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A városnapok kiemelkedõ ese-
ménye azoknak az elismeréseknek
az átadása, melyekkel az önkor-
mányzat a település életében tevé-
kenyen részt vállalók, a településért
dolgozók munkáját ismeri el.

Az idei városnap kitüntetettjei:
Szirtes Lajos és Szabadics József
díszpolgár, Káldiné Kopcsándi
Szilvia, Biczó Lászlóné, Varga
Attiláné, Koma Ildikó és Tompa
Ferenc.

(Az elismerésekkel kapcsolat-
ban részletek a 6. oldalon.)

Nem szokványos városnap volt az
idei. Nem csupán az „extrém” idõjárási
viszonyok miatt (bár ebben is volt ré-
szünk bõven: volt erõs napsütés, fel-
hõszakadás meg szivárvány), hanem,
mert különleges eseményekre is sor
került Zalakaros Város Napja hivatalos
ünnepségén.

Elsõ ízben avatták fel bensõséges
ünnepségen a város legifjabb polgára-
it; most elõször fordult elõ, hogy két
személy kaphatta meg Zalakaros leg-
rangosabb elismerését, a díszpolgári
címet. S ez volt az az ünnepség, me-
lyen valóban csak zalakarosiakból,
zalakarosiakkal építkeztek a szerve-
zõk: a konferálók, a mûsorszámok sze-
replõi, a kertmoziba hozott fotó- és
rajzkiállítás készítõi egytõl egyig váro-
sunk volt vagy jelenlegi lakói.

(Városnapi összefoglalónk követke-
zik – folytatás a 6. és 7. oldalon.)

Kitüntetéseket adtak át

A városnapon köszöntötte, és jel-
képesen a város kis polgáraivá fogad-
ta a városban született gyermekeket
az önkormányzat. Az ünnepélyes ese-
ményre huszonhárom kisgyermeket
hívtak és vártak. A megjelent aprósá-
gok és szüleik örömmel vállalták,
hogy részesei lesznek az avatásnak,
az apukák, nagymamák és nagypa-
pák pedig büszkén készítették a pilla-
natokat megörökítõ felvételeket.

Az aprónépek a Nõi Kar áldás
éneklése mellett babakendõt (melyet
Rádi Hajni helyi képzõmûvész terve-
zett) és emléklapot „vehettek át”. A
kis kendõket a képviselõ-testület tag-

jai helyezték fel az apróságokra. A vá-
ros legifjabbjaira Háda László plébá-
nos mondott áldást, majd Deutschné
Lang Erika alpolgármester és
Czirákiné Pakulár Judit képviselõ a ba-
bazászlóra a gyerekek nevével ellá-
tott szalagokat kötöttek fel.

Lássuk hát, kik is voltak a fõszerep-
lõi ennek a kivételes eseménynek:
Bereczki Benett Barna, Bogdán Balázs,
Deutsch Léna, Farkas Raul, Fülöp Dá-
vid Csaba, Gazdag Endre, Göbölös
Lolita, Horváth Gábor, Horváth Zsom-
bor, Kiss László, Kiss Olivér, Kovács An-
na Viola, Mészáros Zsombor, Nagy
Gellért, Németh Melodi, Németh Zoé,
Perjési Enikõ, Szabadics Hunor Barna-
bás, Szirmai Gábriel, Varga Bálint, Vé-
kony Marcell Szilárd, Vida Lilla,Vörös
Máté.

Aprónépek köszöntése

A TIZENNEGYEDIK VÁROSNAP



A közigazgatási szünet nem azt
jelenti, hogy a kormánytisztviselõk
egyszerre mennének szabadságra,
hanem ezen idõszakon belül üte-
mezetten, felváltva veszik igénybe
a szabadságukat, a zavartalan ügy-
menet biztosítása mellett.

A lakossági ügyfélszolgálattal
rendelkezõ szervek esetében a fo-
lyamatos feladatellátás biztosított.

A közigazgatási szünet kiterjed
a kormánytisztviselõkre, a kor-
mányzati ügykezelõkre és a mun-
kavállalói szerzõdéssel foglalkozta-
tott állami alkalmazottakra is. Az
igazgatási szünetet a kormánytiszt-
viselõkrõl szóló törvény felhatalma-
zása alapján rendelheti el a kor-
mány, a kötelezõen kiadott szabad-
ság nem haladhatja meg a tisztvise-

lõ évi alapszabadságának három-
ötödét (Közigazgatási és Igazság-

ügyi Minisztérium). Zalakarosra vo-
natkozóan a képviselõ-testület a
polgármesteri hivatalban igazgatási
szünetet rendelt el a vonatkozó
kormányhatározattal összhangban
az augusztus 15. és 19. közötti idõ-
szakban, a fenti feltételek biztosítá-
sa mellett.
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Többen keresték fel az elmúlt
idõszakban a polgármesteri hivatalt
a „zajos” tevékenységekkel kapcso-
latos panaszokkal. Novák Ferenc
polgármester elmondta: a legtöbb
állampolgár kifejezetten a hét végi
fûkaszálás ellen emelt szót, arra
kérve az önkormányzatot, tiltsa
meg a fûnyírást a szombati és va-
sárnapi napokon egyaránt.

– Kétségtelen, hogy ez a vendé-

geket foga-
dók számára
igen fontos

és kényes
kérdés. Ám
azoknak az
igényeit is
figyelembe
kell ven-
nünk, akik-
nek – mun-
kahelyi kö-
töttségeik
miatt – kizá-

rólag a hét végén jut ideje a fûnyí-
rásra. Nehéz igazságot tenni. Felhív-
nám azonban a figyelmet arra,
hogy az önkormányzatnak létezik
zajrendelete, mely részletesen sza-
bályozza többek között a fûnyírás
lehetõségeit is. „Robbanómotoros
kerti géppel keltett üzemi zajkeltés:
május 1-tõl szeptember 30-ig terje-
dõ idõszakban 7.00-tõl 13.00 óráig,
15.00 órától 20.00 óráig, október 1-

tõl április 30-ig terjedõ idõszakban
7.00 órától 20.00 óráig a rendelet-
ben meghatározott értékek betar-
tása mellett folytatható, ezen idõ-
szakot meghaladó idõtartamban
zajkeltéssel járó tevékenység nem
végezhetõ – idézte a polgármester.

Rámutatott: a rendelet úgyne-
vezett „csendes pihenõt” tesz lehe-

tõvé, ez a legtöbb, turizmusból élõ
településen így van. Igaz – tette
hozzá – vannak olyan városok (pél-
dául Balatonfüred), ahol vasár- és
ünnepnapokon is tiltják a fûnyírást.
Erre azonban nem túl sok más pél-
da akad.

– Fontos, hogy azok igényét is
figyelembe vegyük, akik hét köz-
ben dolgoznak, és valóban csak a
hét végén érnek rá – jelezte Novák
Ferenc. Mint mondta: sok vitát meg
lehetne elõzni, ha a lakosok betar-
tanák a rendeletben elõírtakat.
Mindemellett az önkormányzat
nemrégiben megváltoztatta a köz-
terület-felügyelõk munkarendjét,
így lehetõvé válnak a gyakoribb el-
lenõrzések. Bízom benne, hogy a
gyakoribb ellenõrzések lehetõvé
teszik a rendelet pontosabb betar-
tatását.

KÖTVÉNY-
KIBOCSÁTÁS

MINT LEHETÕSÉG

Minden jel arra mutat,
hogy szigorodás várható az
önkormányzatok hitelfelvé-
telének és kötvénykibocsá-
tásának feltételrendszeré-
ben. Ennek egyik oka a gaz-
dasági válság és annak
pénzügyi következményei, a
másik, nyomósabb ok, hogy
a legtöbb önkormányzat az
általa kibocsátott kötvénye-
ket elsõsorban az önkor-
mányzat mûködésére fordí-
totta, nem pedig termelõ
beruházások feltételeinek
megteremtésére.

