
Ára: Ft190

XXVI. évfolyam
761. szám

2014. december 18.

megyei közéleti havilap

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Ólomcsönd. Künn levél se
rezdül, s mintha valaki egy
nagy korongecsettel bemeszel-
te volna az eget, a színek szür-
ke ködpaplan alatt alszanak.
Kopasz bodzabokron tollait
felborzolt verébcsapat dide-
reg, s álmodja vissza a nyarat.

A naptárban fogy a decem-
ber. Sorra gyúlnak az adventi
koszorún a gyertyák, mintegy

Karácsony: szívünk jászola

jeladásként, hogy közeleg a
karácsony. Karácsony? De hát
mi is a karácsony? Három mé-
teres felcicomázott fenyõ a
szobánk sarkában? Csilli-villi
fényfüzérek végtelen lánca a
város fõutcáján? Karácsonyi
akció a Tescóban? Kötött sap-
ka és sál, pulóver, nyakkendõ
vagy éppen okostelefon elrejt-
ve a szekrény mélyén? Rántott

hal, töltött pulyka, bejgli és mé-
zes puszedli az ünnepi asztalon?

Ez lenne a karácsony? Nem.
A karácsony a Kisjézusnak, a
világ megváltójának születés-
napja. Kétezer éve múlt már
annak a misztikus éjszakának,
amikor Betlehemben, egy vá-
rosszéli rongyos istállóban
megszületett az Isten Fia.
„Nem ragyogó fény közt szü-
letett” – amint a karácsonyi
ének szól róla, hanem a vá-
rosból kitagadottan, barmok
hálóhelyén hozta világra édes-
anyja, a Szent Szûz. Nem fo-
gadta kandalló melegen lob-
banó lángja, a bekötött jószá-
gok testmeleg párája vette
csak el valamennyire a külsõ
sötétség leple alatt beólálkodó

fagy erejét. Így született meg a
legnagyobb király, a minden-
ség urának, a világ teremtõ-
jének egyszülött fia.

Mi hát a karácsony? A ha-
szontalan csillogás, a javak
birtoklásának múlhatatlan vá-
gya és egyúttal múló öröme?
Nem. A karácsony szívünk já-
szola. Szeretet-szalmaszálak ez-
rébõl vackolt nyughely, ahová
befogadjuk a Megváltót, a
számtalan bûnünktõl vacogó
Kisjézust. Karácsony éjszaká-
ján, amikor a szél szétosztja az
éjféli misére hívó harangszót a
házak fölött, legyen készen
szívünk jászola. Hogy megérez-
zük, hogy megtudjuk: mi is a
karácsony.

f.l.

A szerzõ illusztrációja.
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Vaczak Ágoston elborult
homlokkal ült íróasztalánál.
Néhány perccel korábban
benyitott hozzá a fõnök.

– Stonikám, maga is láthat-
ja, hogy ezt már nem tûrhet-
jük, amit az Orbán csinál. Va-
sárnap tüntetés lesz, jó lenne,
ha maga is jönne erre a tün-
tire… Persze szigorúan önkén-
tes alapon.

Vaczakot Stoninak mond-
ták az irodában a kollégák, de
eddig a fõnök még sohasem
szólította meg így.

– Mondom, csak szigorúan
önkéntes alapon – húzta be
maga mögött az ajtót a fe-
lettese.

Vaczak Ágoston kedvetle-
nül battyogott hazafelé a mun-

Tünti...
ka után. Életében nem vett
részt tüntetésen. Mint képesí-
tett könyvelõ a számok bûvöle-
tében élt, a bevétel és kiadás
rovatok egyensúlya volt a leg-
fontosabb dolog az életében.
Tipikus irodakukacnak számí-
tott. Útközben meg-meghány-
torgatta magában a fõnöke sza-
vait. „Szigorúan önkéntes ala-
pon” – motyogta csak befelé,
hangtalanul, magának.

Az asszony otthon várta
Vaczak Ágostont.

– Megmelegítsem a kaját?
– Azt hiszem, nem vagyok

éhes – mondta Vaczak és leült
a székre.

– Valami baj van odabenn?
– nézett aggodalmasan férjére
Vaczakné.

– Nincs. Nincs, vagyis…
– Vagyis?
Vaczak feszengett a széken.
– Vagyis? – húzta fel szem-

öldökét a felesége.
– Nahát, tüntetni kéne va-

sárnap…
– Tüntetni? Neked?!
Vaczak elmesélte az irodai

jelenetet a fõnökkel.
– Tüntetni, neked, a kor-

mány ellen? Hiszen a Fideszre
szavaztál…

– Most is rájuk szavaznék.
– Hát akkor? – kérdezte el-

kerekedõ szemekkel az asszony.
Vaczak elmesélte, hogy a

fõnök balos érzelmû, és most
jön az év végi jutalmazások
ideje.

– Tudod, megígértem a
gyereknek karácsonyra az új
telefont…

Eljött a vasárnap. Vaczak
Ágoston a spájzban lehúzott
egy kupica kisüstit és elindult
tüntetni. A tévében látott már
különbözõ megmozdulásokról
képeket, de fogalma sem volt
arról, hogy milyen is igazából a
tüntetés belülrõl. A gyüleke-
zési helyen egy ismeretlen kis
zászlókat osztogatott, Vaczak-
nak egy uniós jutott.

Egy ideig viszonylag csend-
ben vonultak a Kossuth tér
irányába. Ahogy a Parlament-
hez közeledtek, már hallották
a téren addigra összegyûltek
moraját. Síp és kürtszó keve-
redett rekedt felkiáltásokkal az
éterben. A meghirdetett idõ-
ponttól egymást váltották a
szónokok a színpadon. A lé-
nyege minden beszédnek az
volt, hogy Orbánékat el kell
zavarni. Beszéltek demokrá-
ciáról, köztársaságról, fékekrõl,
ellensúlyokról, de a veleje
mindnek csak az volt, hogy
Orbánnak és a kormányának
pusztulnia kell.

A színpadon ágálók egysze-
rû kérdésekkel tüzelték a
tömeget.

„Akarjátok?” – „Engedjük?”
– „Tûrjük?” Az összeverõdött
pár ezer ember meg együtt
ordította bele az estébe:
„Neeem!”

Vaczak Ágoston mérhetet-
lenül egyedül érezte magát a
tömegben. Mindaz, amit át
kellett élnie a téren, idegen
volt habitusától, arról nem is
beszélve, hogy ideológiai beál-
lítottságával sem fért össze.
Idõnként, amikor a többiek
így tettek, feje fölé emelte az
uniós zászlót, de még a szem-
kontaktust is igyekezett kerül-
ni a körülötte állókkal. Amikor
bömbölve megszólalt a kórus:
„Orbán takarodj!”, õ jó hango-
san trombitálva, kifújta az or-
rát. Közben arra gondolt, hogy
talán mégis meglesz a telefon
a gyereknek, és nagyon szé-
gyellte magát.

f.l.

– Aludjunk asszony! Holnap tüntetnem kell a Fidesz ellen…
Rajz: Farkas László

Enyhe téli idõ

– Rozi néni, azért azt mégse gondolja, hogy ez is a Fidesz
rezsicsökkentésének része!...

„Foglalkozási” ártalom

– Nem, nem torokgyulladás, doktor úr! Én voltam a
vezérszónok a tegnapi tüntetésen...

Rajz: Farkas László

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Almafajták:

Fuji, Braeburn, Golden, Gála Galaxy

Alma: 129 Ft/kg

Mandarin: 249 Ft/kg

Alma- és mandarinvásár

Érdeklõdni: 93/360-304

Kilimáni Hûtõház!

Nagy Zsófia
búcsúszentlászlói

, a húsz eszten-
dõs diáklány
kalauzol bennünket a történel-
mi idõutazáson. A fiatal szerzõ
könyve, csodás képekkel illuszt-
rálva, múzeumban fellelhetõ
adatokkal bõvítve mutatja be a
község régmúltját és jelenét,
„Búcsúszentlászló Fogolykiváltó
Boldogasszony és Szent László
kegyhely” címmel. Édesanyja
inspiratív erõt adó támogatása
indította el a könyvírás útján, a
nemes vállalkozást a család töb-
bi tagja is támogatta.

