nagykanizsa polgármestere.
Az igényléseket október 15ig adhatták be az 5 000 lakosnál kisebb települések. Az országgyûlési képviselõ hozzátette azt is: a támogatást az
önkormányzatoknak helyben
ki kellett egészíteni és semmilyen ellenszolgáltatást nem
kérhettek a rászorulóktól. A
szociális tûzifa elosztásának
rendszerét rendeletben szabályozták.
Zalában mintegy 90 település részesülhetett a tûzifa

támogatásból 31 millió forint
összegben. Az állam által biztosított 2 milliárd forintnyi
szociális segítség országosan
1700-nál is több település rászorulóinak jelent könnyebbséget a téli fûtési idõszakban.
A pályázatot benyújtó önkormányzatok által vásárolt fából
ezernél is több zalai család kap
tûzifát még a karácsonyi ünnepek elõtt – tájékoztatott
Cseresnyés Péter.
A pályázaton résztvevõ települések egyébként – többek
között nagyságuktól függõen –
százezer és egymillió forint közötti összeget nyerhettek el a
szociális tûzifa programon belül.
Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kihangsúlyozni: a tûzifa támogatás jól
illeszkedik a rezsicsökkentéshez, hiszen a rászorulóknak

tott hozzá, melyet a helyi önkormányzat 71 ezer forinttal
egészített ki – mondta Horváth Zoltán, Tófej polgármestere. Ebbõl az összegbõl valamivel több, mint 27 köbméter
fát tudott vásárolni az önkormányzat és ezzel 15 család fûtési gondjait tudták enyhíteni.
Tófejen – az országos helyzethez hasonlóan – még karácsonyig kiszállítják a rászorulóknak a szociális program keretében vásárolt tûzifát.
Zsuppán Beáta

A karácsonyfa születése
Ma már a karácsonyfa
ugyanúgy hozzátartozik a Kisjézus születésének ünnepéhez,
mint a Mennybõl az angyal, a
halászlé vagy akár a bejgli.
A mindenféle csingilingivel,
szaloncukorral, színes üveggömbökkel és angyalhajjal díszített fenyõk fényfüzéri kiragyognak szinte minden ház
ablakából.
De honnan is ered ez a szokás, hol díszítették fel az elsõ
fenyõt karácsony ünnepére?
A krónikák szerint a Rajna
vidéki Elzászban, a német és
francia kultúra határvidékérõl

indult hódító útjára a karácsonyfa.
Az elsõ fenyõt Sélestat-ban
állították fel 1521-ben, a Paradicsom jelképeként érett piros
almákkal és felszenteletlen
ostyákkal díszítették. Ez a szokás tartotta magát évszázadokig. Egyszer csak a XIX. század
elején rossz volt az almatermés, s üvegfúvó mesterek ötletesen, kerek üveggömböket kezdtek gyártani, ezek helyettesítették a piros almákat. Így született meg a jellegzetes, mindenütt elterjedt karácsonyfadísz.
f.l.

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!
A Zalatáj Kiadó keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)
olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,
érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és
gépkocsi használata szükséges.
Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com
A karácsony ünneplése a 19. század végén (c. 1897).
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Semmivel sem összehasonlítható ünnep

Ady Endre:

Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt- havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Még egy-két nap, s itt az év
egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Ilyenkor néhány napra a politikai csatározások is
szünetelnek. Ez a csend és a
békesség idõszaka. Errõl beszélgettünk Vigh László országgyûlési képviselõvel.
– Mit jelent a karácsony
Ön számára?
– Számunkra ez az idõszak
az elcsendesedést és a Jézuskavárást jelenti. Bár ezt a karácsonyi reklámok nem hirdetik,
de ilyenkor az emberek többsége az otthonában számvetést
készít, s a legközvetlenebb
hozzátartozóival megossza ennek a semmivel sem összehasonlítható ünnepnek a bensõséges hangulatát. Nekünk
különösen fontos ez az ünnep,
hiszen négy gyermekünkkel és
két unokánkkal várjuk a jeles
napokat. Ha az ember az év
túlnyomó részében kora reggeltõl késõ estig dolgozik,
szükség van néhány nap érzelmi feltöltõdésre. Nekünk
ezt a karácsony adja. Egyúttal
ez a külvilággal való megbékélést is jelenti. Ha már elfogyott belõlünk a türelem, a béke, ilyenkor újratöltekezünk,
hogy az elkövetkezendõ munkásnapokon kellõ empátiánk
legyen ahhoz a feladathoz,
amit el kell végeznünk. Mert
azért vagyunk mi, politikusok
– nekem határozottan ez a véleményem –, hogy segítsük azokat az embereket, akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal.
– Önök hol töltik a karácsonyt?
– Otthon, családi körben.
A karácsonyi készülõdés legnagyobb terhét a feleségem
viseli, de igyekszem a segít-
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ségére lenni. Ez elsõsorban
a bevásárlásnál jelenik meg,
de kuktaként is hasznos va-

gyok a sütés-fõzésnél, s az
ünnepi sütemények elkészítésénél.
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Fapuska Mikulásra
A Mikulás-várás napjai tájékán mai napig is eszembe jut
egy olvasmány, ami egykori
kisdiák koromban az agyonnyálazott olvasókönyvem lapjairól vésõdött emlékezetembe.
A „létezõ szocializmus” hajnalát éltük azokban az esztendõkben. Az új rendszer gyökeresen szakítani akart mindennel, ami az ezer éves Magyarországot
jelentette.
A
„múltat végképp eltörölni” jelszó szellemében különös figyelmet fordítottak minden, a
valláshoz kötõdõ szokás kiirtására is. Ilyen volt többek között az is, hogy a Mikulást
Télapónak kezdték hívni, s karácsony helyett fenyõünnepet
tartottak az iskolákban.
Nos, ezekben az idõkben
szerkesztették be olvasókönyvünkbe azt a bizonyos, valamely szovjet író mûvébõl való
szemelvényt, amirõl fentebb
említést tettem.
A történet szereplõi: apa és
fia. Arra már nem emlékszem,
hogy Grisának, Vityának, eset-

leg Szerjozskának hívták-e a
gyereket, de ez nem is lényeges. A még a cári rendszer idején játszódó történet szerint,
Mikulás napja közeledtével a
szegénysorban leledzõ apa hiába törte a fejét, hogy mivel
ajándékozza meg fiát, a ládafiókból hiányoztak a kopejkák,
hogy valami kis ajándékot vásároljon a gyereknek.
Nyomorúságában aztán eszébe ötlött valami. Fogott egy
darab fenyõdeszkát, s elkezdte
bõszen faragni. Hulltak az illatos forgácsok, lassacskán formálódott a „munkadarab”. A
gyerek nézte-nézte apja szorgoskodását, s megkérdezte:
– Mi lesz ebbõl, apácska?
– Ebbõl? Ebbõl puska lesz,
fiam.
– Puska?
– Igen, Puska. Lelövöd majd
vele a gazdagok Mikulását.
Nagyjából ennyi volt a
történet.
A mû „eszmei mondanivalóját” mi, hajdani kisdiákok
persze nem értettük. S otthon