Mivel a hitelezési feltéte-
lek jóval szigorúbbak lesz-
nek a közeljövõben, a köt-
vénykibocsátás lehetõségét
a képviselõ-testület meg-
fontolás tárgyává tette, s
már két ízben is tárgyalta a
kérdést zárt ülés keretében.

Novák Ferenc polgármes-
ter a témával kapcsolatban
lapunk kérdésére reagálva
elmondta: a képviselõ-tes-
tület késõbbi források biz-
tosítása érdekében járta kö-
rül e lehetõséget. 

– Mivel  jócskán átalakul
az önkormányzatok finan-
szírozása, a hitelfelvételek
lehetõsége, minden tele-
pülés számára fontos kér-
dés, hogy leendõ terveit,
fejlesztéseit milyen forrá-
sok segítségével valósít-
hatja meg, illetve, hogy
egyáltalán bele tud-e vág-
ni nagyobb beruházásokba,
tud-e biztosítani pályáza-
tokhoz szükséges önerõt
kedvezõtlenebb gazdasági
körülmények között is.
Ezért foglalkoztuk a kér-
déssel – mutatott rá a pol-
gármester.

Hangsúlyozta azonban: a
testület elmúlt két ülésének
egyikén sem döntött kötvé-
nyek kibocsátásáról. Arról
azonban igen, hogy a meg-
felelõ döntés érdekében
több banki ajánlatot is kér
be, meghatározott kondíci-
ókkal. Ezek ismeretében
születik meg a végleges
döntés.

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ZALA MEGYEI
IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TÁJÉKOZTATÁS FELADATELLÁTÁSRÓL
A Magyar Államkincstár regionális igazgatóságának feladata-

it 2011. január 1. napjával a megyei igazgatóságok vették át. A
megyében élõ állampolgárok családtámogatási és szociális ellátási
ügyeinek intézését az Igazgatóság, Családtámogatási és Szociális El-
látási Irodája végzi, amely 2011. július 1- tõl kezdte meg mûködését
a 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek út. 5/B sz. alatt a hét minden
napján 8–12 óráig, szerdán 13–18 órai nyitva tartással.

Telefonos ügyfélszolgálata: 92/549-970, 20/881-9535,
30/344-0045, 70/460-9005.

Öthetes közigazgatási szünet kezdõdött
2011. július 18-tól augusztus 20-ig igazgatási szünet kezdõdik a

központi államigazgatásban (a minisztériumokban, központi hivata-
lokban, megyei kormányhivatalokban, illetve a Kormány irányítása
alá tartozó szerveknél). A zavartalan ügymenetet és feladatellátást a
hivatalok ez alatt is biztosítják.

Fûnyírás pró és kontra
A nyári idõszak visszatérõ problémája és örökzöld újságtémája a

fûnyírás, illetve a robbanómotoros fûnyírók keltette zaj. Gyógyhely
lévén, nálunk különösen fontos a nyugalom és a csend biztosítása a
vendégek számára. Ezért is kényes kérdés, hogy ki, mikor, mivel, sõt,
mennyi ideig nyír füvet az udvarán.

SOKAN BETILTATNÁK A HÉTVÉGÉKÉN

illusztráció



A munkálatok megindítása elõtt
a Városháza dísztermében ünnepé-
lyes szerzõdés aláírásokra került sor
Novák Ferenc polgármester, vala-
mint a kivitelezéseket elnyert cégek
képviselõi között.

– A képviselõ-testület több, a
lakosság kényelmét és az intézmé-
nyek ellátását javító intézkedést

indíthat most útjára. A munkák
reményeink szerint a jövõ évben
hasonló módon folytatódhatnak:
több, a mostaninál nagyobb volu-
menû elképzeléssel rendelkezünk

már a jövõ esztendõre vonatkozó-
an is, minderrõl azonban majd a
maga idejében szeretnénk részle-
tesebben szólni – jelezte a polgár-
mester.

Az ünnepélyes aláírásokra az
alábbi témákban került, illetve né-
hány esetében a napokban kerül
sor:

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0381 azo-
nosító számú, „Pedagógiai informa-
tikai infrastruktúra fejlesztése a
zalakarosi Móra Ferenc Általános Is-
kolában” elnevezésû projekthez

kapcsolódóan informatikai eszkö-
zök, valamint az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése szállítási
szerzõdés keretében” elnyert pá-
lyázat megvalósítása. A kivitelezést
az székesfehérvári Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft. végzi.
„Zalakaros Város Polgármesteri Hi-
vatala részére informatikai eszkö-
zök beszerzése szállítási szerzõdés
keretében – ennek nyertese a
nagykanizsai YNET Kft. 

„Zalakaros Önkormányzata tu-
lajdonában lévõ épületek általános

karbantartási fel-
adatainak elvégzé-
se – a munkákat a
nagyradai Kiss &
Kiss Kft. végzi.

„Zalakaros Város
Polgármesteri Hiva-
tala részére a ko-
rábban kiépített
térfigyelõ rendszer
rendõrségrõl a pol-
gármesteri hivatal-
ba történõ telepíté-
se, továbbá a mûkö-
dõképesség érdeké-
ben szükséges mó-
dosítások, javítások,
kiegészítések elvég-
zése” tárgyú fejlesz-
tés, melyet a buda-
pesti VIDI-Comp
Biztonságtechnikai
Kft. nyert el.

„Járda és csapa-
dékvíz elvezetés ki-
építése a Zalakaros

Panoráma utcában 141,75 m-es hos-
szon, a Gesztenye és Szõlõ utca kö-
zött” – a munkákat a keszthelyi
Horváth- Ép Közmû-, Út- és Mély-
építõ Kft. végzi.

„Szennyvízelvezetés kiépítése a
Zalakaros Kilátó utcában 201,2 m-es
hosszon, továbbá egy bekötõúton
10 m-es szennyvízelvezetõ lecsatla-
kozás megépítése” – e feladatot a
zalaegerszegi HIDROCOMP Mély-
építõ Kft. látja el. 

A „Vízvezeték építése a Zala-
karos Bor utca környezetében elhe-
lyezkedõ telkek vízellátása érdeké-
ben” címû beruházást szintén az
elõbb említett cég végzi. 

A „Zalakaros Önkormányzata ál-
tal megrendelt aszfaltozási felada-
tokat pedig a budapesti Magyar
Aszfalt Kft. végzi.

A szerzõdéskötéseket hamaro-
san a munkaterület átadások köve-
tik, így a tényleges munkák is a kö-
zeljövõben elindulhatnak.
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– a Zalakaros Liget utca 39. szám alatti 4 lakásos ingatlan
(minimum ár: lakások egyenként 9 millió- Ft vagy egyben 32.400
ezer Ft) illetve 

– a Zalakaros, Rákóczi utca 6. szám alatti családi házas ingat-
lan (minimum ár: 7.950 ezer Ft) értékesítésére.

A részletes pályázati felhívás a http://varoshaza.zalakaros.hu/
onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato internetes oldalon megtekint-
hetõ.

A pályázatokat 2011. augusztus 24-én 10 óráig lehet benyúj-
tani Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A pályázati
anyagok ugyanitt átvehetõek.

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHASZNOSÍTÁS KERETÉBEN

PÁLYÁZATOT HIRDET:

KÖRNYEZET-
FEJLESZTÉSI
AKCIÓKAT

INDÍTANÁNAK
A Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség „Környezetfej-
lesztési akciók a fenntartha-
tó településekért” címû ki-
írására pályázat benyújtásá-
ról döntött a képviselõ-tes-
tület.

A pályázat elsõdleges cél-
ja olyan komplex, egyedi jel-
legû és mintaértékû környe-
zetfejlesztési programok és
arra épülõ beruházások, pro-
jektek támogatása, melyek
hozzájárulnak a fenntartható
település- és térségfejlesztés
megvalósításához és a tele-
pülésen élõk szemléletváltá-
sához, környezettudatos ma-
gatartásához.