– Fontosnak éreztem, hogy
településünkrõl készüljön egy
olyan kiadvány, amely vallástör-
téneti, néprajzi vonatkozásban
mutatja be Búcsúszentlászlót. A
Göcseji Múzeumban találtam a
faluhoz kapcsolódó írásos fel-
jegyzéseket. A fotók egy része
szintén innét származik, de több-
ségüket magam készítettem. A
plébániatemplom, mint búcsú-
járóhely, a benne található oltá-
rok, szobrok bemutatása alapos
munkát követelõ, de felemelõ
feladat volt számomra. A köny-
vemben említést tettem három
mûvészrõl, akiknek egy-egy
munkája gazdagítja a települést,
köztük Szabolcs Péteré, aki fel-
kérésemnek eleget téve az aján-
lást írta. A könyv elolvasását
ajánlom mindenkinek, akit ér-
dekelnek a vallástörténeti kiad-
ványok – vallott az indíttatásról
és az alkotómunkáról Zsófia.

A szerzõ jelenleg a Kaposvá-
ri Egyetem Mûvészeti Karának
képi ábrázolás szakán folytatja
tanulmányait. Így az olvasó, ha
e gazdagon illusztrált mûvet a
kezébe veszi, Zsófia által rajzolt
iniciálékkal találkozhat. A
könyv feltárja a hazai búcsújá-
róhelyek jelentõségét, az ott ta-
lálható szentek jelentését, vala-
mint Mária nevének tiszteletét,
mindeközben Búcsúszentlász-
lót helyezve elõtérbe: „A Zala
megyei község a Dunántúl leg-
nagyobb búcsújáró helye a gö-

„Krónikák és szép legendák”…
Zarándokúton Búcsúszentlászlón

cseji dombok ölén, Veszprém
egyházmegyében. Egyetlen kegy-
helyünk, amely nevében is vi-
seli a »búcsú« megjelölést.”

A magyar barokk mûvészet
kiemelkedõ alkotása a Szent
László plébániatemplom, a fe-
rences kolostor épületegyütte-
se, a plébánia fõ-és mellékoltá-
rainak írásos bemutatása mel-
lett, a „templombelsõ hangsú-
lyos pontjaként” tesz említést a
szószékrõl, amelyet számos
mellszobor ékesít. Az Árpádkor-
ban épült kegykápolnáról –
amelynek létrehozása Szent
László király nevéhez köthetõ –,
„Krónikák és legendák”… szól-
nak, melyet a nép, „Angyalok
kápolnájának” nevez – tudjuk
meg a gondosan összegyûjtött
írásból.

A kegytemplom mögött emel-
kedõ Kálvária-dombon elhelyez-
kedõ Szent László kútja és a
Kálvária-kápolna krónikáját is
feltárja a szerzõ. A plébánia
épületén túl megismerhetjük a
faluban fellelhetõ szabadtéri
szobrok sokaságát, azok jelentõ-
ségét, melyek a régmúltban
megélt lelki történéseket teste-
sítenek meg.

A gondosan összeállított mû
a település gazdag kézmûves
múltjára is utal. A néprajzi kuta-
tás eredményeként derült fény
a füstöskonyhás ház voltára,
illetve a barokk stílusú Kolla-
rics-ház múltjára és jelenére.

A község gazdag, sokszínû
történetéhez korunkban tevé-
kenykedõ mûvészek alkotásai is
köthetõk. Zsófia egykori mû-
vésztanára, a szomszéd telepü-
lésen, közelmúltban elhunyt
Munkácsy-díjas
által készített Széchenyi István
szobor található a helyi iskola
elõtt.

A búcsújáró templom falán
lévõ stációk Kos-
suth-díjas szobrász-és kerami-
kusmûvész alkotásai, az épület
elõtt álló Szent Flórián szobor

Fischer György

Németh János

Szabolcs Péter

N. Molnár Katalinnal

munkája. A Mun-
kácsy-díjas mûvész e gondo-
lattal ajánlja az olvasók felé a
fiatal szerzõ mûvét: „A szülei
szeretete vezeti útját, és azok-
nak a zarándokoknak a hite,
akik útra kelnek, hogy eljussa-
nak erre a különleges helyre.”

A faluja iránt érzett elköte-
lezett szeretet és tisztelet vezet-
te e történelmi áttekintés tag-
lalásának folytatását, a „Zala völ-
gyében” címmel, melyet édes-
anyjával,
közösen írt. A „Barangolás szü-
lõföldemen” címû könyv édes-

anyja alkotása, mely szintén Bú-
csúszentlászló bemutatását he-
lyezi elõtérbe, jelezve e gondol-
kodó, tevékeny család feltétel
nélküli ragaszkodását lakóhe-
lyéhez.

Nagy Zsófia értékteremtõ
munkájának sikerét jelzi, hogy a
következõ idõk történéseként a
Kaposvári Egyetem fõiskolai
docense,
PhD. német nyelvre fordítja
majd le, mely mû, Szabolcs
Péter szavaival élve a reményt
hozza el az emberek számára.

dr. Fekete Lilla Sára

Török Irén

Nagy Zsófia: – Alapos munkát követelõ, de felemelõ feladat volt…

A barokk templom.

A kálvária kápolna.
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December 13-án összeül-
tek a szocialisták, hogy valami-
féle összegzést vonjanak meg a
zsinórban elbukott három vá-
lasztásról, illetve hogy irányt
szabjanak a pártnak a jövõben
folytatandó politizáláshoz.

„Sokszor hibáztunk. Itt és
most a Magyar Szocialista Párt
és a magam nevében õszintén
megkövetem mindazokat, aki-
ket a múltban megbántottunk
azzal, hogy volt idõ, amikor
nem képviselte pártunk a
baloldali értékeket megfelelõ
következetességgel, amikor a
hazugságot igazsággá próbál-
tuk maszkírozni, amikor kor-
mányzás helyett miniszterel-
nöki castingba fogtunk.”

pártelnöktõl hang-
zottak el a fentiek az értekezlet
sajtónyilvános részében.

Nagy igazságok ezek. Sok-
szor és sokat hibázott az MSZP.
Kezdte mindjárt azzal, hogy
egyáltalán „világra jött”. A
rendszerváltás hajnalán, ami-
kor a párt „reformerei” úgy-
mond „kiszálltak” a
meghatározó politikai konglo-
merátumából, a

, gon-
dosan ügyeltek arra, hogy (leg-
alább is szavakban) megtagad-
ván az MSZMP politikai örök-
ségét, a párt javait magukévá
tegyék. A politikai veszteséget-
vereséget a gazdasági erõtér
megtartásával, megragadásával
ellensúlyozták, abban a re-
ményben, hogy a gazdasági
potenciál kézben tartásával
megteremtik a politikai vissza-
térés lehetõségét. Ez már 1994-
ben sikerült…

Baloldali értékek… Meg-
érdemelne egy fejezetet a ma-

Tó-
biás József

kádári éra

Magyar Szo-
cialista Munkáspártból

„Tetves szegfû”
Értekezett az MSZP

gyar politikatörténet nagy-
könyvében a szocialista párt
viszonya a baloldali értékrend-
hez. A párt viszonya a „balol-
dali értékekhez” (a retorikát
leszámítva) nagyjából kimerült
a segélyezés kontrollálatlan
rendszerébõl, ugyanakkor kor-
látok nélkül támogatták a
nagytõkét, a multinacionális
nagyvállalatokat, a bankokat,
melyeknek túlnyomó többsé-
ge külföldi tulajdonban van, s
a közkedvelt szóhasználat sze-
rint talicskával hordták ki a
pénzt az országból.

Tóbiás József talán a koráb-
bi pártelnök-miniszterelnök,

õszödi
„igazságbeszédére” utalt, ami-
kor azt mondta, hogy a hazug-
ságot igazsággá próbálták
maszkírozni. A párt hibáinak,
inkább bûneinek egyik példa-
szerû megnyilvánulása, hogy
Gyurcsány vezére lehetett a
baloldal meghatározó erejé-
nek. A volt pártelnök rombo-
lásának következményeit mai
napig is nyögi az MSZP, s
lényegében mindez ideig kép-
telen volt túllépni Gyurcsány
árnyékán.