A szovjet Télapónak még tisztelegtek is.
a családban továbbra is a Mikulást vártuk. És el is jött minden esztendõben. Igaz, hogy
gyakran meglehetõsen lapos
volt a zsákja, de mégis mindig
megörvendeztetett bennünket

Szent Miklós ünnepének elõestéjén.
Szerencsére Grisának, Vityának, esetleg Szerjozskának
nem sült el a fapuskája…
f.l.

Zala lett a gyõztes
Megyék versenye

A jó felkészültséggel rendelkezõ zalai csapat kiváló szakmai
anyagot készített, így megnyerte a megyék versenyét.
Képünkön a csapat tagjai Manninger Jenõvel, a megyei
közgyûlés elnökével.
A nyáron indította el a vonalas prezentációval készült.
megyék versenyét a KKVHÁZ, A csapatoknak néhány nap állt
amely kis- és középvállalkozá- a rendelkezésükre, hogy a mesok válogatott szakembereinek gyéjükrõl egy internetes beközössége. A háromfordulós mutatót készítsenek. Itt elsõmegmérettetésen az ország sorban a megye tõkevonzó kémegyéi és Budapest csapata pességét, befektetõ barát lehevett részt. Jó felkészültséggel tõségeit és más elõnyeit kellett
és szakmai anyaggal Zala nyer- bemutatni. A zalai versenyzõk
virtuális projektként egy szolte a megyék versenyét.
A verseny célja egyértel- gáltató vállalkozást hoztak létmûen az összefogás, a közös- re, amelyet „Sóhivatalnak” neségépítés – tájékoztat Mannin- veztek el. Egy olyan intézger Jenõ, a Zala Megyei Ön- mény, ahol a vállalkozások és a
kormányzat elnöke, aki véd- magánemberek az elintézhenökként vett részt a rendez- tetlen ügyeiket tudják elintézni.
– Kik voltak a zalai csapat
vényen. – Zala kiváló csapatot
tudott állítani, és nagyon szín- tagjai?

– A csapatkapitány dr. Solt
Katalin, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási
Karának dékánja volt, de többen részt vettek a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részérõl is a munkában. Többen jöttek Nagykanizsáról is, úgymint Halász
Gyula, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ marketingvezetõje, Varga Zoltán mérnök-közgazdász, Rudolf Tamás vállalkozó, Oros Andrea könyvelõ,
Keszthelyrõl pedig Takács Zoltán infó-kommunikációs vállalkozó.

– Kik elõtt zajlott a
megmérettetés?
– A verseny elnöki tisztét
dr. Bod Péter Ákos tanszékvezetõ egyetemi tanár töltötte
be. Fõszervezõ a KKVHÁZ
vezérigazgatója, Gulyás József
volt, védnöke pedig dr. Lenner
Áron Márk belgazdaságért felelõs helyettes államtitkár. A
verseny természetesen lemodellezte azt, hogy milyen módon tudnának a helyi vállalkozások összefogni, komolyabb
eredményeket együtt elérni,
amelynek remélem, a késõbbiekben a valós életben is
hasznát veszik majd.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 sz.: 8-12
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Marha egy ügy
– avagy a zalaszentlászlói veszedelem
Februárban már foglalkozott lapunk Zalaszentlászló
visszatérõ problémájával, Zrínyi Miklós marháinak és a falu
polgárainak sajátos kapcsolatával. A zalaszentlászlói veszedelem. Így nevezik azt, ha fõszereplõnk marhacsordája reggel elindul a Petõfi utcai portáról. Vajon mi lehetne e marha áfium elleni orvosság?
Eddig ugyanis még nem találtak rá ellenszert.
A történet nem újkeletû,
évek óta tart a viszály a falubeliek és Zrínyi Miklós György
(nevezzük teljes nevén fõszereplõnket – a szerzõ) között.
Aktacsomagok, tiltakozó aláírások, beadványok a hatóságoknak, feljelentések számolatlanul.
Úgy tûnik, semmi sem változott az eltelt tíz hónap alatt.
Többen is megkeresték szerkesztõségünket, jelezve, hogy
Zrínyi úr marhái azóta is önálló életet élnek, nem ismernek
birtokhatárokat, s amikor este
– már sötétedés után – hazaindulnak, a közúton csikorognak
az autófékek. Nem véletlenül,
hiszen a teheneken nincs láthatósági mellény. Zalaszentlászlón ezt az akadályt már egy
sajátos kihívásnak tekintik a
gépkocsivezetõk. Gyakorlott
slalomversenyzõk lettek az
utóbbi idõben.

Utunk a polgármesteri hivatalba vezet, ahol Feketéné
Tarpál Ibolya, a falu vezetõje
lemondóan legyint:
– Sajnos semmit nem
változott a helyzet tavasz
óta. Sõt…
Mint írtuk korábbi cikkünkben, Zrínyi Miklós György
gyakran ragad tollat. „Magas
körökhöz” eljuttatott leveleiben arról panaszkodik, hogy
egy igazi magyar gazdálkodó
életét hogyan keserítik meg
Zalaszentlászlón. A területileg
illetékes ügyész rá is kérdezett
egyszer: miért bántják ezt az
embert, mi van itt egyáltalán?
Zrínyi Miklós ezek szerint
jó írói vénával rendelkezik.
Mint évszázadokkal ezelõtt élt
névrokona, a költõ és hadvezér. Õ a törökökkel hadakozott
inkább, a XXI. századi Zrínyi
Miklós viszont a falubeliekkel.
Az állatok – a zalaszentlászlóiak szerint – továbbra is
szabad legelõterületnek tekintik a falu teljes határát. De nem
érik be ezzel, a belterület veteményeseit is elõszeretettel látogatják.
Ügy-ügy hátán, amik aztán
szépen elhalnak.
– Számtalan bejelentés,
beadvány született – eredmény
nélkül – mondja a polgármester asszony. – Ömlik a panasz,

Találkozzunk!
1967-ben, a zalaegerszegi Dózsa György Iskolában
fejeztük be általános iskolai tanulmányainkat. Osztályfõnökünk Kondorosi Ferencné volt.
Arra kérlek benneteket, hogy aki felismeri magát a
mellékelt fotón, hívjon fel telefonon vagy írjon levelet. Ha tud
egykori osztálytársainkról, azt is mondja el.
Várom jelentkezéseteket a 30/378-4465-ös telefonon,
illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mail címen.
Az egykori osztálytárs: Ekler Elemér

A tehenek most éppen az istállóban vannak.