– Városunk a pályázat ke-
retében a temetõ vízellátá-
sának esõvízbõl történõ
megoldását, a közparkok
esõvíz alapú öntözési rend-
szerének kiépítését, a szer-
ves hulladék komposztálásá-
hoz szükséges feltételrend-
szer kialakítását, õshonos
növények ültetését és „Ter-
mészeti értékeink” címmel
kiadvány megjelentetését
oldaná meg – jelezte a pol-
gármester.

FESZÜLTSÉG-
SZABÁLYOZÓKAT

ÉPÍTENEK BE

A város villamoshálózatá-
ban feszültségszabályozók
beépítésére nyert 14 millió
forintos pályázati támoga-
tást az önkormányzat.

A feszültségszabályozók
beépítése a költségtakaré-
kosabb energia ellátást te-
szi lehetõvé. A szakértõk
által végzett bemérések
már megtörténtek, az ön-
kormányzat ajánlattételi
felhívást írt ki a munkák
elvégzésére. A megvalósí-
tás lehetõségét elnyerõ
cégnek 8 szabályozót kell
beépítenie a meglévõ há-
lózatba.

Ünnepélyes szerzõdéskötések
HAMAROSAN INDULHATNAK A KIVITELEZI MUNKÁK IS

Nyolc közbeszerzési eljárásban hirdethetett nemrég eredményt az
önkormányzat. Ezek adnak lehetõséget arra, hogy olyan beruházások
induljanak a településen, melyek a város és intézményei infrastruktu-
rális ellátásában újabb elõrelépést jelentenek.

Horváth Tihamér és Novák Ferenc nemrég a Panoráma és Gesztenye utcákban
elvégzendõ járda és csapadékvíz elvezetés kiépítésérõl szóló szerzõdést írták alá.



A Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
strand területén készül Ma-
gyarország egyik legszebb
fekvésû strandröplabda és
strandfoci pályája. Az épülõ
létesítményen két röplabda-
pályán, vagy átszerelve egy
focipályán lehet majd a fürdõ
vendégeinek játszani. 

– A pályák alkalmasak
lesznek a minõsítésük után
nemzetközi mérkõzések le-
bonyolítására is, de minden-
képpen szeretnénk már a kö-
vetkezõ évben magyar baj-
noki strandröplabda és
standfoci mérkõzéseket ren-
dezni nálunk – tájékoztatta
lapunkat Krampek Mihály
mûszaki igazgató. – A lelátó-
val ellátott pálya a nagy kiter-
jedésû felületével alkalmas lesz számtalan
kulturális esemény rendezésére is, mint pél-
dául az  idei Copacabana rendezvény volt.

Az elsõ sportrendezvényt most július 30-án
a magyar média válogatott futball csapatá-
val játszandó eseménnyel szeretnénk

lebonyolítani, de tervezzük a
magyar strandfoci válogatott
idei bemutató mérkõzését is.

Újdonság a fürdõ szolgálta-
tásai között a mediterrán han-
gulatú, egyedi klímájú külsõ
gyógymedence körüli élõze-
nés hangulatest, melyet heti
rendszerességgel, egészen au-
gusztus 24-ig, szerdánként
rendeznek meg. Az esteken
minden résztvevõnek egy üd-
vözlõ itallal kedveskednek,
hangulatos zene és hangulatos
megvilágítású terek teszik iz-
galmasabbá az estet.

Augusztus folyamán még 3-
án, 10-én, 17-én és 24-én várják a
vendégeket. A hangulatestek 20
órakor indulnak. A nyári temati-
kus napok zárásaként pedig él-

ményfürdõzésre várják a látogatókat. A legköze-
lebbi lehetõség július 29-én lesz, majd augusztus
5-én lehet ismét az esti, éjjeli órákban is fürdõzni.

Szerdánként: mediterrán hangulatú élõzenés hangulatest.
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– Miért tartotta fontosnak a
honlap-kérdés tárgyalását, hiszen
a város honlapja két évvel ez-
elõtt újult meg?

– Ez igaz; csakhogy épp az el-
múlt két évben közel húsz százalék-
kal esett vissza a zalakaros.hu láto-
gatottsága az elõzõ évekhez viszo-
nyítva. Akkor, amikor az emberek
többsége már az interneten keresz-
tül tájékozódik, amikor a háztartá-
sokban folyamatosan nõ az inter-
net hozzáférések száma, és az
online marketing eszközével egyre
többen élnek, sõt, ma ez a leghaté-
konyabb marketinges megjelenési
forma, nem lehet tétlenül nézni a
város honlapja látogatottságának
ilyen drasztikus mértékû csökkené-
sét. Ráadásul a honlappal kapcsola-
tos szerzõdések megkötése, a kifi-
zetések dokumentálása is hagy ki-
vetnivalót maga után. Nincs az ön-
kormányzat birtokában a forrás-
kód, és a tárhelyhez sincs hozzáfé-
résünk – mindezen sürgõsen vál-
toztatni kell. Azon túl, hogy ügyvéd
bevonásával belsõ vizsgálatot ren-
delt el a testület az ügyben, min-

dennél nagyobb probléma, hogy
marketing szempontból a mostani
honlap teljes kudarc számunkra: a
jelenlegi forma csöp-
pet sem segít abban,
hogy még több ven-
déget vonzzunk a
városba, ráadásul a két év alatt a
honlapra költött közel 3 millió fo-
rint – sajnos, ezt kell mondanom –
pénzkidobásnak számít.

– Milyen szempontok szerint kí-
vánják átalakítani a zalakaros.hu-t?

– Elõször is, az új weboldal már
teljes egészében önkormányzati
tulajdonú kell, hogy legyen. Hét-
nyelvû mutációval jelenik meg, a
programokat, a változó informáci-
ókat ezeken is folyamatosan fris-
síteni kell majd. Alapvetõ szem-
pont a könnyen kezelhetõ, fel-
használóbarát verzió kialakítása, a
keresõoptimalizálás megvalósítá-
sa megadott kulcsszó alapján. Lé-
nyeges szempont, hogy az arcula-
ti kézikönyv elemei a weblapon is
megjelenjenek, a kész szállásfog-
lalási rendszert be tudjuk építeni
az új honlapba, és mind az önkor-

mányzati, mind a turisztikai oldalt
naprakészen tartsuk.

– Kik végzik el a honlappal
kapcsolatos munkákat? 

– Ami a szakmai és mûszaki
szempontok kidolgozását, érvénye-
sítését jelenti, az a városmarketin-

ges feladata lesz. Õ már letett a tes-
tület elé egy nagyon színvonalas
anyagot, melyet elsõ olvasatban el is
fogadtak a képviselõk. Ami a feltöl-
tést illeti, a turisztikai oldal a
Tourinform-iroda „felügyelete”
alatt áll, az önkormányzati oldalt

két referens tölti majd, akik ilyen cé-
lú képzésen már részt vettek. A
weboldal készítésére pedig a hivatal
pályázati kiírást készít el, melynek
elfogadására és kihirdetésére akár
rendkívüli ülést is hívunk össze.

Hatékony és folyamatos munka

szükséges a jövõ év eleji induláshoz,
de egyet kell látni és leszögezni: mind-
annyian, akik itt élünk, látogatókat,
vendégeket szeretnénk, minél többet;
az online marketing világában ennek
alapfeltétele egy jól mûködõ és meg-
felelõen karbantartott honlap! 

Újdonságok a fürdõn

Sürgetõ egy új városi honlap készítése
Új felépítésû, tartalmát és megjelenését tekintve áttekinthetõ,

könnyen kezelhetõ honlapot szeretne indítani jövõ év elejétõl az ön-
kormányzat. A honlappal kapcsolatos problémákat, felvetéseket már
két ízben is tárgyalta a képviselõ-testület, Deutschné Lang Erika al-
polgármester kezdeményezésére.

„Nem lehet tétlenül nézni a város honlapja látogatottságának ilyen
drasztikus mértékû csökkenését” – mutat rá a problémára Deutschné
Lang Erika alpolgármester.