A kormányzás helyetti „mi-
niszterelnöki casting” a politi-
kai infantilizmus közröhejbe
torkolló példája volt. A vá-
lasztást megelõzõen már nap-
nál világosabb volt, hogy a szo-
cialisták szénája meglehetõsen
rosszul állt a voksolás kime-
netelét illetõen, ennek ellené-
re hetek-hónapok mentek rá
arra, hogy egyáltalán meg tud-
janak nevezni egy potenciális
miniszterelnök-jelöltet. A ne-
vetség tárgyát képezõ szocia-
lista „tökölõdés” alighanem

Gyurcsány Ferenc

hozzátett ahhoz, hogy a Fidesz
kétharmados többséghez jus-
son az országgyûlésben.

Érdemes itt idézni
, a szocialista párt

alelnökének megnyilvánulását.
Gõgös az MSZP-re utalva azt
mondta a pártértekezlet elõtt,
hogy (…” sohasem a márkanév
a probléma, hanem a mögötte
lévõ tartalom”. Azokra a felve-

Gõgös
Zoltánnak

tésekre reagálva, hogy egy új
baloldali pártot kellene lét-
rehozni, az alelnök úgy fo-
galmazott, hogy …„ha a szeg-
fû tetves, akkor azt nem
kiirtani kell, hanem le kell per-
metezni”.

Csak egy megjegyzés: ma-
napság a permetszer is nagyon
drága…

f.l.

Gõgös Zoltán szerint a tetves szegfût nem kiirtani, hanem
permetezni kell.

Tóbiás József bocsánatot kért…

Az MSZP jelenlegi elnöke bizonyára Gyurcsány Ferenc õszödi
„igazságbeszédére” utalt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Fotók: mszp.huFotók: mszp.hu
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Juhászné Bérces Anikó:

Fehér karácsony

Szitál a felhõ,
ûzi a szellõ,
hófehér fátyla a föld fölött.
Csillag az égen,
mennyei fényben,
hirdeti fennen az örömöt.
Szívekben béke,
hát eljött végre,
öleld magadhoz szerettedet,
angyali dallam,
zengi a dalban,
legszebb ajándék a szeretet.

Advent napjait éljük. Bio-
lógiai és szakrális értelemben
is az elcsendesedés, a várako-
zás ideje lenne ez. A természet
beburkolózva szunnyad téli
leple alatt, várva az elsõ tavaszi
fuvallatra, mely felveri hosszú
álmából.

Adventkor a lélek is elcsen-
desedik. A várakozás tölti be
napjainkat. Várakozunk a Meg-
váltóra, a megváltásra, lelkeink
karácsonyi tavaszára. A vára-
kozás tárgyiasult jelképe az
adventi koszorú – rajta a négy
gyertyával. A karácsonyt meg-
elõzõ négy vasárnapon gyúj-
tunk meg egy-egy gyertyát, s a
gyertyák egyre erõsödõ fénye
elûzi a sötétséget, hogy kará-
csony szent estéjén megszü-
lessen a Világosság Istene, a
Kisjézus.

Az idei adventra megjelent
egy másik jelkép, a mobilte-
lefonok világító kijelzõje. Tün-
tetések szabdalják szét nap-

jainkban az adventi elcsende-
sedés idõszakát. Az elsõ na-
gyobb tüntetés alkalmával,
amelyet a kormány internet-
adó-tervezete ellen szerveztek,
kerültek elõ a világító mobilte-
lefonok. A több ezer kijelzõ
kékesen villódzó fénye külö-
nös fényárba öltöztette a Kos-
suth teret. Az azóta futószala-
gon zajló tüntetések alkalmá-
val ismét elõkerülnek a vilá-
gító kütyük.

Gyertyák és mobilok. Az
adventi koszorú gyertyái a
békességes várakozás jelképei.
A telefonok kissé kísérteties-
nek tûnõ kékes fénye brutális
cselekedetekre ragadtatta az
internet-adó elleni tüntetés
sok résztvevõjét. Reményked-
jünk, hogy az adventi békessé-
ges fények végül elnyomják a
mobilok hivalkodó villódzását,
s karácsonyra az isteni vilá-
gosság tölti el lelkeinket.

f.l.

Gyertyák és mobilokZalatáj humorda
Reszortfelelõs: Farkas László

Esélytelenül...

Elfogadták a költségvetést

– Meleg van, meg aztán itt van ez a rezsicsökkentés is.
Semmi sanszunk nincs, hogy megtoldják fagyszünettel a
karácsonyi szünetet!

– Borzasztó konok ez az Orbán. Semmi esélyünk, hogy
visszatérjen a segélyalapú társadalom!..

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
megyei közéleti havilap Ára: Ft190

XXIV. évfolyam
731. szám

2012. augusztus 16.

Az ünnep lényege...

– Azt megmondom, Jenõ, hogy a fenyõ legalább tíz centi-
vel nagyobb legyen, mint a Kovácsé, akkor is, ha holnap a
takszövbe kell mennünk!
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Az idõsebb és
között lezajlott megbe-

szélésen született megállapo-
dás igen gyors politikai válto-
zásokat indított el Európa
szovjet érdekeltségi övezetbe
tartozó országaiban. A szemvil-
lanás alatt létrejött politikai
pártpaletta szinte minden kép-
viselõje, beleértve az utód ál-
lampártokat is, az euro-atlanti
térséghez kívánt csatlakozni
gazdasági és védelmi szem-
pontokból egyaránt, az euró-
pai uniós tagságot néhány év
múlva, a NATO-ba történõ fel-
vételt is egy évtizeden belül
látta elérhetõnek.

A felvételekhez a fogadó
felek követelményeket állítot-
tak, narratívájuk a demokrati-
kus normák meghonosításáról
szólt az élet minden területén.
Indulásként a csatlakozni szán-
dékozók úgy vélték, hogy a
nyugatiak beérik a társadalom
mûködtetéséhez szükséges
megszokott demokratikus nor-
mák kialakításával, a szabad
választásokkal, a versengõ
többpártrendszerrel, helyi vá-
lasztott önkormányzatokkal,
valamint az egyénekre vonat-
kozó általános szabadságjogok
törvényi megalapozásával.

Mindezek megteremtése
szinte mindenütt néhány év
alatt bekövetkezett, de a csatla-
kozás – fõként a hõn vágyott
Európai Unióhoz – szinte fo-
lyamatosan öt év távolságra
volt. A fogadó felek rendre
hiányolták a „fejlett piacgazda-
sági” normák meghonosítását,
a szabad versenyt, valamint az
államnak a gazdaság ügyeibõl
történõ kivonulását. Ennek a
követelményrendszernek a va-
lós tartalma csak a folyamat
végén vált a közvélemény szá-
mára is teljesen ismertté.

Bush Gor-
bacsov

A kibicnek semmi sem drága
Ütközõzónába kerülünk?

Ma már tudják, hogy ez
nem jelentett mást, mint hogy
az érintett országcsoport el-
lentételezés nélkül nyitotta
tágra a kapuit a fogadók piaci
szereplõi elõtt, vállalt fel egy
eleve vesztésre ítélt piaci hely-
zetet. Több helyen (egyebek
mellett hazánkban) még a tu-
lajdon ügyeiben is sikerült ket-
tõs mércét alkalmazni, helyi
szereplõkkel szemben a kül-
földieket elõnyben részesíteni.
A külföldi befektetõk nem
csak a termelõ szektorokat
vették birtokba, de a szélesebb
értelemben vett szolgáltatói
szektorokban is dominanciát
szereztek.

Rövid idõn belül uralták a
bank és biztosító szektort, de a
kis- és nagykereskedelem nagy
részét is. A kommunista idõk-
ben kisajátított vagyonok visz-
szaszolgáltatása helyett csak
szerény kárpótlás járt, vala-
mint eleve esélytelenül léptek
pályára a magánosításban a
belföldi szereplõk. A fogadó
országok munkaerõ piacait is
robosztus leépülés érte, mert
az import szabadon jöhetett
be, ami miatt millió számra
vesztek el a munkahelyek.
Ezáltal a munkaerõ ára, a bér is
a szocializmusban tapasztalt-
hoz képest is nyomottabbá
vált. A behatoló és szinte kon-
kurencia nélkül tõkejavakhoz
jutott új befektetõk ajándékba
kapták az olcsó munkaerõt,
sõt adómentességet, vagy
hosszú ideig tartó adókedvez-
ményeket is. A „ piaci szenthá-
romság” (áruk, tõke és mun-
kaerõ szabad áramlása) legme-
revebb tényezõje a munkaerõ-
piac pedig egy évtizedig zárva
maradt a csatlakozni kívánók
elõtt, sõt amikor végre egy
évtized múlva kinyílt, szinte

azonos idõben készek voltak
az elképzelések a korlátozásra.