Vannak, akik már-már törvényen kívüli embernek tartják Zrínyit.

az önkormányzat munkájának
jelentõs részét a Zrínyi úr
teheneinek kártevésével kapcsolatos ügyek jelentik. Itt
nem az állattartás ellen tiltakoznak a szentlászlóiak, hiszen
ez természetes dolog falun.
Hanem annak módja, más területének rongálása miatt.
Információink szerint újabb
birtokháborítási ügy van folyamatban Zrínyi Miklós ellen.
Mint mondják a szentlászlóiak,
ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása nagyon lassan halad,
utána azonban meglehetõsen
gyorsan el is halnak.

Vannak, akik már-már törvényen kívüli embernek tartják Zrínyit.
Errõl vallanak majd részletesen következõ számukban a
zalaszentlászlóiak.
E.E.

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

25-30 kg-os minõségi húsmalacok,
négyesmentes állományból eladók.
Ár: 700 Ft/kg
Ugyanitt szilveszterre malacok,
konyhakészen eladók
Ár: 1000 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván
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„Amíg egy lépést meg tudok mutatni…”
Emlékezés Gerencsér Zoltánra

Szívügyének tartotta a zalai néphagyományok feldolgozását.
„Amíg élek és még
egy lépést meg tudok
mutatni, addig szeretnék dolgozni” – az
utolsó pillanatokban is
e mondatának szellemében élt a 10 esztendeje elhunyt Gerencsér
Zoltán, Zalaegerszeg
egyik legjobb táncpedagógusa.
Még mécsesünk kis
lángocskáját nézzük,
idézzük fel a hajdani
KISZÖV Táncegyüttes
mûvészeti vezetõjének
és koreográfusának életpályáját, amely mozgalmas, tartalmas, emlékezetes és szép volt.
Gerencsér Zoltán
azon emberek közé tartozott, aki élt-halt a
munkájáért, akinek a
néptánc lételeme volt,
aki ha nem táncolhatott, belebetegedett.
Egész életét a tánc
töltötte ki, mindent fel- Koreográfiáit számos együttesnél
áldozva érte. Vasszor- betanította.
galom, kitartás, munkaszeretet jellemezte, mindenhol mekeknek vannak, mégis
megállta a helyét. Hivatásának nagyon szívesen emlékezem
megszállottjaként, óriási mun- vissza a hõskorra”– nyilatkozta
kabírással, életének legutolsó Gerencsér Zoltán.
pillanatáig dolgozott. Kivéte1959-ben kezdte meg néples, nem mindennapi egyéni- táncos pályafutását. Elõször a
ségével, határozott, céltudatos zalaegerszegi KISZ Klub Néplényével kiemelkedett a tö- tánccsoportban Pungor Ervin
megbõl. Saját meggyõzõdése vezetésével sajátította el a
szerint járta útját, mindenrõl néptánc alapjait. Majd a Zalai
határozott elképzelése volt. Szó- Táncegyüttes
szólótáncosa,
kimondás jellemezte, ám soha oszlopos tagja lett. Ambíciót,
sem volt benne ártó szándék tehetséget és végtelen nagy
vagy gondolat. Szerette a társa- kedvet érzett arra, hogy õ maságot, az embereket, az életet.
ga is elsajátítsa a néptánc tu„Kisiskolás korom óta von- dományát. E nemes cél eredzott a tánc, a mozgás, sokáig ménye volt, hogy 1961-ben
sportoltam, ám egyszer csak táncoktatói végzettséget szerdöntenem kellett, s én a nép- zett. Majd 1963-ban bevonult
tánc mellett voksoltam. Elég katonának, s ott megalapította
késõn, 17 évesen kezdtem el a zalaegerszegi Honvéd Tánctáncolni, korántsem olyan ideá- együttest, aminek maga is aktív
lis feltételek között, mint ami- táncosa volt.1965-ben az orszályen lehetõségei a mai gyer- gos Ki-mit-tud? gyõztese lett

szólótánc kategóriában. Lõrincrévi pontozója elkápráztatta a szakmai közönséget.
Gerencsér Zoltán 23 éves volt,
amikor 1966-ban a zalaegerszegi KISZÖV elnöksége arra
kérte fel, hogy egy szövetkezeti tánccsoportot hozzon
létre, vezessen, irányítson. Õ
maga verbuválta, toborozta a
fiatalokat, a helyi iskolákból, a
munkahelyekrõl. Egész munkássága során a kikristályosodott néptánc volt elõtte az
eszmény, a cél, ettõl soha nem
tért el. Nagyon szeretett tanítani, s mind többet sajátított
el a szakmából, annál jobban
fûtötte a vágy, hogy azt tovább
adhassa. Soha nem volt versenyzõ típus, koreográfiáit
nem a zsûrinek készítette,
hanem annak a közönségnek,
aki megtisztelte a csoportot,
hogy elment az elõadásokra.
1972-ben a KISZÖV Táncegyüttes utánpótlásaként gyerekcsoportot alapított. 1978ban felsõfokú néptánc-pedagógiai oklevelet szerzett. A
mozgás, a tánc, különösképpen a néptánc szeretetét több

A néptánc lételeme volt.
ezer zalaegerszegi gyermek és
fiatal szívébe beoltotta, általános és középiskolás tanulókból álló csoportokat vezetett,
irányított. Így került sor arra,
hogy az akkori 407.sz. Ipari
Szakmunkásképzõ Iskola vezetésének felkérésére megalapította az Ifjúmunkás Tánccsoportot, ami 1979-tõl közel