MÁR JÖVÕ ÉVTÕL INDÍTANÁK
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A Kannavirág Fesztiválon szám-
talan érdekes program várta a gye-
rekeket és a felnõtteket. A  kiseb-
beket a népi fajátszótér tréfás játé-
kai, légvár, aszfalt-virág készítõ ver-
seny, valamint a Meseerdõ bábszín-
ház elõadása szórakoztatta. Min-
den korosztályhoz szólt a  Zöld Ág
és a Bottal-fogó Táncegyüttes mû-
sora, s a hûvös idõ ellenére renge-
tegen vettek részt Kovács Kati

(képünkön) koncertjén,
s hatalmas érdeklõdés
övezte a  megasztáros
Tolvai Renáta és Kö-
kény Attila fellépését. A
mûsorok mellett borhá-
zak, sütödék kínálták
termékeiket, kézmûves
vásár és bemutató is kísérte a prog-
ramot.

A fesztivál aszfaltrajz-versenyén

gyõztest is hirdettek: a legügyesebb
rajzot Horváth Jákó zalakarosi kisfiú
készítette. Gratulálunk!

A tábor elsõd-
leges célja a tánc-
együttes csapat-
szellemének erõ-
sítése és a hagyo-
mányok ápolása
volt. Délelõttön-
ként Vizeliné Pak-
si Valéria és Vizeli
Dezsõ szakmai ve-
zetésével tánctanulás folyt, ahol el-
sõsorban egy új mûsor készült a
Bottal-fogó Táncegyüttes részvéte-

lével. A délutáni
programokért a
szülõi háttér fe-
lelt. Volt embert
próbáló játékos
tréning a parker-
dõben, lovas ok-
tatás Fülöp Csaba
s e g í t s é g é v e l
Behiákpusztán,

ahol természetesen nem maradha-
tott el a hagyományos méta játék
sem. Kedden a vízi sportoknak hó-

dolhattak a résztvevõk a Gránit
Gyógyfürdõ támogatásával. Szer-
dán a lányoknak gyöngyfûzés volt
a moldvai ruhához, makramé fo-
nással egybekötve, míg a fiúk
Jankovics Tamás keszthelyi fafaragó
segítségével a táncos botokat díszí-
tették. A csütörtöki napra jutott az
erdélyi kürtöskalács elkészítése sza-
badtûzön a parkerdõben, ahol a
szülõk már csak nézõk lehettek.

A pénteki napra az esti városnapi
fellépés utolsó simításai maradtak. A
táborokat minden évben parkerdei
sütögetés és játék szokta zárni, amit
most egy gyenesdiási kirándulás és
kemencés sütögetés zárt.

NYARALJUNK…
Itt a nyár, ami egyenlõ a

nyaralások idõszakával.
Zalakaroson megjelennek a
vendégek, hétvégenként
programok, sétáló emberek
a nap minden szakában az
utcákon és tolongás a térké-
pek körül. 

De vajon milyen célt vá-
lasztanak azok, akik nem
Zalakarosra jönnek? Választ-
hatnak külföld és belföld kö-
zött. Tavaly Törökország volt
a legnépszerûbb nyaralóhely
az utazni vágyók számára.
Ezt követi Görögország,
Olaszország, Horvátország.
Úgy látszik a tengerpartok
igen vonzóak.

Magyarországon belül
maradva a ,,vizes” helyek
népszerûek, mint például a
Balaton, kiemelten Siófok, a
Balaton fõvárosa. A tavalyi
nyáron a Karosi Ifjak Köre is
tiszteletét tette itt néhány
napra. Egy hosszú hétvégét
töltöttünk a Balaton mellett,
fürödtünk, buliztunk, pihen-
tünk, napoztunk és körbenéz-
tünk a környéken. Az idei nyá-
ron is tervezünk kirándulást,
de egyelõre a rengeteg szor-
gos méhecskeként dolgozó fi-
atal miatt kétessé vált, hogy
valóra tudjuk-e váltani. Min-
denesetre igyekszünk.

De ha nem is jön össze a
tervünk, a strand mindig ott
lesz, ha egy kis fürdésre vá-
gyunk. Vagy csak az aznapra
munkára beosztottakat sze-
retnénk meglesni…

(Karosi Ifjak)

GÓLYAHÍR
Júliusban két baba szüle-

tett városunkban – tájékoz-
tatta lapunkat az örömteli hír-
rõl dr. Heller Péterné védõnõ. 

2011. 07. 10-én látta meg a
napvilágot Nagy Alex, 2011.
07. 15-én pedig Wiezl Nóra.
Nagy Alexet szülei: Kánya
Henriett és Nagy Attila mel-
lett a  „nagytesó”, Kamilla is
várta már nagyon. 

Wiezl Nórának szülei,
Bogdán Rozália és Wiezl Zol-
tán örülnek, no és mindkét
kisbaba egész családja. 

Egészséget, hosszú életet
kívánunk a babáknak, a szü-
lõknek pedig, hogy teljen
sok-sok örömük a kicsikben!

Kannavirág Fesztivál
A város egyik különleges növényének, a kannavirágnak

szentelt kétnapos programot a település – a rendezvé-
nyek lebonyolítására a Gyógyfürdõ téri építkezés miatt a
Dísz téren került sor.

Megélénkült az élet 
Július 18. és 22. között negyedszer került megrendezésre a Zöld Ág Tá-

bor. A gyerekek szülei (Bottal-fogó Táncegyüttes) Kovácsné Balogh Gabriel-
la vezetésével egy év kihagyás után negyedszer szervezték meg a tábort.
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– Kiemelkedõnek tartom ezt a
kezdeményezést országos szinten
is, számomra ez fejezi ki legjob-
ban a testület ragaszkodását pol-
gárai iránt – emelte ki az apróné-
pek köszöntésével kapcsolatban.

Beszédét folytatva Zalakaros fo-
lyamatos küzdelmérõl, állandó
megújulási képességérõl szólt. Mint
mondta: a gyógyvíz felfedezése
óta a várost a folyamatos felemel-
kedés jellemzi. 

– Zalakaros ma az ország egyik
legélhetõbb, legszebb települése;
kívánom, hogy az eddig jegyzett
legmagasabb vendégszámot sike-
rüljön túlszárnyalni; az itt élõk
tenni akarása a biztosítéka is le-
het ennek.

A városnapi ünneplõket köszön-
tötte Manninger Jenõ országgyûlé-
si képviselõ, a megyei közgyûlés el-
nöke is.

A település állandó küzdelmét,
tenni akarását emelte beszédének
középpontjába Novák Ferenc pol-
gármester.

– Zalakaros a közel fél évszáza-
dos fürdõtörténetével került be a
történelemkönyvek lapjaira. Ad-
dig lakóinak, szomszédjainak volt
csak fontos e kicsinyke zalai falu.
Azt mondják, egy patak és egy

szikla összecsapásából mindig a
patak kerül ki gyõztesen - na, nem
az ereje, hanem a kitartása miatt.
Kitartónak bizony kitartó volt a
település és az itt élõ nép, épp ez
által élhettük túl a tatárdúlást és a
törökvészt. Zalakaros történelme
során háromszor vált pusztává, de
a karosiak mindig visszatértek
volt lakóhelyükre, szeretett szülõ-
földjükre. Ma nem fenyeget a
pusztává válás, de a kitartásra
igenis szükségünk van annak elle-
nére, hogy városunk szerencsé-

sebb helyzetben van az átlagos
magyar településeknél. Emiatt vi-
szont mindenkinek nagyobb a fe-
lelõssége, hogy jól sáfárkodjon a
lehetõségekkel.

A polgármester rámutatott: a
karosiaknak jobbaknak kell lenniük
vetélytársainknál, ehhez azonban a

hit mellett a cselekvésre és a tettek-
re is szükség van.