A piaci liberalizációt az
érintettek annak reményében
hajtották végre, hogy a tagsági
viszonyból adódó pénzügyi
elõnyöket, ami az EU-ban mint
kohéziós politika nyert megfo-
galmazást, a maguk hasznára
fordítják és a gyors piacnyitás-
ból adódóan az új befektetõk-
höz, illetve azok országai költ-
ségvetéseibe folyó forrásoknak
legalább egy részét uniós for-
rásként felzárkóztatásra for-
díthatják.

A csatlakozási okmányok
ennek a törekvésnek éppen a
legfontosabb területen állták
az útját, amikor diktátumsze-
rûen csak huszonöt százalékos
támogatást nyújtottak indulás-
ként a csatlakozók mezõgaz-
daságának, újabb évtizedre tar-
tósítva az ágazat és a ráépülõ
szektorok versenyhátrányát.

A kohézió másik szakterü-
letén, az infrastrukturális fel-
zárkózásban kizárólag kelet-
nyugat irányú projektek való-
sultak meg. Vasutak korszerû-
sítése, utak építése egyedi
kohéziós döntésként csak ak-
kor lehetett sikeres, ha ezt az
irányt célozta. Egy évtized tag-
sági viszony után elmondható,
hogy egyetlen észak-dél irányú
számottevõ projekt nem való-
sult meg, de ha már az álmo-
dozáson túl a tervezõasztalra
is került, azt sikerült eddig
titokban tartani. A futó projek-
tek kivitelezésében döntõ a
befogadó országcsoport cégei-
nek fõvállalkozói részvétele,
akár a saját országaikban, akár
a térségbe kitelepült leány-
vállalatain keresztül.

Nem véletlen, hogy a ne-
gyedszázados tapasztalat a tér-
ség országaiban megérlelte a
felismerést, hogy igazi felzár-
kózást csak akkor tudnak vég-
rehajtani, ha külkapcsolataikat
diverzifikálják, ha a korábbinál
sokkal nagyobb súlyt kap a ke-
leti országokkal való kereske-

delem. Mindenek elõtt
, amivel az energiaszál-

lítások miatt krónikusan kiegyen-
súlyozatlan a kereskedelem.

Ezen a ponton azonban
eddig nem látható geopolitikai
akadályokba ütköztünk. Min-
den mindennel összefügg
ugyanis. Az
a legutóbbi évtizedben elszen-
vedett befolyásvesztését ép-
pen Európában kívánja kárpó-
tolni. Errõl szól a titkos tár-
gyalássorozat az un.

egy a térségre (minket is be-
leértve) kiterjedõ, eddig a köz-
vélemény elõl eltitkolt feltétel-
rendszerû szabadkereskedelmi
övezet létrehozása. Onnét
pedig az ötlet kiagyalói nem
szeretnék a kikacsintgatást,
olyan kapcsolatok építést, ami
akár a T (trade = kereskede-
lem) vagy az I (investment =
befektetések) érdekeit sérte-
né. Ilyen kikacsintgató ötlet
pedig van szép számmal. A cse-
hek orosz atomerõmûvet akar-
tak, de megbuktatták a minisz-
terelnököt. Már a szlovákok
sem kedvesek, mert hosszú
távú olajüzletet kötöttek az
oroszokkal. Pozsonyban is el-
indult a „civil” aktivitás,

ellen is tüntetnek. Ilyen
lett volna a gázve-
zeték is, még uniós ötletként,
de elhasalt. A
már a TTIP-re áramvonalasított
új EU Bizottság lehetetlení-
tette el. Ha a térség saját ér-
dekét követi és nem paríroz,
akkor jönnek a tüntetések,
tartósan aktivizálódnak a „bér
civilek”, ha nem lehet könnyen
kormányt buktatni. Végsõ eset-
ben a térséget tartósan is lehet
destabilizálni, ütközõzónává
degradálni. A kibicnek semmi
sem drága. Az érdekeltek, ha
szükségét látják, a destabilizá-
lásba befektetni is tudnak.
Nem kellene ezt megvárni.

közgazdász

Oroszor-
szággal

Egyesült Államok

TTIP
(Transzatlanti Kereskedelmi
és Beruházási Partnerség),

Robert
Fico

Nabucco

Déli Áramlatot

Boros ImreIdõsebb Bush és Gorbacsov megállapodása óriási változáso-
kat indított el.

Pozsonyban is beindult az „amerikai fúró”: Robert Fico ellen
tüntetnek.
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jelenik meg.
2015. január 15-én

Lapunk
legközelebbi
száma

2015

dalmaskodott a
zalai csapat, a
magyar serdülõ
válogatott ellen
Izsákon szin-
tén 3:2-re, majd
3:0-ra gyõzött,
így vezeti a ta-
bellát. A követ-
kezõ mérkõzést
február 22-én

Zala Megyei
Kereskedelmi és

Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,

Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

Az egész éves közös munkát megköszönve,

boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet

kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,

vállalkozásnak a

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

2011-ben alakult újjá a
, a férfi csapattal

az elsõ két évben a dunántúli
bajnokságban versenyeztek. Ta-
valy õsszel már az NB II-ben áll-
tak rajthoz, a mostani szezon-
ban listavezetõként várják a foly-
tatást. Ahogy a többi labdajáték-
ban, úgy a röplabdában is a baj-
nokság színvonalának emelése
érdekében átszervezés történt.

– Mi mindig arra a bajnok-
ságra készülünk, amit kiírnak.
Tavaly kuparendszerben verse-
nyeztünk, egy-egy helyszínen
három-négy csapat körmérkõ-
zést játszott. Kértük a szövetség-
tõl, hogy a költségek csökken-
tése érdekében a megfelelõ szü-
net megtartásával oda-vissza
alapon legyenek a mérkõzések,
amit elfogadtak. Az új kiírásban
vezetünk, remélem a csapat sé-
rülésmentesen tudja végigját-
szani a mérkõzéseket és meg-
nyerjük a bajnokságot. Ez a le-
bonyolítás a közönség szem-
pontjából is jobb. A játékosok a
múlt szezonban már hozzászok-
tak ahhoz, hogy egy nap több
mérkõzést játszanak. Érdekes-

ZTE
Röplabda Klub

Veretlenül zárták az õszt a röplabdások
Névadó szponzorral az NB I lehetne a cél

ség, hogy idén a mi csapatunk
sajátosságává vált, hogy az elsõ
meccs kezdetén tompábbak va-
gyunk. Hatalmas energiákat kell
így mozgósítani, hogy hátrány-
ból, hibázás nélkül hozzuk a
szetteket. Aztán a második
meccsen már minden szettben
megverjük az ellenfelet – mond-
ta alelnök, klub-
igazgató és

elnök.
A keretbõl

és távozott, he-
lyükre

és ér-
kezett. edzõ az
NB I-es távozott, he-
lyét az egykori ZTE-játékos,

vette át. A röplab-
da szövetség egyértelmûen az
utánpótlásnevelés mellett dön-
tött, így az idei bajnokságban a
magyar serdülõ válogatottat ki-
véve csak olyan csapatok indul-
hattak, akik megfelelõ háttér-
bázissal rendelkeznek. A felju-
tás szempontjából a
és kell meg-
harcolni az elsõségért. A Szeged
ellen elõbb 3:2-re, majd 3:0-ra dia-

Merth Attila
id. Tomanóczy Ti-

bor
Cserjési Kristóf

Vörös Márk
Dibusz Márkó, Kovács

Róbert Rumpler Gábor
Markó Gábor
Sümeghez

Do-
mokos Lajos

Szegeddel
Székesfehérvárral

itthon, a sereghajtó Székesfe-
hérvár ellen vívják meg, a
meccsek szünetében az egyre
népszerûbb

is fellép.
A nõi csapat többségében

középiskolásokból áll, akik a
múlt szezonban a Dunántúl-baj-
nokságban már NB II-es szinten
szerepeltek. A lányokat a to-
vábbtanulás másik városokba
szólította, így

teljesen új csapatot kell
építeni. Az idei szezon így fõ-
ként edzésekkel, tornákkal te-
lik, a következõ idényre min-
denképp szeretnének újból el-
indulni a regionális bajnokság-
ban. Az ifjúsági és junior csa-
patot , a
mini és gyermek együttest a
Liszt iskolában heti három
edzéssel irányítja.