2013. december 19.
tíz évig mûködött, mely a város
kiemelkedõ ifjúsági együtteseként funkcionált.
A zalai néphagyományok
feldolgozását mindig szívügyének tekintette. Nagyon sok
energiát fektetett abba, hogy
Zala megye táncdialektusait
felkutassa. A néhai zalaegerszegi Vajda Józseffel és a lenti
Horváth Károllyal rengeteg
zalai anyagot gyûjtöttek. Ennek egyik eredménye a „Szép
Zalában születtem…” címû koreográfiája, melyet a Magyar
Televízió az 1980-as években
bemutatott. A másik nagysikerû táncdrámája a szintén zalai
gyûjtésû Bene Vendel címû
koreográfiája. Hosszú pályafutása során koreográfiáit számos más együttesnél is betanította. A közel fél évszázad alatt
rengeteg vidéki városban, a
megye szinte valamennyi településén, és a közeli Szlovéniában is tanította a fiatalokat a
sokrétûségében gazdag, színes
néptáncra. Gerencsér Zoltán
nagy gondot fordított az utánpótlás nevelésére, így a KISZÖV Táncegyüttes utánpótlás
csoportjaként 1982-ben megalapította a Kiskondás GyerMindkét
mektáncegyüttest.
együttest az alapoktól kezdve
készítette fel az arany minõsítés megszerzéséig, miközben
hazai és külföldi meghívásoknak tett eleget. Erõs, kitartó
ember volt, a munkájában senkit nem kímélve harcolt azért,
hogy az együttes tagjait több
helyen megismerjék, s csoportjainak neve legyen.
Természetes, hogy az általa
alapított KISZÖV Táncegyüttes
fennállása, léte ezzel a szörnyû
tragédiával nem ért véget. Emléke megkívánta, megkívánja a
további mûködést.
Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint bennünk a
gyász. Eszünkbe jutnak az
együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Mécseseket égetünk sírodnál, miközben tudjuk, hogy
emléked szívünkben örökké
élni fog.
A Zoli bácsira emlékezõ
együttes nevében fejet hajtva
gondol Rád:
Vargovics Beáta,
a KISZÖV Táncegyüttes vezetõje

2013. december 19.
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A kiállítók mára baráti közösséget alkotnak
Kézmûves vásár és zalai stelázsi
retet biztosítani a rendezvényhez, így rengeteg program
volt. A részvétel ingyenes, ami
elég jó vendégcsalogató, és
remélhetõleg sokan vásároltak
az évrõl évre jobb minõségû
egyedi termékekbõl. Sikerült
elérnünk, hogy a nálunk kiállítók között barátságok szövõdtek, akik az Interneten már
egy közösséget alkotnak, tapasztalatot cserélnek, ötletet
gyûjtenek. A stelázsit szeretnénk
még továbbfejleszteni, melybõl egy önálló rendezvény is

Betevõ Gyurcsányunk
Szinte nap sem múlik el
mostanában úgy, hogy az egykori miniszterelnök ne folyna
a vízcsapból is, hogy ne lenne
vele tele a liftakna… Gyurcsány egy idõben olyasformán
nyilatkozott, hogy távol marad
a nagypolitikától, mostanában
ennek a homlokegyenest ellenkezõjét látjuk. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke
hihetetlen energiával veti bele
magát a napi politikai küzdelmekbe, buldózer módjára próbál utat törni vízióinak, melyekkel (ismét) szeretné megváltoztatni, visszaváltoztatni Magyarországot.
Idõrõl-idõre kinyilatkoztatott téziseinek tartalmától most
tekintsünk el, szóljunk csak
arról, ahogy azt teszi. Gyurcsány ha színpadot, pódiumot
kap, esetleg egy kultúrház
rágógumival teleköpködött ce-

mentpadlóján ágál, hihetetlen tûzzel, hatásosnak gondolt
teátrális elemek tárházának
felvonultatásával
fejti
ki
„pontjait”.
Hol recsegõn, szinte fulladásig felajzott hangon, hol
szinte csak suttogva, hatásszüneteket közbeiktatva gyõzködi
többnyire „öregecskedõ” hölgyekbõl verbuválódott közönségét. A hangjával való játszadozás mellett élénk gesztikulációval kíséri mondandóit,
mint egy megkergült szemafor, úgy csápol, hadonászik a
levegõben, még nagyobb nyomatékot szánva szavainak.
Gyurcsány szerepléseit látva, eszünkbe ötlik, hogy ha
lenne „Az õsz legnagyobb politikai ripacsa” kitüntetésünk,
gondolkodás nélkül a nyakába
akaszthatnánk azt a plecsnit!
f.l.

Mesterházy és Bajnai nem osztozik

Rajz: Farkas László

A kézmûves termékek között a gyerekek találtak kedvükre való
játékot.
Hét éve tartották az elsõ produkciójának, az AutósmeZalai Kézmûves Vásárt, akkor se, avagy Toda, Berci, és a Csohúsz-harminc kiállító mutatta damerci címû darabnak szólt a
be portékáit. A Keresztury De- taps. A Csokoládékészítõ Mûzsõ ÁMK-t idén teljesen meg- hely szervezésében csokikóstöltötték a kézmûvesek, ipar- tolót tartottak, majd a Játékmûvészek standjai december kuckó karácsonyi játszóházának közremûködésével a kéz13-15.-én.
– Hét évvel ezelõtt a felesé- mûves foglalkozásokon mézesgem elkezdett kreatív dolgok- kalács figurákat, karácsonyi
kal foglalkozni. Rendezvénye- gyertyát, csuhéangyalt és csilket kerestünk, de kiderült, lagot, papír és textil díszeket
hogy gyakorlatilag Budapesten készítettek a gyerekek.
Vasárnap a Kökörcsin és
kívül nincs ilyen vásár. Úgy
gondoltam, hogy veszteni va- Muskátli varázslatos partija elõlónk nincs, egy mûvelõdési adással nyitott a színpad, majd
ház pedig éppen ilyen rendez- Gryllus Vilmos gyerekkoncertvények tartására való. Elkezd- jét ajánlották a kicsiknek.
tük az elsõ kézmûves találko- Egész nap volt látványkonyha,
zót szervezni. A www.meska.hu Tóth Endre mesterszakács kósoldal a kézmûvesek gyûjtõhe- tolóval egybekötött fõzõbemulye, ahol több mint kétszáz tatója csalogatta a kíváncsiskozalai és vasi alkotót találtunk. dókat. Idén újdonságként megÚgy gondoltuk, ha közülük 40- nyílt a zalai stelázsi, ahol a
50-et sikerül idecsábítani, ak- gasztronómia felé nyitottak a
kor már elégedettek leszünk. szervezõk. A meghívásra tíz õsMa már nyolcvan asztalnak is termelõ érkezett, akik az egylenne gazdája – árulta el Cser- kori Kis Napfény helyén kialapes Attila szervezõ, a Keresz- kított teremben házi készítésû
tury Dezsõ ÁMK igazgatóhe- kolbásszal, sajttal, mézzel, lekvárral, savanyúsággal, szörplyettese.
Vendégcsalogatóként egész pel, tökmagolajjal kínálták a
hétvégére kísérõ programokat vendégeket.
– Mindenki azt mondja,
is szerveztek. Szombat és vasárnap a Napravár Waldorf hogy az elmúlt éveket összehaÓvoda teaházzal várta a vendé- sonlítva ez a rendezvény a leggeket. Szombaton a Szamóca jobb, ami annak is köszönhetõ,
Színház elõadásában volt lát- hogy az idõjárás kegyes volt
ható a Csipi-Csupi Bábszínhá- hozzánk. Másrészt idén sikeza, majd a Kabóca Bábszínház rült nagyobb költségvetésû ke-