– A város napja, mint ünnep,
soha nem önmagáért való. Jó len-
ne, ha legalább ilyenkor felülkere-
kednének azon értékek, melyek
öszszekötnek, és megerõsítik ben-
nünk az együvé tartozás nagysze-
rû érzését. Mi lehetne ennek a
nagyszerû ünnepnek a legmegfe-
lelõbb üzenete, ha nem az, hogy
ennek a kis településnek minden
baja közös baj, amelyet közösen
összefogással kell, hogy megold-

junk? Kívánom a karosiaknak,
hogy közös együttmunkálkodás-
sal, összefogással érjük el, hogy le-
gyen jó élni településünkön! – zár-
ta szavait Novák Ferenc.

A beszédeket követte a kitünte-
tések átadásának ceremóniája.
Zalakaros díszpolgára kitüntetõ cí-
met vehetett át Szirtes Lajos nyu-
galmazott polgármester a települé-
sen 26 éven át végzett színvonalas
és eredményes vezetõi tevékenysé-
ge elismeréséül, valamint Szabadics
József, a város érdekében végzett
több évtizedes közéleti tevékenysé-
ge elismeréséül. Zalakarosért kitün-
tetõ díjat kapott Biczó Lászlóné, a
Móra-iskola igazgató helyettese
több évtizedes pedagógiai, vezetõi
feladatainak lelkiismeretes, magas
színvonalon történõ ellátása elis-
meréséül, valamint  Káldiné
Kopcsándi Szilvia, a Karos-Park Kft.
nyugalomba vonult vezetõje a tele-
pülésen végzett több évtizedes kul-
turális, gazdasági és közéleti tevé-
kenységének elismeréséül.
Zalakaros Közszolgálatáért kitünte-
tõ díjat vehetett át Koma Ildikó, a
Polgármesteri Hivatal munkatársa
Zalakaros Város Önkormányzat ér-
dekében a közszolgálatában vég-
zett magas színvonalú munkájának
elismeréséül és Varga Attiláné, a
Móra-iskola tanára lelkiismeretes,
eredményes pedagógiai munkájá-
nak elismeréséül. Zalakaros emlék-
plakettet kapott Tompa Ferenc vál-
lalkozó a település fejlesztése érde-
kében végzett tevékenysége elis-
meréséül.

A város napján a helyi közösségek színvonalas mûsorszámokkal
álltak közönség elé. A Nõi Kar komolyzenei feldolgozásokkal lépett
színpadra. A Benkõné Gulyás Edit dirigálta kórusnak bizony meg kel-
lett birkóznia a
viharral is –
legalábbis ki-
próbálhatták,
hogy a dal ere-
je mire is ké-
pes. Nos, a
szakadó esõ
idõnkét el-
nyomta a kar
énekét, de a
k ó r u s t a g o k
hõsies helytál-
lása, és nem
utolsó sorban
tudása, színvo-

nalas fellépése hatalmas ovációt váltott ki. Bizony, az elismerést két-
szeresen is megérdemelték. Az immár megszokott magas színvonalú
mûsorral örvendeztette meg a közönséget a Zöld Ág Táncegyüttes is.

Koreográfiáju-
kat ezúttal is
Vizeliné Paksi
Valéria és Vize-
li Dezsõ dol-
gozta ki és ta-
nította be. A fi-
atalok méltó
utánpótlása a
Karos Tánc-
együttesnek, s
számos más
fellépésen is
bizonyították
felkészültségü-
ket.

Állandó küzdelem, megújulási képesség
Hatalmas érdeklõdés mellett tartotta város napi ünnepségét az

önkormányzat. A kertmozi épülete zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel,
még a hatalmas esõnek sem sikerült elrontani a hangulatot.

Az ünnepség az aprónépek köszöntésével indult, majd Szabados
Márta egyetemi hallgató vezetésével, a Himnusz közös eléneklésével
folytatódott. Az ünneplõket dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár
köszöntötte, elsõként az aprónépeket üdvözölve.

Kulturális mûsor helyi fellépõkkel

A Nõi Kar elõadása – a dal ereje a viharral is dacolt. A Zöld Ág Táncegyüttes bemutatója.

Manninger Jenõ, dr. Kontrát Károly és Novák Ferenc az ünnepségen.
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Fõztek az önkéntes tûzoltók, a
Karos Sprint Úszóklub, a Dalárda, az
Ezüst Klub, a Dél-zalai Takarékszö-
vetkezet, a Volksbank, a Hotel
Freya, a Karos Spa, a ZVSZ és a Hol-
napocska alapítvány képzett, vagy
éppen alkalmi szakácsai, valamint a
Fidesz karosi alapszervezete –
utóbbi számára a nyersanyagot
nem az önkormányzat, hanem ma-
ga az alapszervezet biztosította.

Kelendõ volt a babgulyás, a vad-
pörkölt, a csirkefalatok, a lángos –
egyszóval minden, ami kikerült a
kondérokból.

– Tizenkét kiló liszttel sütöt-
tünk lángost, és már nincs belõle

semmi – újságolták a takarékszö-
vetkezet sátránál a hölgyek.  S hogy
senki ne távozzon csalódottan, úgy
döntöttek: készítenek újabb adago-
kat is. Az esõ persze a vendéglátás
helyszínét sem kímélte, idõnként
bekergetve a résztvevõket a sátrak
védelmébe. 

A vendégeket itt az
Asperhofenból érkezett zenekar
szórakoztatta – Zalakaros testvér-
városának kulturális csoportja fellé-
pett aztán a Dísz téren is, hangula-
tos zenéjüket elismeréssel fogadta
a közönség.

NEMZEDÉKEK
MÛSORA

A Zöld Ág Táncegyüttes
mellett Mary Poppins és csa-
pata is részt vett, sõt fel is lé-
pett az ünnepségen. A híres
esernyõs hölgyrõl szóló musi-
cal egy részlete ezúttal kizá-
rólag helybéli iskolás és óvo-
dás gyermekek, pedagógu-
sok, óvónõk  és szülõk elõ-
adásában elevenedett meg.

A Martonné Baranyai Ág-
nes, a Szülõi Munkaközösség
elnöke által betanított mûsor
ugyancsak nagy sikert aratott,
a pizsamába bújt gyerekek,
matrózblúzos óvó- és
tanárnénik, és persze az eser-
nyõs Mary megjelenését tet-
széssel fogadta a közönség, a
kis bemutatóról már nem is
beszélve.

Nem kis meglepetéssel fogad-
ta és hatalmas tapssal jutalmazta
a közönség az „elõdök” mûsorát. 

Az éppen 20 esztendeje ala-
kult Karos Táncegyüttes alapító
tajgai – ma már szinte valameny-
nyien gyakorló anyukák, apukák
– egy tánc erejéig ismét meg-
mutatták, mit is tudnak, mire
képesek még ma is.  Az elõadás
lenyûgözõ és magával ragadó
volt.

– Nagyon jó volt újra együtt
táncolni. Élveztem a próbák
minden percét is, pedig kijöt-
tem már a gyakorlatból. Tudod,
hamar elfogyott a levegõ – me-
sélte lelkesen a fellépés után
Horváth Szilárd, az együttes
egyik alapító tagja. – Sok ked-
ves emlékem fûzõdik az együt-
teshez; utazások, fellépések,
próbák. Ezek az emlékek most

mind elõjöttek… Büszke va-
gyok arra, hogy a leányaim is
immár egy éve népi táncot ta-
nulnak. Olyan jó látni, hogy õk
folytatják!

– Egészen különleges volt
tanítani ezt a csapatot – árulta
el a mûsort követõen Vizeli De-
zsõ, aki feleségével együtt fel-
vállalta az „elõdök” újbóli okta-
tását. – Már félszavakból is
megértjük egymást, annak elle-
nére, hogy Bognár Ottó kivéte-
lével valamennyi alapító tag
évekkel ezelõtt abbahagyta a
táncot. Összeszokott kis csapat
voltak, és ez a próbákon is ha-
mar megmutatkozott újra.