ZTE RK Stars pom-
pom csapat

Czotter Csabá-
nak

Novákné Bosits Csilla

Kovács József

– Fontos tudni, hogy óriási
ûrt kell betöltenünk, mert már
a felnõtt NB I-es röplabda meg-
szûnését megelõzõen elkezdõ-
dött a hanyatlás és Zalaegersze-
gen majd' tíz évig nem volt
utánpótlásképzés. Az egykori
zalaegerszegi játékosokra mind
büszkék lehetünk, akikbõl Eu-
rópa- és világválogatottak lettek
és neves csapatoknál játszanak,
edzõsködnek. Most újra megfe-
lelõ utánpótlásunk van, akik re-
mélhetõleg két év múlva az NB
II kapuján kopogtatnak. A fel-
nõtt együttesünk már NB I-es
szintû, de nagyon fontos az
utánpótlás, ezért minden kor-
osztályban indítottunk csapato-
kat. Vissza kell szerezni a presz-
tízsét ennek a sportágnak! A
játékosok munka és iskola mel-
lett vállalják a mérkõzéseket,
sokan segítenek bennünket, de
fontos lenne a támogatás. A csa-
pat jól szerepel, szeretnénk is-
mét az NB I-ben játszani, ami-
hez egy olyan megyei vagy váro-
si névadó szponzort keresünk,
amelyet eredményeinkkel mél-
tóképpen képviselhetnénk – vá-
zolták fel a vezetõk, akik ezúton
is köszönik Zalaegerszeg önkor-
mányzatának támogatását.

A röplabdások nyaranta „ki-
költöznek” az AquaCityben és a
Gébárti tónál lévõ strandröp-
labda pályákra és egyre na-
gyobb létszám mellett rendezik
meg bajnokságukat. Az egyesü-
let tárgyalt már az önkormány-
zattal és a Sport és Turizmus
Kft.-vel, hogy a nyári idõszakra
olyan homokos pályákat szeret-
nének létrehozni, ahol focisták,
kézilabdások, röplabdások egy-
aránt edzhetnek, rendezhetik ré-
giós vagy nemzetközi versenyeiket.

Pataki Balázs

A ZTE Röplabda Klub veretlen õszi csapata és vezetõik, balról id.

Tomanóczy Tibor, középen Domokos Lajos, jobbról Merth Attila.

Fotó: Jóna IstvánFotó: Jóna István
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A képet a Zalavíz Zrt. Víz Világnapi pályázatára készítette:
Sasvári Milán, Napközi Otthonos Óvoda, Lenti.

Az utánpótlás aktuális hely-
zete leginkább akkor szolgáltat
témát a széles nyilvánosság szá-
mára, akkor kap komoly ter-
jedelmet a sajtóban és a médiá-
ban, amikor valamelyik korosz-
tályos válogatottunk bravúrt ér
el, vagy nagyon leszerepel.
Mindkettõre találunk példát az
elmúlt évtizedben, elég csak a

-féle csapat U19-es Eu-
rópa-bajnoki bronzérmét (2008),
az egyiptomi U20-as világbaj-
nokság harmadik helyét (2009),
vagy a gibraltári U18-as döntet-
lent, a hazai rendezésû U19-es
Európa-bajnokság két komoly
vereségét, illetve a legutóbbi
Európa-bajnoki selejtezõ nagy
bukását említeni. Szomorú érde-
kesség, hogy a negatívumok kö-
zül mindhárom idén történt...

Ha az utánpótlással kapcso-
latban objektív helyzetértékelés-
re vagy mértékadó véleményre
van szükségünk,

fordulunk. A Rangadó.hu
állandó szakértõjétõl, a

és a egykori
válogatott védõjétõl, az MLSZ
korábbi utánpótlás-igazgatójától
elõször arról érdeklõdtünk, sze-
rinte érdemes és lehetséges-e
valós, mélyreható következteté-
seket levonni az egész utánpót-
lásra vonatkozóan a kirakatnak
számító korosztályos válogatot-
tak idei rossz szereplésébõl?
Miután erre igennel válaszolt,
úgy fogalmazott: mihamarabb
komoly eredményt kellene pro-
dukálnia valamelyik csapatunk-
nak (legyen az utánpótlás- vagy
felnõtt válogatott, illetve klub-
csapat), mert amíg ez nem kö-
vetkezik be, a kritika középpont-
jában marad a magyar labda-
rúgás.

– Az Európa-bajnokságon el-
értük a minimumcélt, ami az
volt, hogy kikerüljünk a világbaj-

Sisa Tibor

Kereki Zoltán-
hoz

Zala-
egerszeg Haladás

U19-es leszereplés nyáron és
õsszel is

„Nem hiszem, hogy hazudni kéne”

nokságra. Ez egy nyolccsapatos
torna volt, amelynek elsõ mecs-
cse után azt mondták, pariban
voltunk az osztrákokkal. Én úgy
ítéltem meg, hogy az osztrák csa-
pat lényegesen jobb volt. Utána
jöttek a portugálok, és sajnos
klassziskülönbség volt a javukra.
Az izraeliekkel pariban voltunk,
az egy ikszes meccs volt, de
nyertünk, és tulajdonképpen így
jutottunk ki az új-zélandi világ-
bajnokságra. Összességében ha
szakmailag értékeli az ember –
és nem csak én értékeltem így,
hanem érzésem szerint az MLSZ
vezetõi is –, akkor ez elég gyen-
ge szereplés volt. Ez a csapat
mindent megkapott, amit ma-
gyar körülmények között meg
lehet kapni, a feltételrendszerü-
ket biztosították, úgyhogy összes-
ségében csalódás volt az ered-
ményük – kezdte Kereki Zoltán.

szövetségi ed-
zõ menesztése, majd a korosz-
tálváltás után jött
csapata, amely katasztrofálisan
leszerepelt – ugyancsak hazai
környezetben –, hiszen

és
ellen sem tudott nyerni, és

már az elsõ kvalifikációs állomást
sem tudta sikerrel abszolválni.

– A legutóbbi hazai torna tu-
lajdonképpen egy elõselejtezõ

Mészöly Géza

Pisont István

Azer-
bajdzsán, Szlovákia Szlové-
nia

volt, hiszen innen két csapat az
elitkörbe kerül, onnan pedig
csoportonként egy jut ki az
Európa-bajnokságra. Ki gondol-
hatott arra, vagy ki az a szak-
ember, aki azt mondta volna,
hogy a Szlovákia, Szlovénia, Azer-
bajdzsán négyesbõl nem kerü-
lünk az elsõ kettõbe. Szerintem
nem volt ilyen szakember, és ar-
ra aztán végképp senki sem szá-
mított, hogy az azeriek második-
ként továbbjutnak. Hallgattam
Pisont István értékelését, aki azt
mondta, hogy jó néhány játékos
hiányzott. Ezt nem tudom meg-
ítélni, de ezt is meg kellene vizs-
gálni, hogy miért hiányoztak, ez
az MLSZ, vagy egy utánpótlás-
igazgató feladata. Nem tudom,
hogyan fordulhat elõ, hogy a leg-
jobbnak vélt magyar tizenkilenc
évesek nem voltak itt. Olvastam
egy-két olyan szakmai véleményt
is, hogy nagy nézeteltérés volt az
egyesületi edzõk, vezetõk, és a
korosztályos válogatottak irányí-
tói között. Az is eléggé elgon-
dolkodtató, hogyan létezik ez. Ez
a selejtezõ egy picivel nagyobb
csalódás, mint a nyári Európa-
bajnokság. Azt hittem, innen si-
mán továbbjutunk. A szlovákok
elleni meccs elsõ félidejében
még úgy-ahogy tartották magu-
kat a mieink, de a másodikban

úgy lejátszottak bennünket a pá-
lyáról, hogy igazándiból san-
szunk sem volt.

Eddig a tünetekrõl és diag-
nózisról volt szó, de a gyógyítás,
a megoldás is éppoly fontos.
Akadnak persze pozitívumok: az
utóbbi évek fejlesztéseinek kö-
szönhetõen a körülményekre
egyre kevesebb helyen panasz-
kodhatnak...