lehet – összegzett Cserpes
Attila, aki hozzátette: a húsvéti
és gyermeknapi vásáruk is hasonló népszerûségnek örvend.
Az intézményben pályázat
keretében nemrégiben csokoládékészítõ tanfolyamokat tartottak, s terveik között szerepel a felnõttek számára ékszerkészítési tanfolyam szervezése is.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

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

– Értsd meg végre, Fletó, hogy ez kettõnknek is kevés!...
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Szülessen végre döntés!
Mint ismeretes, a közelmúltban az önkormányzat vezetõi (a klub legnagyobb támogatója, a város képviseletében) egyeztetést tartottak
Nagy Ferenc elnök-tulajdonossal, ezen áttekintették a ZTE
FC-nél kialakult helyzetet, ami
– enyhén kifejezve – nem éppen rózsás.
A hírek szerint a játékosoknak ki kell költözniük az albérletükbõl, mert az elmaradt fizetések miatt nem tudják fizetni. Korábban már beszámoltunk arról, hogy gazdasági átvilágítás zajlik a ZTE FC Zrt.nél. Ennek hivatalos megállapításai még nem ismertek,
annyi azonban kiszivárgott,
hogy a hiány meghaladja a 200
millió forintot, ami nagyrészt a
játékosok elmaradt fizetésébõl, szállítói tartozásokból, tagi kölcsönökbõl áll. Ezen felül
még „ketyeg” a bank felé fennálló hiteltartozás, amit a város
fizet. Értesülésünk szerint
Nagy Ferenc elnök-tulajdonos
hajlandó megválni részvényeitõl, de ennek ára van, a pletykák 30 millió forintról szólnak.
Vajon kire számíthat ebben
a rendkívül nehéz helyzetben
a ZTE FC Zrt.? Nyilván megint
az önkormányzatra. Információink szerint a városi közgyûlés december 19.-iki ülésén –
lapzártánk után – döntött egy
20 millió forintos gyorssegélyrõl, amit (ha megszavazott) kizárólag az elmaradt bérek kifizetésére fordíthat a ZTE FC
Zrt. Tûzoltó akcióra volt tehát
ismét szükség azért, hogy fizetni tudjanak a játékosoknak, s
az alkalmazottaknak.
Azt mindenki tudja, hogy
sokáig nem mehet így. Nagy

Ferencnek nyilatkoznia kell!
Konkrétan és visszavonhatatlanul.
Azt nyilván el kell felejtenie, hogy a hátrahagyott romhalmaz után még tízmilliókat
követelhet.
Bár semmi sem lehetetlen.
Mi van akkor, ha az elnök-tulajdonos tényleg ragaszkodik ehhez a feltételhez?
Remélhetõen õ is belátja,
hogy ez a helyzet tarthatatlan,
minden nap halasztás tovább
nehezíti az amúgy is súlyos
helyzetet.
Lapzártakor értesültünk arról, hogy Safet Jahic, a klub
szlovén légiósa úgy döntött:
lemond a ZTE vele szemben
fennálló tartozásáról, így szabadon igazolható. Arról is hallani, hogy a gólerõs Darko

Most nem ez lenne a legjobb megoldás.

Safet Jahic nem várt tovább!
Pavicevicet az Újpest vinné,
Marian Sluka is távozni készül, Buzás Viktorral pedig
közös megegyezéssel szerzõdést bontanak.
Arra még gondolni is rossz,
hogy mi lesz akkor, ha megindul a csõdeljárás a ZTE FC Zrt.
ellen. Ebben az esetben kizár-

Talán most már Nagy Ferenc is belátja, hogy lépnie kell!
ják a ZTE-t a bajnokságból, s
csak a legalacsonyabb osztályban kezdheti újra.
Persze van más megoldás
is, mondjuk a fúzió, amire
most éppen lenne lehetõség
Zalaegerszegen. Sõt, volt is erre már példa a megyeszékhelyen a ZTE és a Zalaegerszegi
Építõk esetében.
Most azonban nem biztos,
hogy ez lenne a legjobb megoldás.
Hanem az, ha Nagy Ferenc – végre felelõsségteljesen
átgondolva a helyzetet –
további anyagi feltételeket
nem támasztva távozna a ZTE
élérõl!
E.E.