Színpadon az elõdök

Vendéglátás zenei és
viharos aláfestéssel
A hagyományokkal némileg szakítva, a városnapi ünnepséget kö-

vetõ vendéglátás helyszínéül az iskola sportudvarát választotta a
képviselõ-testület. Rengeteg karosi polgár fogadta el az önkormány-
zat invitálását, így a fõzést felvállalóknak nem kellett attól tartaniuk,
hogy a következõ napokon a maradékból kell élniük.
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Hosszú idõn keresztül nem adott ki a mindenkori képviselõ-testület díszpolgári címet. A mostani városnapon
ketten is e rangos cím birtokosai válhattak. Szirtes Lajos és Szabadics József személyében olyan emberek vehették
tát e kitüntetést, akik munkájukkal, közéleti szerepvállalásukkal vitathatatlan érdemeket szereztek a városban, a
térségben, sõt, országos viszonylatban is. Hogy ez mennyire így van, mi sem mutatta jobban, mint a képviselõ-tes-
tület döntésének kihirdetését követõ hatalmas közönségtaps – a város lakói ezzel jelezték: messzemenõkig egyet-
értenek a döntéssel. Az alábbiakban a  városunk új díszpolgáraival készített beszélgetéseket olvashatják.

Vitathatatlan érdemeket szereztek

NEGYED SZÁZAD A TELEPÜLÉS
SZOLGÁLATÁBAN

A KÖZÖSSÉG ELISMERÉSE 
MINDENNÉL TÖBBET JELENT

– Az elõdök munkája, ered-
ményei , valamint a lakosság
támogatása, aktív segítsége
tette lehetõvé, hogy az elmúlt
évtizedek alatt elõreléphet-
tünk,  újabb
eredményeket
érhettünk el –
szögezte le
Z a l a k a r o s
nyugdíjba vo-
nult polgár-
mestere, folya-
matosan hang-
súlyozva be-
szé lgeté sünk
során: semmi-
képpen sem
személyes si-
kernek tekinti
mindazt, ami
itt megvalósult az elmúlt évti-
zedek alatt.

– Az Ön mindennapjai a
település vezetõjeként meg-
lehetõsen mozgalmasan tel-
tek. Hiányzik ez a mozgal-
masság?

– Nem mondhatnám, hogy
október óta nincs elfoglaltsá-
gom.  Csak most más dolgokra
jut – szerencsére – több idõ: a
feleségemre, a gyermekeimre,
az unokáimra, és saját magam-
ra. Több figyelmet fordítok
az egészségünkre, sokat uta-
zunk, ha lehet, kirándulunk, s
lefoglal az öt unoka, a ker-
tészkedés,  a szõlõgondozás.

– Követi a zalakarosi ese-
ményeket?

– Hogyne… érdekel, mi tör-
ténik a településen. Szívesen
olvasom a Karosi Krónikát, sze-

rintem az elsõk között vagyok,
akik a friss példányokra „le-
csapnak”. Sokat járunk a város-
ban is, jó látni, milyen rende-
zett, tiszta, szép ez a település.

– Így, kívül-
rõl minden
más?

– Igen, az.
Kintrõl benéz-
ni, az mindig
más, valahogy
minden más-
ként látszik.

– Van-e,
volt-e olyan
ügy az eltelt
é v t i z e d e k
alatt, melyeket
ma másként ol-
dana meg?

– Inkább azt mondanám,
vannak ügyek, amelyek meg-
oldására törekedtünk, de szá-
mos külsõ körülmény miatt a
végleges megoldás várat még
magára. Gondolok a gyermek-
orvosi ügyelet megnyugtató
rendezésére, vagy éppen a la-
kossági ellátás – bevásárló
vagy szolgáltató központ ki-
alakítása – ügyében történõ
elõrelépésre. Ezek olyan kér-
dések, melyek rendezése egy-
általán nem egyszerû. Én azt
kívánom, nagyon õszintén,
hogy a jelenlegi városvezetés-
nek legyen módja, lehetõsége
mindezek megoldására, és fõ-
leg sikerüljön sok pályázati
forrást Zalakarosra hoznia,
hogy minél több fejlesztést le-
hessen a városban megvalósí-
tani.

Szirtes Lajos közel negyed századon át állt a település élén.
Ez idõ alatt faluból nagyközség, majd város lett Zalakaros,
fürdõje ország-, majd Európa-hírûvé nõtte ki magát, kiépült a
teljes infrastruktúra, óvodával, iskolával, bölcsõdével bõvült a
település.

– Büszke vagyok arra, hogy
Zalakaros nyugalomba vonult pol-
gármesterével együtt kaptam
meg ezt az elismerést, mint ahogy
arra is, hogy az
utánunk követke-
zõk úgy ítélték
meg: valóban tet-
tünk valamit a te-
lepülésért.

– Ön tizenkét
éven keresztül
dolgozott képvi-
selõként. Van
olyan döntés,
melyrõl most úgy
gondolja, nem
volt jó irány, vagy
másként kellett
volna csinálni?

– Úgy vélem, a döntéseink
az adott helyzetben, adott kö-
rülmények között megállták a
helyüket, ma sem tennék más-
ként, mint képviselõként tet-
tem. Egy dolgon szerettem vol-
na személy szerint is, és a min-
denkori képviselõkkel együtt is
változtatni: Zalakaros kisvárosi
jellegéhez kötõdõen több beru-
házást szerettünk volna útjára
indítani. Sajnos, a gazdasági
környezet és a pályázati feltéte-
lek nem voltak adottak. Na-
gyon bízom benne, hogy a hely-
zet változik, és a mostani testü-
let már e témában is elõbbre
tud lépni. Számos olyan pályá-
zat volt ellenben, melyek elnye-
réséhez én magam is tudtam se-
gítséget nyújtani – gondolok
itt közmû beruházásokra, telek-
alakításokra, útépítésekre. Jó

érzés látni a háttér- és egyéb
munkák eredményét.

– Zalakaros közéletében
fontos szerepet játszik alapí-

tása óta a
Zalakarosi Vál-
lalkozók Szö-
vetsége, mely-
nek létrehozá-
sa körül Ön bá-
báskodott. 

– Örülök,
hogy sikerült
összefogni a he-
lyi vállalkozó-
kat, mi több:
szoros kapcso-
latba tudtunk
kerülni az ön-
kormányzattal,

több helyi egyesülettel. Részt
vállalunk a gyermeknapok szer-
vezésében, szakmai elõadáso-
kat, tanulmányutakat szerve-
zünk, a ZVSZ képviseli magát a
képviselõ-testület ülésein is. 

– Képviselõként már nem
dolgozik – több lett a szabad-
ideje?

– Igen, most veszem csak
észre, mennyire lekötött a kép-
viselõi munka. Most jóval több
idõm jut az általam alapított
Szabadics-cégre, s ezt az idõt
többek között a dolgozókkal
való személyes kapcsolattartás
aktívabbá tételére fordítom, de
alig van olyan nap, hogy ne jöj-
jek be az irodaházba. No és ott
vannak az unokák, a család –
büszke vagyok rájuk, és igyek-
szem minél több idõt tölteni
velük.

Több, köztük minisztériumi kitüntetés birtokosa, legutóbb az
Ipari és Kereskedelmi Kamara Országos díját kapta meg, mégis –
mint mondja – számára a legnagyobb elismerés a mostani, hi-
szen az attól a településtõl jött, melyben él és dolgozik.
Szabadics József, városunk díszpolgára Szirtes Lajossal együtt
vehette át a megtisztelõ címet.
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– Hogy látja cégük jelenlegi
helyzetét?

– Cégünk jelenleg több mint 100
településen lát el közszolgáltatói fel-
adatokat, szállítja a lakossági és a
vállalkozói part-
nereitõl a kom-
munális hulladé-
kot. Ezen szerzõ-
dések jó része az
elmúlt két-három
évben megújítás-
ra került, jellem-
zõen közbeszer-
zési eljárások ke-
retében. A tör-
vény értelmében
– mivel a
zalakarosi hulla-
dékelszállítás ér-
téke olyan mértékû – közbeszerzési
eljárás lefolytatása szükséges
Zalakaroson. Ezzel kapcsolatban az
önkormányzat, illetve a hivatal
illetékeseivel már a tavalyi év végén
egyeztetést folytattunk, hisz a
zalakarosi hulladékelszállítás – a
szolgáltatás szezonalitásból adódó
volta miatt is – jelentõsen különbö-
zik más településektõl. 