– Utánpótlás-igazgatóként sze-
rettem volna ilyen feltételrend-
szer mellett dolgozni. Azt hi-
szem, így utólag már nyugodtan
elmondhatom, nem árulok el
olyan titkot, ami az MLSZ érde-
keit sértené: a kollégáim és én
százezer forintos havi fizetésért
dolgoztunk. Csak jelzem a maiak
felé: tizedrésze pénzért és szá-
zadrésze feltételek között. Szá-
momra igazán elgondolkodtató,
hogy ezzel a feltételrendszerrel
sem érünk el kimondottan jó
eredményeket. Utoljára a Sisa-
féle válogatott jutott ki verseny-
körülmények között az Európa-
bajnokságra. Azt a csapatot ké-
sõbb Egervári Sándor vette át,
de korábban Both József és Ub-
rankovics Mihály is foglalkozott
vele. Azt kell mondanom, hogy
eléggé elgondolkodtató ez a
fajta eredménytelenség.

Ha a szakmai részét vizsgál-
juk a témának, rögtön elõkerül
az edzõkérdés, amelyet a Szalai
László által bevezetett rendszer
igyekszik megoldani, de mivel
országos problémáról van szó,
nem megy egyik napról a má-
sikra. Érdekesség, hogy idevág
Dárdai Pál példája is, aki remek
munkát végzett a közelmúltban
a felnõtt válogatottnál.

– Rátermettség, vagy pro li-
cenc? Dárdai abszolút rátermett
ember, de a magyar edzõi kar
tagjai közül többen felvetették,
hogy nincs pro licence. Lehet

Tízszeres pénzek, százszoros
feltételek

Egy gyerekbõl ne csináljanak ötöt, mert az önbecsapás.

Fotó: stopli.huFotó: stopli.hu

Kereki Zoltán

Fotó: www.vaol.huFotó: www.vaol.hu



92014. december 18. Zalatáj

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

valaki rátermett, pro licenc nél-
kül, és lehet valaki pro licences,
rátermettség nélkül. Ez is elgon-
dolkodtató az edzõképzés felé,
mert ha valaki nem rátermett,
akkor hiába van pro licence,
nem hiszem, hogy igazán tud
segíteni a magyar futballnak. Le-
het, hogy rögeszmém, rosszul
ítélem meg, és nincs igazam, de
szerintem az invesztíciónak és
az eredménynek mindig össze-
függésben kell lennie. Az hosz-
szabb távon elképzelhetetlen,
hogy sokkal többet költünk vala-
mire, és sokkal kevesebbet
érünk el, ez így nem jó. Ez olyan,
mintha elmennék az autószalon-
ba egy Mercedesre való pénzzel,
de csak Trabantot hoznék. Azt
látom az utánpótlás-nevelésben,
hogy az infrastruktúra hihetetle-
nül sokat fejlõdött, a feltétel-
rendszerre egyre kevesebb pa-
naszunk lehet nekünk, labdarú-
gással foglalkozóknak. Mindig
úgy próbálok fogalmazni, hogy
ebben én is benne vagyok, nem
vagyok kívülálló. Én belülrõl
próbálom elmondani, hogy mi
újság. Nem hiszem, hogy hazud-
ni kéne, mert most már senki
mást nem tudunk becsapni, csak
saját magunkat. Sajnos az infrast-
ruktúrával párhuzamosan nem
fejlõdött a szakma. Egy kicsit
rosszabbnak látom a szakmai
helyzetet, mint a mi idõnkben
volt, ami nagyon-nagyon elgon-
dolkodtató.

Számos sportágban nyílt ti-
tok, közismert módszer, hogy a
létszámnövekedést hamis statisz-
tikákkal próbálják alátámasztani.
Persze, bûncselekményre ne gon-
doljon senki, de holmi kegyes
hazugságnál azért kártékonyabb
a dolog...

– Mindig hangsúlyozzák, na-
gyon sokk cikkben olvasom,

Egy gyerekbõl ötöt csinálnak

hogy döntõ változás a tíz évvel
ezelõtti állapothoz képest, hogy
sokkal több gyerek futballozik.
Elnézését, de megszámolta már
valaki a gyerekeket? Ismeri a
mondást: annak a statisztikának
hiszek, amit én hamisítottam!
Járom a pályákat, a meccseket,
de komolyan mondom, nem lá-
tok olyan mértékû létszámnöve-
kedést, mint amirõl olvasok. Ha
egy gyereket behozunk a rend-
szerbe, annak legyen igazolása,
ha öt- vagy hatéves, akkor is. Le-
gyen egy kódja, de az nem lehet,
hogy számoljuk a diáksport-szö-
vetségnél, számoljuk az MLSZ-

nél, számoljuk az iskolai sport-
nál, meg számoljuk az egyesüle-
ténél is. Amikor az MLSZ-ben
dolgoztam, mindig tiltakoztam
az ellen, hogy egy gyerekbõl
ötöt csináljunk, mert ezzel ma-
gunkat csapjuk be, és teljesen
értelmetlen dolog.

Az idei, brazíliai világbajnok-
ságon láthattuk, hogy a miénk-
nél kisebb országok is képesek
ütõképes válogatottat összeállí-
tani, de most elsõsorban nem a
felnõtt mezõnyrõl, hanem az
utánpótlásról van szó. Ott sem
jobb a helyzetünk, sõt... Ha csak
a nyári és az õszi példából in-
dulunk ki, akkor láthatjuk, hogy
szomszédaink közül már a szlo-
vákoknál, az osztrákoknál és a
szlovénoknál sem vagyunk job-
ban, tehát a kör lassacskán be-
zárul körülöttünk a Kárpát-me-
dencében.

– A Mezey-idõszakban min-
dig arra hivatkoztak, hogy har-
mincezer játékosból kerül ki egy
nemzetközi klasszis. Ha elgon-
dolkozunk azon, hogy a világbaj-
nokságon milyen csapatok sze-
repeltek, akkor körülbelül nyolc
országot – például Costa Rica,
Horvátország, Svájc, Bosznia-
Hercegovina – össze lehet szá-
molni, amelynek kisebb a lélek-
száma és kevesebb labdarúgóval
rendelkezik, mint Magyarország.
Tehát nem biztos, hogy ez az el-
mélet jó. Nagyon kívánom a ma-
gyar utánpótlásnak, hogy sokkal
jobban szerepeljenek, mint a mi
idõnkben, de ez eddig nem kö-
vetkezett be, pedig azok a pa-
naszok most nem jelentkezhet-
nek, amelyek a mi idõnkben.

A feltételrendszer és a pénz-
ügyi háttér tehát adott, és bízha-
tunk benne, hogy a Szalai László
által megújított edzõképzés jó-

Káromkodó, piás edzõk kí-
méljenek

voltából a szakmai része is ren-
dezõdik hamarosan. Több fon-
tos összetevõ nem jut eszünkbe,
csak az idõtényezõ, magyarul in-
nentõl kezdve már nincs más
dolgunk, mint türelmesen várni
a jobb eredményekre...

– Várni kell még, mert egye-
lõre nem látni ennek a befekte-
tésnek, az infrastruktúra-fejlesz-
tésnek és az óriási kormánytá-
mogatásnak az eredményét a
szakmai oldalon. Egyelõre ez
nem párhuzamosan mûködik,
idõ kell hozzá, és bízni kell ab-
ban, hogy a szakma fokozatosan
eléri az infrastrukturális fejlõdés

A szlovákok lefocizták a magyar fiatalokat a közelmúltban.

A Rangadó.hu szakértõje szerint is elég gyenge volt a nyári U19-es
szereplés.