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

www.zalatajkiado.hu
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Zalai játékosokra építenek

Egerszegen is gyökeret vert a futsal
A nagypályás labdarúgás teremben játszott hivatalos változatának is mondják. A futsal
még újdonság Egerszegen és a
megyében. Két évvel ezelõtt Zalaegerszegen néhányan úgy döntöttek, hogy futsal-csapatot hoznak létre. 2012-ben alakult meg
a Göcsej Sport Klub, idén õszszel pedig már az NB II Nyugati-csoportjában rajtolt a csapat.
Az NB I-ben 12 együttes
szerepel, a Dunántúlon Szombathelyen és Veszprémben mûködik elsõ osztályú egyesület.
Az NB II-ben 34 csapat (80 százalékában Budapestrõl) szerepel három csoportban, a sportág harmadik vonala fõként regionális, térségi szervezésû bajnokságokból áll. A második vonalban szereplõ egyetlen zalai
gárdát a megyéhez kötõdõ játékosok alkotják.
– A csapat alakulásakor
semmiképp sem szerettünk
volna más egyesülethez csatlakozni, csak önálló klubban
gondolkoztunk. A keretet úgy
válogattuk össze, hogy mindenkinek van kispályás múltja,
Nagykanizsáról, Keszthelyrõl,
Szombathelyrõl is játszanak
nálunk. 22 fõs keretünk van,
de a sok vidéki meccs és az
utazások miatt nem tud mindenki minden találkozón szerepelni, így szükség is van eny-

nyi játékosra. A sportág eléggé
Budapest-centrikus, a mi csoportunkban 9 együttes Pest
megyei, és itt szerepel még
Székesfehérvár és Gyõr. A legtöbbet az utazásra kell költeni,
de vannak kisebb támogatók,
akik segítenek bennünket. Szerencsére a futsal is látványsportágnak minõsül, így a
TAO-kedvezmény érvényes rá.
Nagy engedmény, hogy a költségekbõl a játékvezetõi díjakat,
a versenyeztetési költségeket a
szövetség állja – vázolta fel a
csapat mûködését, hátterét
Friss Szabolcs elnök-játékos,
akit teendõiben Varga Tamás
alelnök segít. A csapatot játékos-edzõként Bagó Gábor vezeti, Varga György másodedzõként segédkezik. A játékosok heti két alkalommal edzenek, de szinte mindenki pályára lép nagypályán is, és szerepel a csapatban egy megyei
játékvezetõ is. A csapat hazai
mérkõzéseit bérleményben, a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban rendezi, a nézõszám növekedésével akár a sportcsarnokba is költöznének…
– Ez az elsõ szezonunk, szeretnénk az elsõ négy közé kerülni, de két-három év múlva
már az NB I a cél. A nyáron játszottunk elsõ osztályú csapatokkal, amelyek magasabb

A Göcsej SK csapata a Fehérvár Futsal elleni mérkõzés elõtt.
színvonalat képviselnek, de
nem okoztunk csalódást. Oda
még azért fel kell nõni. A csapatban a 19 évestõl a 42 évesig
több korosztály képviselteti
magát, vannak labdát tartó rutinos játékosok és jó futók is.
Nálunk játszik az egykori ZTEjátékos, Csóka Zsolt, kapusunk, Kópicz László szintén élvonalbeli múlttal rendelkezik,
és kapusedzõként is tevékenykedik. Idén még nem volt kötelezõ utánpótlás-csapat indítása, egyelõre iskolákban tartunk edzéseket, de jövõre szeretnénk a fiatalokat is elindítani. Reméljük, hogy a dunántúli bázisok kiépülésével jövõre már ténylegesen nyugati
csapatok alkotják ezt a csoportot – tették hozzá a vezetõk.
A bajnokság mérkõzéseit
hétfõn és pénteken rendezik.

Az alapszakasz elsõ körén túl
vannak a csapatok, a második
kört a Fehérvár Futsal elleni 44-es döntetlennel kezdte a csapat, majd a Kormányõr SE elleni idegenbeli 6-3-as gyõzelemmel folytatta. A jelenlegi
helyezésen tovább javíthat, hiszen a tabella elején lévõ csapatokkal a Göcsej SK többségében idegenben mérkõzött
meg, a második helyezettõl való lemaradás behozható. Az
alapszakasz rájátszásában a három csoport elsõ két helyezettje alakít egy csoportot, és a tabellákat figyelembe véve ugyanígy alakulnak további hatos
csoportok. A zalaiak így tavaszszal keletre is utazhatnak, a teljes szezon 32 fordulóval májusig tart. A csapatról bõvebben majd új weblapjukon (www.
gocsejsportklub.hu), a sportág
eredményeirõl a http://www.
futsal-hungary.hu helyen lehet
olvasni.
Pataki Balázs
A teremfocihoz képest a
futsal-labda kisebb méretû,
az anyaga más, erõsebben
kell megrúgni, nem pattog, inkább a technikás játékra van
kialakítva. Ebben a sportágban tiszta játékidõt mérnek, ami 2x20 perc, ha a
labda játéktéren kívülre kerül, akkor megállítják az órát.
A szabálytalanságokat félidõnként csapatszinten számolják, a hatodik fault után, minden szabálytalanságot követõen tízméteres büntetõhöz
jut az ellenfél. A szabályok a
támadójátékot segítik: amikor a kapus csapattársának
adja a labdát, addig nem adható vissza neki, amíg az ellenfél bele nem ért. Mérkõzésenként 12 fõ nevezhetõ,
a kezdõcsapatot 4 mezõnyjátékos és egy kapus alkotja,
hét cserejátékossal bármenynyiszer lehet cserélni.
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (11.)
Zajlik az élet a ZTE-nél:
Preisinger Sándor vezetõedzõt
felmentették a munkavégzés
alól, helyette az a Simon Antal
irányítja a csapatot, aki korábban
már több alkalommal is dolgozott Zalaegerszegen.
Változatlanság a kudarcokkal
teli változatosságban, hogy a
ZTE FC fõ tulajdonosa és elnöke
továbbra is Nagy Ferenc. Az
(ön)kritika és a felelõsségvállalás
eddig a szintig még nem jutott el.
Következõ riportalanyunk Gábor, a zte.hu adminja. Tanulságos dolgokat mond.
– Hogyan került kapcsolatba a ZTE-vel?
– ZTE-szurkolóként 2007 nyarán adódott egy érdekes lehetõség számomra, külföldi cégeknek kellett közvetítenem a csapat mérkõzéseit. Gyakorlatilag
minden találkozón ott voltam –
ott is kellett lennem –, így úgy
döntöttem, megpróbálok egy
megfelelõ szintû honlapot létrehozni kedvenc csapatomnak, mi-

rán megszüntettem a honlapot a
klubvezetésnek „köszönhetõen”,
miután egy általam összeállított
kérdéssorra semmilyen választ
nem küldtek, ráadásul a kérdéseimet a hivatalos honlapon
láttam viszont (!) – a válaszokkal
együtt... Az ilyen pofátlan húzásokat nem tudom elviselni, így
még aznap leállítottam a honlap
további mûködését. Sokan kérleltek, hogy ne hozzak ilyen radikális döntést, azonban nem
õket köpték szembe, hanem engem. Anyagilag megérte a honlapot üzemeltetni, hiszen a nagy
látogatottság miatt a reklámokból folyamatosan jött a bevétel.
Azonban kénytelen voltam meghozni ezt a döntést, még a bevétel csökkenése árán is. Persze
már akkor is jól tudtam, hogy
ezzel a vezetõknek teszek szívességet, hiszen megszabadítottam
a hivatalos honlapot a konkurenciától, illetve megszûnt egy
„veszélyforrás” a klub számára,
miután a zte.hu-n bármilyen

A város jelentõs összeggel támogatja a klubot, miközben semmi
beleszólása nincs a ZTE FC ügyeibe.