– Zalakaros a ZALAISPA Hulla-
dékgazdálkodási Társulás tagja. Ez
mennyiben játszik szerepet a jö-
võre vonatkozólag?

– Ezen kérdés kapcsán célszerû a
dolgokat tisztán látni. A ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulást kö-
zel 280 település alkotja. Ezen tele-
pülések mindegyikének érdeke a
legritkább esetben esik egybe. A
koordinációból, illetve a vagyonke-
zelésbõl adódó nehézségek végett
is alapította meg a Társulás a
Zalaispa Zrt.-t, ami az önkormány-
zatok 100%-os tulajdonában álló
vállalat, amely a hulladékgazdálko-
dási projekt keretében létrejött va-
gyon kezelését, valamint esetleges
fejlesztését hivatott megvalósítani. 

– Az utóbbi idõben arról lehe-
tett hallani, hogy ezen cég hulla-
dékszállítási tevékenység folyta-
tását tervezi. 

– Ezt a lehetõséget én nem zár-
nám ki teljességgel, viszont nagyon
nehezen tudom elképzelni, fõleg
egy olyan település viszonylatában,
mint Zalakaros. Tudni kell ugyanis,
hogy a hulladékkezelési, -szállítási és
-ártalmatlanítási tevékenység csak
költségesen beszerezhetõ, érvényes
engedélyek birtokában végezhetõ.

Ezen kívül megfelelõ infrastrukturá-
lis háttér – és itt nem a hulladék-
gyûjtõ gépjármûvekre gondolok –
szintén szükséges: külön engedéllyel
rendelkezõ telephelyek, megfelelõ-

en képzett szak-
e m b e r g á r d a .
Kevesen tudják,
hogy egy gyûjtõ-
jármû személyze-
tének több mint
féltucat különbö-
zõ, speciális kép-
zettséget igazoló
szakképesítésre
van szüksége, és
akkor nem be-
széltünk még a
szolgáltatás hát-
terében álló

különbözõ osztályok szakmai felké-
szültségérõl, tudásáról. A mai kor
hulladékszállítása nem hulladékgyûj-
tõ gépjármûvekbõl áll, hanem több
százmillió forintos háttérrel és hosz-
szú évekre visszanyúló tapasztalattal
rendelkezõ munkatársak összehan-
golt, magas minõségû munkáján
alapszik. Ezekbõl adódik az, hogy a
mai hulladékgazdálkodási elõírások-
nak megfelelõen, és ezzel együtt
költséghatékonyan mûködõ cég op-
timális méretnagyságának alsó kor-
látja – véleményem szerint – a száz-
ezer lakost kiszolgáló cégnagyság-
nál kezdõdik. Még egy dolgot fon-
tos leszögezni. Több szakértõ által
alkotott vélemény alapján a ZALAIS-
PA Zrt-nek is, ugyanúgy, mint a töb-
bi potenciális pályázónak, közbe-
szerzési eljárás keretében kell meg-
mérettetnie magát. Vagyis a szolgál-
tatást nem lehet részükre úgymond
„átjátszani”. 

– Mi Ön sze-
rint a közbe-
szerzési eljárás
értelme? 

– A közbe-
szerzési eljárás
alapvetõ lényege
– s mi bízunk
benne, hogy Za-
lakaros esetében
ez fog történni
–, hogy egy
olyan kiírás való-
suljon meg, hogy azon a szóba jöhe-
tõ cégek valóban pályázni tudjanak,
illetve az egymással versengõ ajánla-
tok azt eredményezzék, hogy a hul-
ladékszállítás magas minõségi szín-

vonal mellett, minél kedvezõbb
áron történjen. 

– Mik a meghatározó tényezõk
a zalakarosi hulladékszállítás te-
kintetében?

– Csak egy-két dolgot emelnék
ki. Speciális körülmények határozzák
meg a hulladékgyûjtési tevékeny-
séget, és itt nemcsak a hulladék
rendkívül hektikusan változó men-
nyiségére gondolok, hanem a kü-
lönbözõ idõjárási körülmények kö-
zött rendkívül nehezen járható tele-
pülésrészek elérésére is. Közelsé-
günk, gépparkunk változatossága,
eszközeink sokfélesége (seprõ-, lo-
csoló-, rakodógép, tömörítõs konté-
nerek, stb.) azt gondolom, hogy ko-
moly elõnyt jelenthet számunkra.
Más speciális kihívással is szembe
kell néznie a zalakarosi leendõ köz-
szolgáltatónak, ezek közül most
csak egyet említenék: az edényzet
biztosítása, kijuttatása a több mint
1800 lakossági ügyfél részére. 

– Mit jelent Zalakaros számára,
hogy a ZALAISPA hulladékgazdál-
kodási projektben létrejött
beruházásokat kell igénybe ven-
nie? 

– Ez azt jelenti, hogy a Zalakaro-
son képzõdött lakossági hulladék
nem kerülhet ki a projekt területé-
rõl. A szelektíven gyûjtött hulladék a
projekt keretében megvalósult vala-
mely válogatóüzembe, illetve kom-
posztálóra kell, hogy kerüljön. A le-
rakó tekintetében vagy a ZALAISPA
Zrt. által üzemeltetett zalabéri, vagy
pedig az egyes cégek saját tulajdo-
nában lévõ zalaegerszegi vagy
nagykanizsai depóniát kell igénybe
venni. Ehhez még a következõ infor-
mációkat célszerû figyelembe venni:
Zalabéren sem a válogató üzem,
sem a komposztáló nem fogadott a
több éve lezajlott átadás óta hulla-

dékot. Cégünk pedig a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás által
idén meghirdetett közbeszerzési el-
járáson nyerte el a nagykanizsai hul-
ladékkezelõ komplexum, valamint a

zalamerenyei hulladékudvar üze-
meltetését. Elõbbi megfelelõ enge-
délyek birtokában, a több évig tartó
próbaüzem során szerzett tapaszta-
latokkal fogadni tudja a Zalakaros
településen keletkezett, szelektíven
gyûjtött papír, mûanyag, üveg hulla-
dékot. A ZALAISPA Hulladékgazdál-
kodási Társulással együttmûködve
arra törekszünk, hogy a projekt te-
rületén lévõ közel 80 településün-
kön zajló közszolgáltatást a lakos-
ság, illetve az önkormányzatok ér-
dekeinek maximális figyelembe vé-
telével üzemeltessük.

– Milyen a zalakarosi önkor-
mányzattal kialakított kapcsolat?

– Azt gondolom, az érdekeink
nagyrészt közösek. Az önkormány-
zat megfelelõ, magas színvonalú, jó
ár-érték arányt mutató szolgáltatást
vár el, nekünk pedig meghatározó
ügyfeleink elégedettsége. Ha a
zalakarosi szolgáltatás díját összeha-
sonlítjuk a Balaton-parti települések
ürítési díjával, akkor látszik, hogy
több mint 20%-kal kedvezõbb áron
szolgáltatunk. Ha ehhez párosítjuk

azokat az elõnyöket, amit „helyi
cégként” nyújtunk, akkor komoly
szerepünk van Zalakaros életében.
Itt nem csak a települést érintõ
egyes beruházásokra, illetve hulla-
dékgazdálkodási, szakmai segítségre
gondolok, amik éves szinten több
százezer forintos nagyságrendet
képviselnek, hanem gondolok arra a
szponzorációra, amikkel olyan ren-
dezvényeket támogatunk, akiknek
résztvevõi Zalakaroson szállnak
meg, a helyi vállalkozások árbevéte-
lét növelik. Ehhez járul hozzá, hogy

évente több to-
vábbképzésünk,
céges rendezvé-
nyünk helyszínéül
szolgál számos
zalakarosi idegen-
forgalmi egység.
Összefoglalva: kö-
zös érdekek men-
tén próbálunk
gondolkodni a za-
lakarosi lakosság-
gal, vállalkozások-
kal, az önkor-

mányzattal és a hivatal munkatársai-
val. Reméljük, hogy ez a törekvé-
sünk kölcsönös, s így a település ér-
dekeit is maximálisan szolgálja. 