Fotó: www.mlsz.huFotó: www.mlsz.hu

szintjét, de egyelõre nem látni a
szakma oldaláról, hogy jó irány-
ba indult volna. Az utánpótlás-
ban olyan emberekre bízni a
gyerekeket, akik önmagukat sem
tudják fegyelmezni, szintén el-
gondolkodtató. Az ordítozó, anyá-
zó, káromkodó, italos, a meccse-
ken önmagukból kivetkõzõ után-
pótlásedzõkre a múltban és a
jövõben sincs szükség. A gyere-
keket nevelni kell, és nem csak a
labdarúgásra, hanem az életre is.
A gyerekeknek példaképek kel-
lenek. A példakép elsõsorban az
édesapja-édesanyja, és ha spor-
tol, akkor az edzõje. Néha elõ-
fordul, hogy egyszerûen nem tu-
dom nézni a Bozsik-tornákat,
annyira riasztó a kép. Azoknak
az edzõknek, akik ilyen ordená-
ré módon viselkednek, úgy ordí-
toznak és káromkodnak, mint
egy kocsis, egyszerûen meg kel-
lene köszönni a munkájukat...
Szalai László is jól látja és meg
akarja szüntetni ezt, de nagyon
sok helyen van még ilyen edzõ.
Most már az edzõi fizetésekre
sem lehet óriási panasz. A mi
idõnkben egy megyei instruktor
évente húszezer forintot kapott,
hogy vegyen magának egy mele-
gítõt. Most az edzõk kiválasztá-
sában is elõre kellene lépni.
Példaképek kellenek, hogy egy
gyerek odafigyeljen az edzõjére
és fejlõdjön.

Ha végignézünk az elmúlt öt
év NB I-es edzõi felhozatalán,
akkor világosan láthatjuk, hogy
megérkezett a legújabb generá-
ció, amely rendkívül vegyes ké-
pet mutat a szakmai felkészült-
ség és az intelligencia terén.
Miért lenne ez másként az után-
pótlásban?!

– Ha egy edzõ öt-hat éven ke-
resztül foglalkozott a gyerekek-
kel, de semmit nem fejlõdtek,
akkor ott nem a gyerek a felelõs.
Sajnos nagyon sok edzõt isme-
rek, akiktõl én nem nagyon vá-
rom el, hogy a gyerekek fejlõd-
jenek. Azt mondom, ha egy volt
labdarúgónak nincs pedagógiai
érzéke és nem vezetõtípus, ak-
kor nem lehet edzõ meg vezetõ
belõle. Viszont ha van benne,
akkor elsõbbséget kell neki biz-
tosítani, mert megfelelõ gyakor-
lati tapasztalata van. Figyelmez-
tetném Szalai Lászlót, hogy azt
nem szabad megcsinálni hosz-
szabb távon, hogy többségbe ke-
rüljenek azok, akik nem voltak
labdarúgók, ez nem biztos, hogy
jó út. Nem az utánpótláshoz tar-
tozik, ezért zárójelben mondom,
hogy az elmúlt húsz évben az

NB I-es felnõtt edzõk döntõ
többsége azok közül került ki,
akikkel játékoskorukban a leg-
nagyobb gondok voltak. Alapo-
san át kell gondolni, hogy azok
alkalmasak-e edzõnek meg veze-
tõnek, akik tisztességesen végig-
játszottak húsz évet, sportsze-
rûen éltek és példaértékû pálya-
futásuk volt, vagy azoknak kell
vezetõnek és edzõnek lenni,
akik havi szinten csináltak óriási
botrányokat a magyar futball-
ban. Az értelmes emberekre ed-
dig is szükség volt és ezután is
lesz. Én mindig azt az elvet val-
lottam, hogy a mi idõnkben a
bunkók elvoltak, de a jövõben
csak értelmes, felkészült, intel-
ligens emberekbõl lehet jó edzõ,
jó vezetõ és jó játékos. Ezt meg
kell változtatni, mert a többi
sportág képviselõi sok esetben
csak legyintenek a labdarúgók-
ra. Ezt a képet meg kell változ-
tatni, tanulni kell, képezni ma-
gunkat, és a világ dolgaival tisz-
tában lenni – mondta végül Ke-
reki Zoltán.

Forrás: Rangadó.hu

Fotó: www.mlsz.huFotó: www.mlsz.hu
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Sokak számára ismerõsen
csenghet az 1984-ben az év
magyar cselgáncsozójának vá-
lasztott
neve. A sportág jeles képvise-
lõje szövetségi kapitányságát
követõen edzõként sportoló-
jával részt vett a barcelonai
sikerolimpián. Ma a Kecskemé-
ti Judo Klub elnökségi tagja,
edzõje és a sportág olimpiára
való felkészítésében a férfi
szakágat vezeti. Fia,

az 1992-es
olimpiát követõen, tízévesen
kezdte elsajátítani a judo alap-
jait, majd rá egy évre az or-
szágos diákolimpia magyar
bajnokának mondhatta magát.
1992-tõl 1996-ig a Kecskeméti
Judo Klub tagjaként verseny-
zett, majd 1997-tõl 2003-ig az
Atomerõmû SE-nél

keze alatt bontogatta
szárnyait. Ekkor még együtt
edzett az olimpiai bajnok

, s a paksi példa-
kép jelentõsen befolyásolta
késõbbi pályafutását. 1998-tõl
ifjúsági válogatott kerettag lett,
2001-ben a junior EB-n hete-
dik helyezést ért el. 2003-tól
Kecskeméten elõbb két évig

edzõsége mellett
az olimpiai ezüstérmes

edzett együtt,
2005-tõl a felnõtt válogatott
keret tagjaként 2012-ig édes-
apja kezei alatt versenyzett.
Nagy álom volt az olimpiára

Nagysolymosi Sándor

ifjabb Nagy-
solymosi Sándor

Hangyási
László

Ko-
vács Antallal

Bíró Tamás
Ung-

vári Miklóssal

Az alapoktól kezdve éledt újjá az egerszegi judo
Szép sikert ért el a felnõtt csapat

való kijutás, ami 2008-ban és
2012-ben is csak néhány pon-
ton múlott. Utolsó nemzetközi
versenyén, tavaly februárban a
budapesti Világ Kupán hete-
dik helyezést ért, majd a civil
életben vállalt szerepet.

– A feleségem zalaegersze-
gi, elsõsorban a másfél éves
kisfiúnk miatt költöztünk egy
éve Zalaegerszegre. Itt a Zala
Megyei Kormányhivatal Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Fel-
ügyelõségén munkaügyi fel-
ügyelõként kezdtem el dolgoz-
ni és mellette a Zalaegerszegi
Judo Sportegyesületnél edzõs-
ködni. A sportág fellegvárai-
ban nevelkedtem, 81 kg-ban
hatszoros magyar bajnok va-
gyok, nyertem Világ Kupát,
voltam csapatban Európa-baj-
nok, a Világ Kupa sorozatokon
összesen hat érmet gyûjtöt-
tem. Nagyon szerettem volna
kijutni az olimpiára, de sajnos
versenyzõként nem sikerült.
Bízom benne, hogy edzõként
egyszer ki tudok nevelni egy
olimpikont. Nem ismerek olyan
versenyzõt, aki azt mondja,
hogy mindent elért. Edzõként
ugyanazokat az érzéseket át
lehet élni, mintha versenyzõ-
ként lennék a szõnyegen. Ren-
geteg tapasztalatot szereztem
a sportágban, a több mint húsz
év alatt évente 15-20 verse-
nyen vettem részt. A küzdelem
elõtt, vagy egy-egy nehéz pilla-

natban nem mindegy, hogy ki
áll mögötted – foglalta össze
ifj. Nagysolymosi Sándor, a

vezetõedzõje. Az új országos
sportágfejlesztési programban
szeptembertõl 51 megyei felelõst
jelöltek ki, a zalai vezetõ Nagy-
solymosi Sándor lett, aki

és cselgáncso-
sokkal együtt próbálja fellendí-
teni a zalai judo sport életét.

Szeptember 13-án hagyo-
mányteremtõ szándékkal, 17
egerszegi indulóval rendezték
meg az I. Zalaegerszegi Után-
pótlás Judo Versenyt, ahol a
legkisebbek is látták, hogy mi-
rõl szól ez a sport. Az egykori
Petõfi laktanyában mûködõ
Zalaegerszegi Judo Sportegye-
sület jelenleg 120 tagot szám-
lál, akik között már az óvodá-
sok is megtalálhatók. Nem ver-
senyez mindenki, a foglalkozá-
sok a szabadidõ hasznos eltöl-
tését is szolgálják. Az egyesüle-
ti órák kertében önvédelmet is
oktatnak, így hatvan éves tag-
juk is van. Szeptembertõl a
fejlesztési program keretében
a városban a Liszt, az Eötvös, a
Landorhegyi, az Ady és a Dó-
zsa általános iskolákban, vala-
mint Nagykapornakon is tar-
tanak bemutató órákat, tan-
folyamokat.