A lokálpatrióta gondolkodás nem jellemzõ a ZTE-re. Árulkodó kép:
kispadon az egyetlen egerszegi játékos, Kocsárdi Gergely és a
kanizsai Vlaszák Géza.
vel úgy láttam, a hivatalos honlap kritikán aluli színvonalon és
minõségben tájékoztatta a szurkolókat. Úgy gondolom, a 20072010-ig tartó idõszakban ezt
sikerült megvalósítani. 2010 nya-

cikkek megjelenhettek a csapatról, nem volt semmiféle cenzúra.
Így azóta fórumként üzemel a
zte.hu, ahol a tagok teljesen szabadon leírhatják véleményüket
az együttesrõl, a klubról, a ve-

Admin szerint Nagy Ferenc elég kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkezik ahhoz, hogy kizárólag a számára megfelelõ cikkek
jelenjenek meg a sajtó hasábjain.
zetõkrõl, anélkül, hogy „felsõbb
utasításra” kimoderálnák a „bizonyos személyeknek” nem megfelelõ tartalmú hozzászólásokat.
– Önmagáról elárulna valamit?
– Annyit igen, hogy honlapok készítésével és üzemeltetésével foglalkozom, illetve egy
sportfogadók körében népszerû, bajnoki labdarúgó mérkõzések elõzeteseivel foglalkozó külföldi honlap magyar részlegét
készítem az NB I elõzeteseivel. A
téma szempontjából lényegtelen
a személyem, maradjunk annyiban, hogy Gábor vagyok, a
zte.hu adminja.
– Ön szerint miért jelenhet
meg a megyei és az országos
sajtóban a Nagy Ferenc vezette
ZTE FC Rt.-rõl ilyen egyoldalú kép?
– Véleményem szerint az
érintett médiumoknak dolgozó
újságírók talán féltik az állásukat, ezért nem olvashatunk kritikus cikkeket a klubnál évek óta
zajló negatív folyamatokról, ezért
nem tesznek fel kellemetlenebb
kérdéseket a vezetõknek. Más
magyarázatot nem látok erre.
Nagy Ferenc elég kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkezik
ahhoz, hogy kizárólag a számára
megfelelõ cikkek jelenjenek meg
a sajtó hasábjain. Nagyon jól tudja, hogy a média milyen fontos
céljai eléréséhez, és szükséges
ahhoz, hogy „számára megfelelõ
módon” legyenek tájékoztatva a
szurkolók a csapat szereplésérõl,
illetve a klubban zajló munkáról.
Szerencsére a legtöbb embernek mára kinyílt a szeme.
– Hogyan látja és értékeli a
klub és az önkormányzat kapcsolatát?
– A klub évekig fejõstehénnek tekintette az önkormányzatot, amely sokszor erõn felül,
súlyos milliókkal támogatta az
esztelen költekezést, légiósinváziót, miközben az utánpótlást elhanyagolta. Úgy látom, a jelenlegi városvezetés helyesen látja a
problémákat, végre a sarkukra
álltak. Ezt már jóval korábban
meg kellett volna tenni. Szá-

momra inkább az a kérdés hogy
a korábbi években miért nem
vizsgálódtak, hogy mire fordítják az adófizetõk pénzét a klubnál, vagy miért nem állítottak
feltételeket (pl. x számú saját
nevelésû játékosnak kell lenni a
kezdõcsapatban a támogatásért
cserébe). Önmagában nonszensznek tartom, hogy egy magánszemély által többségi tulajdonban lévõ zrt.-t egy önkormányzat
ilyen mértékben támogathat.
Más lenne a véleményem, ha például a klub részvényeinek 51%-a
az önkormányzat tulajdonában
lenne, és a stratégiai kérdésekben õk döntenének. Most az a
felállás, hogy az önkormányzat
támogatja a klubot, miközben
semmi beleszólása nincs a klub
ügyeibe, mivel összesen egy
részvénnyel rendelkezik Zalaegerszeg városa. Nagy Ferenc a
többségi tulajdonos – ha jól
tudom, a részvények kb. 90%-át
birtokolja, a korábbi években ez
volt minden vágya –, akkor most
oldja meg a finanszírozást is önállóan! Ne titokzatos befektetõre, önkormányzatra, ablakban
lévõ pénzekre várjon! Magam is
azt a nézetet vallom, hogy jó
lenne az utánpótlást gazdaságilag teljes egészében leválasztani a nagycsapatról, mivel csak
ebben az esetben történhet
meg, hogy a megfelelõ háttér
mellett fejlõdhetnek a helyi fiatalok. Közös kasszán legtöbbször az utóbbiakon csattant az
ostor, legalábbis az utóbbi évek
ezt mutatják.
– Lát-e esélyt arra, hogy a
ZTE belátható idõn belül visszajut az NB I-be?
– Bármikor lehet rá esély, ha
az anyagi helyzet megfelelõ lesz
hozzá (jelenleg finoman szólva
sem az). Bár az összevont NB IIbõl jóval nehezebb lesz feljutni,
és a folyamatosan cserélõdõ játékoskeret, és a rossz anyagi háttér
sem segíti az élvonalba kerülést.
Egy anyagilag stabil lábakon álló
Pécsi MFC-nek is évekbe került,
amíg visszajutott az élvonalba. A
klub jelenlegi anyagi helyzete
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mellett nem tartom reálisnak a
visszajutást, az NB II-es tagság
megõrzése is komoly feladat lesz
a jelek szerint.
– Mi a véleménye a jelenlegi
klubmodellrõl, s a lokálpatriotizmusról?
– Utóbbival kezdem: szerintem Zalaegerszegen a helyi szel-
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született, pár embernek minden
bizonnyal megéri, de a klub és a
helyi fiatalok számára így nincs
jövõkép. Ilyen klubmodellt egyszerûen nem támogathat egy lokálpatrióta önkormányzat! Már
évekkel ezelõtt el kellett volna
kezdeni az új ZTE alapjainak lerakását, azonban ez mindig el-

Az élvonalba jutott ZTE gerincét zalaiak adták. Képünkön a
zalaegerszegi születésû Gáspár Gyula, aki a ZTE elsõ élvonalbeli gólját szerezte.