– 1965 óta van Zalaegersze-
gen judo, de az utóbbi idõben
nem igazán versenyeztették a
gyerekeket. Heti két edzéssel
készültek és évente csak egy-
egy regionális versenyen vet-
tek részt. Megemeltük az ed-
zésszámot, mert egy serdülõ-
nél is kell már három edzés,
hogy terhelhetõ versenyzõ le-
gyen. Most már vannak 8-10
éves gyerekeink, akikkel orszá-
gos szinten versenyeztünk.

Za-
laegerszegi Judo Sportegyesület

nagy-
kanizsai lenti

Dobogós helyünk még nem
volt, de gyûjtöttünk már ötö-
dik helyezést is. 16 regionális
versenyen vettünk részt ebben
az évben, ahol összesen 106
érmet szereztünk. Ezeknek a
fiataljainknak van még egy-két
évük, hogy beleérjenek az or-
szágos mezõnybe. Az utánpót-
lástól építkezve kezdtük a
sportág fellendítését, ha mi
versenysportolókat szeretnénk
kinevelni, akkor minél koráb-
ban el kell kezdeni. Nagyon
nagy eredménynek könyveljük
el, hogy sikerült összeszed-
nünk a versenyzõket, így de-
cember 7-én a klub története
során elõször indult a felnõtt
csapatbajnokságon és ötödik
helyezést ért el – vázolta fel a
vezetõedzõ, aki bízik benne,
hogy pár év múlva a dobogós
helyezést is elérhetik.

Az egyesületet klubelnök-
ként vezeti, aki
mellett is tart
edzéseket, illetve önvédelmi
tanfolyamatokat. A szeptembe-
ri verseny lebonyolításához a
város önkormányzatától és a
helyi szponzoroktól is nagy
segítséget kaptak, mely a ké-
sõbbi sikeres együttmûködés-
hez is bizakodásra adhat okot.
Alakulóban van a versenynap-
tár, 2015 januárjában a felnõt-
tek a Magyar Köztársaság Ku-
pán, majd egy országos rang-
sor versenyen lépnek szõnyeg-
re. Az utánpótlás márciusban
Barcson szerepel, április ele-
jén Nagyatádon versenyeznek,
majd a hónap végén a zalai ré-
giós versenynek adnának he-
lyet. Májusban Kaposváron sze-
repelnek, õsszel pedig másod-
szorra megrendezik az után-
pótlás judo versenyt.

Varga Zoltán
Kõszegi József

Pataki Balázs

Kõszegi József, Varga Zoltán és ifj. Nagysolymosi Sándor a
tanítványokkal.

Fotó: Ódor FerencFotó: Ódor Ferenc

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Göcsej Nyomda Kft.

A jorkyball 2007-ben hono-
sodott meg .
Alapjai ered-
nek, ahol szinte minden na-
gyobb városban épültek csar-
nokok a játék lebonyolítására.
A mérkõzéseket csapatonként
2-2 fõ játssza egymás ellen egy
5x10 méteres mûfûvel borí-
tott, plexifalakkal határolt, fe-
lül védõhálóval ellátott pályán.
A 7 találatig tartó szetteket,
egy kézilabda méretû, tenisz-
labdához hasonló borítású lab-
dával játsszák a csapatonként
elõre megadott egy-egy védõ
és támadójátékossal.

Hazánkban és
mellett

is vannak hódolói a sport-
ágnak. A megyeszékhelyen
2009-ben alakult meg a

, ugyanazon évben építették

Magyarországon
Franciaországból

Budapest Ta-
tabánya Zalaegersze-
gen

Za-
laegerszegi Jorkyball Egyesü-
let

Elsõ bajnoki évüket kezdték a jorkyball csapatok
Országosan is bemutatkozott a zalaegerszegi egyesület

meg a két jorkyball pályát és a
mellettük található mûfüves
labdarúgó pályát magában fog-
laló csarnokot is.

– A labda folyamatosan
játékban van, nagyon intenzív,
pörgõs és egyben fárasztó
játék, ami folyamatos koncent-
rációt igényel. Fontosak a jó
reflexek, számítani kell a falról
visszapattanó labdákra. A kapu
1x1 méteres, így a falra rúgás
segítségével könnyebben talál-
ni olyan szöget, amellyel gólt
lehet szerezni. Akinek megtet-
szik, korhatár nélkül elkezd-
heti ezt a sportot. Nem hát-
rány, ha van egyfajta focista
elõélet és tud bánni a labdával,
de nem is feltétel. Az észjáték,
a taktika nagyon nagy szerepet
játszik, a laikus nem is gon-

dolná, hogy két emberrel is
mennyi taktikai variáció van.
Egy meccsre maximum négy
embert lehet nevezni, két
nyert szettig tart a játék. Köz-
ben muszáj cserélni is, mert
egy játékos két egymást követõ
szettben nem lehet ugyanazon
a poszton – mutatta be a já-
tékot a Zala-
egerszegi Jorkyball Egyesület
elnöke és játékosa.

Az egyesület negyedik éve
szerepel a nemzetközi kupá-
kon, így Franciaországban,

nemzetközi szinten is
erõs ellenfelekkel mérhették
össze erejüket. Idén elõször az
országos bajnokságban is kép-
viselteti magát, ahol két csa-
pattal álltak rajthoz. A Jorky-
ball NB I harmadik fordulóját
december 14-én Zalaegersze-

Mazzag András,

Len-
gyelországban, Olaszország-
ban

gen rendezték, ahol három
szabadnapos csapat távollété-
ben nyolc együttes mérkõzött
meg egymással.

– Hetente többször meg-
próbáljuk összegyûjteni a csa-
patot és gyakorolni. A bajnok-
ságban 11 csapatból 8 buda-
pesti, egy tatabányai és kettõ
zalaegerszegi. Nagyjából két-
hetente zajlanak a fordulók,
ahol körmérkõzések vannak,
mindenki játszik mindenkivel.
A várakozásoknak megfelelõen
a középmezõnyben vagyunk, a
bajnokság végére szeretném
látni a fejlõdést. A külföldi
versenyekre nincs kvalifikáció
és ott a világ legjobb játéko-
saival játszhatunk. Az a fontos
hogy folyamatosan elõbbre
lépjünk és a májusi világbaj-
nokságon minél jobban szere-

peljünk. Beindult az utánpótlá-
sunk, a Dózsa György Tagis-
kola gyermekei járnak hoz-
zánk heti két alkalommal. Tet-
szik nekik a kispálya, könnyen
lehet õket motiválni, reméljük,
hogy megragadnak ebben a
sportban – avatott be az egye-
sület életébe Mazzag András.

A következõ bajnoki fordu-
lót január elsõ hétvégéjén
Budapesten rendezik. A klub
épülete és benne a büfé min-
denki számára minden nap 16
órától 23 óráig tart nyitva, ahol
telefonos egyeztetést követõen
lehet jorkyballra és labdarú-
gásra is pályát bérelni. A jorky-
ball pálya használata 3600
forint óránként, diákigazol-
vánnyal az összeg feléért is le-
het sportolni.

Pataki BalázsAz egyesület két csapata, alul középen Mazzag András elnök-
játékos.

A hazai fordulóban a válogatott játékosokat felvonultató
Jorkillerst (feketében) is megszorongatták.

Az egykori zöld-fehér le-
genda, a magyar váloga-
tott utolsó vezéregyénisége,

egy dedikált
válogatott mezzel ajándé-
kozta meg 25-
szörös kupagyõztes focisuli
vezetõt.

A lentiek többször talál-
koztak Nyilasi Tiborral kü-
lönbözõ sportesemények
elõtt, aki a mai napig figye-
lemmel kíséri a lenti diákok
sportsikereit.

A Zalatáj Kiadón keresztül
is köszönjük az értékes aján-
dékot:

Nyilasi Tibor

Paksa Tibor

Paksa Tibor

Nyilasi Tibor relikviája
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Mobil: 06 30/235-2482

E-mail: karmacsigumi mobilio.hu@

GUMISZERVIZ

Ha jól akar járni...Ha jól akar járni...

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

Valamennyi partnerünknek

kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

H
ungarikum

H
ungarikum

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft*

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

*(Az ár 2014.12.31-ig érvényes. 2015.01.01-tõl 1 600 Ft.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320