Papp Antal (balról) Zalatárnokról lett kiváló NB I-es játékos.

A szurkolók sokáig kitartottak a csapat mellett. Most már
becsapottnak érzik magukat.
lemiség miatt kizárólag lokálpatrióta gondolkodással lehetne
klubot vezetni. A legfontosabb
feladat stabil helyi kötõdésû játékosokból álló csapat kialakítása lenne. Egy helyi nevelésû fiatal sokkal elkötelezettebb a klub
iránt, mint egy idegen. A jelenlegi klubmodell már eleve halva

maradt, és el is fog maradni.
Vannak látszatmegoldások, de
radikális változások nincsenek.
Véleményem szerint normális
helyzetben mindent az utánpótlás céljainak kellene alárendelni.
A jelenlegi tulajdonosi viszonyok mellett lokálpatrióta klubmodellrõl nem érdemes ábrán-

Tisztelt Olvasóink!
A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvashatók
honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
A Zalatáj nyomtatott változata – terjedelmi korlátok miatt –
jelentõs késéssel követheti csak a honlapot. Sok olvasónk –
akinek nincs internetkapcsolata vagy szeretné nyomtatásban is
követni a riportsorozatot – ennek ellenére azt kérte, hogy az
újságban is jelentessük meg a cikkeket. Emiatt azok megértését
kérjük, akik honlapunkon folyamatosan olvassák a legújabb
epizódokat is.

dozni, hiszen senkinek sincs abba beleszólása, hogy a ZTE elnöke milyen stratégia mentén vezeti a klubot. Azzal, hogy többségi tulajdonos lett, gyakorlatilag szabad kezet kapott, azt csinál amit akar, és ez ellen senki
sem tehet semmit. Azt sem tartom véletlennek, hogy egyetlen
befektetõt sem sikerült Egerszegre csábítani. Tudomásul kell
venni, aki a pénzt adja, az szabja
meg a feltételeket. Olyan nincs,
hogy valaki csak úgy odadob
100 milliót Nagy Ferencnek,
hogy költse amire akarja. Aki
támogat, az cserébe vár valamit.
Az sem véletlen, hogy helyi szinten már senki sem akarja támogatni ezt a klubot.
– A fogadási botrány kapcsán felmerült a ZTE neve is. Mi
a véleménye errõl?
– Véletlenek nincsenek. Úgy
gondolom, nem véletlen, hogy
elsõsorban a délszláv piacról
„erõsít” a klub már több mint
egy évtizede. Az is árulkodó,
hogy ezen a stratégián nem változtattak annak ellenére sem,
hogy közismert a délszláv futball
fertõzöttsége e téren. Finnországban egy komplett élvonalbeli klubot vásárolt meg magának a fogadási maffia, így úgy
alakíthatták az eredményeket,
ahogyan kedvük tartotta, az érintettek pedig óriási haszonra tettek szert. Maradjunk annyiban,
hogy az elmúlt években élõben
látott több mint száz mérkõzésen tapasztaltam jópár furcsasá-

Lapunk
2
legközelebbi 014
száma
2014. január 16-án
jelenik meg.

got, ami miatt alapjaiban rendült
meg a bizalmam a magyar futball iránt. Gyakorlatilag a bizalomból undor és közöny lett...
Úgy vélem ez olyan betegség,
amely gyógyíthatatlan. Az érintetteknek az a szerencséjük,
hogy gyakorlatilag lehetetlen bizonyítani ezeket a dolgokat. Ezek
az egyének minden bizonnyal
igen jól élnek a futballból, a hátuk mögött talán még ki is nevetik az õszinte, naív szurkolókat,
akik talán utolsó forintjukat költik szeretett csapatukra.
– Hogyan látja a szurkolók
hozzáállását a jelenlegi ZTEhez?
– Az Ultrák szerintem erõn
felül támogatják a csapatot. 20
évvel ezelõtt szerintem elképzelhetetlen lett volna egy ilyen
klubfilozófia támogatása a szurkolók részérõl. Változnak az idõk,
változnak az emberek, magam
részérõl nem tudok azonosulni
ezzel a klubfilozófiával. Akkor
sem tudnék, ha 3. helyen állnánk az élvonalban.
– Van remény a változásra?
– A jelenlegi tulajdonosi struktúra miatt erre nem látok esélyt.
Azzal, hogy szabad kezet kapott
Nagy Ferenc, totális hatalomhoz
jutott, miközben vagy nem akar,
vagy nem tud százmilliós összegeket a csapatba invesztálni.
Gyakorlatilag önerõbõl nem képes finanszírozni a klubot, ezzel
önmagában megkérdõjelezi tulajdonosi szerepét, miközben
évek óta aláírt, de nem teljesített
szerzõdésekrõl, ablakban lévõ
pénzekrõl beszél. Változásra csak
akkor lehet esély, ha egy több
szereplõs lokálpatrióta szemléletû tulajdonosi szerkezet jönne
létre (ezt a jelen helyzetben elképzelhetetlennek tartom), és a
tulajdonosok közösen döntenének a klub jövõjét befolyásoló
kérdésekrõl, legfõképpen az
utánpótlás érdekeit szem elõtt
tartva.
E.E.
(Folytatjuk)
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Belvárosi presszóban

– Halványlila dunsztom sincs, hogy jövõre be tudunk-e
ülni egy kávéra, ugyanis az uram nincs biztos befutó helyen
a pártlistán!...

Árnyoldal...
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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!

– Most hogy így beütött ez a rezsicsökkentés,
minden esélyünk elszállt egy jó kis szénszünetet illetõen!...

Most jön a harmadik!
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

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

HIRDETÉSÉT
– Ez az Orbán már a harmadik rezsicsökkentésrõl
spekulál. Tisztára úgy mûködik, mint egy virtigli szociáldemokrata!...

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