(PR)

A Saubermacher-Pannonia Kft. zalakarosi közszolgáltatási szer-
zõdése ez év szeptember 30-án lejár. Ennek apropóján kérdeztük
Horváth Balázst, a kft. ügyvezetõjét.

18 évnyi közszolgáltatói tapasztalattal…
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A SZABADICS Zrt. tavaly év végén ünne-
pelte a 20 éves évfordulóját. Szabadics Zol-
tánt, a SZABADICS Zrt. elnökét kérdeztük.

– Ma, amikor folyamatosan az építõipar
válságáról hallunk, minek köszönhetõ, hogy
egy társaság ilyen hosszú idõn keresztül sike-
resen a piacon tud maradni?

– Mióta édesapám, Szabadics József elindí-
totta az egyéni vállalkozását, a társaság egy ér-
tékrend mentén mûködik, ez pedig két alappil-

léren nyugszik. Az elsõ az elvégzett munka mi-
nõsége, a másik pedig az adott ígéretek betar-
tása. Mivel a társaság tulajdonosai olyan ma-
gánszemélyek, akik itt élnek ebben az ország-
ban, ebben az országrészben, ezért nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy nem megfe-
lelõ minõségû munkát végezzünk, mert ben-
nünket megtalál mindenki 5-10-20 év múlva is.
Másrészt ugyanezen oknál fogva azt sem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy pillanatnyi

elõnyöktõl vezérelve visszavonjunk egy-egy
ígéretet, megállapodást, legyen szó akár meg-
rendelõrõl, akár alvállalkozóról.  

– Melyek a társaság fõ tevékenységei?
– Társaságunk a mélyépítésen belül sokáig

szinte kizárólag szennyvízvezeték rendszerek
megépítésével foglalkozott. Az elmúlt 20 év-
ben több mint 300 településen 1500 kilométer-
nél is több szennyvízvezetéket építettünk
meg. Egy 2008-ban elfogadott stratégia alap-
ján azonban bõvítettük a tevékenységi körün-
ket, és mára már komoly referenciákkal rendel-
kezünk vízrendezési mun-
kákban is. Örömünkre
szolgál, hogy vezetõ tagja
lehettünk azoknak a kon-
zorciumoknak, amik a
Dráva Oldi öblözetének
töltésépítési munkáit,
vagy a Dunántúl legna-
gyobb árvízvédelmi táro-
zójának, a lukácsházi táro-
zónak a kivitelezési mun-
káit végezte. A fentieken túl több somogyi te-
lepülésen valósítottunk meg integrált oktatási
intézményépítést is.

– Hol helyezkedik el a SZABADICS Zrt. a
piaci rangsorban?

– Társaságunk árbevétele 2010-ben 10 milli-
árd forint volt, ami azt jelenti, hogy a Dunántúl
legnagyobb mélyépítõ társasága vagyunk.
Közvetlenül 160 munkatársunknak biztosítunk
megélhetést, az alvállalkozókon keresztül leg-
alább 1000 család megélhetése függ társasá-
gunktól, ami hatalmas felelõsséget ró a tulaj-
donosokra.

– Milyen tervei vannak a társaságnak a kö-
vetkezõ évekre?

– Mindannyian tudjuk, hogy az építõipar tel-
jesítménye mélyponton van. Társaságunk ebben

a helyzetben is folyamato-
san növelni tudta árbevé-
telét és piaci részesedését.
A minõség és a hatékony-
ság szem elõtt tartásával
ezt a folyamatot kívánjuk
fenntartani. Hisszük, hogy
azokkal a referenciákkal,
amelyekkel rendelkezünk,
méltó versenytársai tudunk
lenni a multinacionális cé-

geknek is. Társaságunk alap-motivációja a folya-
matos fejlõdés, ezért mind folyamatainkban,
mind mûködésünkben a folyamatos megújulás-
ra, a fejlõdésre törekszünk. Hisszük, hogy a lelki-
ismeretes munka mellett ez a siker záloga!    (x)

SZABADICS Zrt.: a Dunántúl
legnagyobb mélyépítõ társasága

XIV. Zalakarosi Bornapok
2011. AUGUSZTUS 11–14. (CSÜTÖRTÖK–VASÁRNAP)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

AUGUSZTUS 11. (CSÜTÖRTÖK)

16.00–20.00: Gyermek animáció, „Lovagi sátor” (pajzs, kard készítés)
19.00–20.00: Tréfás „Paraszt Olimpia” (középkori paraszti- ill. lovagi já-

tékok, vízhordás, asszonycipelés, karikahajítás, mocsárjá-
rás, íjászat) 

17.00: Rendezvény megnyitása – Borlovagok felvonulása –
„Város bora” cím átadása

18.00: Karos Táncegyüttes fellépése
20.00: Magna Cum Laude élõkoncert (Dísz tér)

19.00–24.00: Bál a Mura Band-el

AUGUSZTUS 12. (PÉNTEK)

16.00–20.00: Gyermek animáció, „Lovagi sátor” (pajzs, kard, készítés)
19.00–20.00: Tréfás „Paraszt Olimpia” (középkori paraszti - ill. lovagi já-

tékok, vízhordás, asszonycipelés, karikahajítás, mocsárjá-
rás, íjászat) 

20.00: Fenyõ Miklós fellépése (Dísz tér)
21.00: Akrobatikus tûzzsonglõr bemutató

19.00–24.00: Bál a Lenner – Horváth Duóval

AUGUSZTUS 13. (SZOMBAT)

17.00–21.00: Gyermek animáció, „Lovagi sátor” (pajzs, kard, készítés)
16.00–16.30: Gólyalábas bohócok bemutatója
17.00–17.30: Gólyalábas bohócok bemutatója
18.00–18.30: Gólyalábas bohócok bemutatója

18.30: Galambos Fecó bûvészmûsora
19.30: Jöjj el napfény! Szép Magyarország! Varga Miklós fõ-

szereplésével (Dísz tér)
19.00–24.00: Bál a Helios Együttessel

20.30: Fáklyás felvonulás a gyerekeknek animátorok vezetésével
(szülõi felügyelettel)

22.00: Lézershow

AUGUSZTUS 14. (VASÁRNAP)

16.00–20.00: Gyermek animáció
19.00: Vízibomba bajnokság
18.00: Nagykanizsai Fúvószenekar fellépése (Dísz tér)

19.00–24.00: Bál a Fantázia Duóval
20.00: „Cigányszerelem” táncmûsor
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A Közösségi Ház bérletes színházlátoga-
tást szervez Budapestre a Nemzeti Színház-
ba.

A bérlet a 2011-2012-es évad következõ elõ-
adásait tartalmazza:

• Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét
nyár, jó estét szerelem 
(zenés dráma 2 részben)
Rendezõ: Rába Roland

• Kovács-Mohácsi-Mohácsi: Egyszer
élünk avagy a tenger azon túl tûnik
semmiségbe
(zenés katonadolog 3 részben)
Rendezõ: Mohácsi János

• Madách Imre: Az ember tragédiája
(dráma)
Rendezõ: Alföldi Róbert

• G. B. Shaw: Szent Johanna 
(dráma)
Rendezõ: Alföldi Róbert

Az elõadásokról és a színházról részleteseb-
ben a színház honlapjáról tájékozódhatnak.

Az elõadásokra három árkategóriában le-
het bérletet vásárolni.

– I. kategória: 12.000 Ft
– II. kategória: 9.000 Ft
– III. kategória: 6.500 Ft
Az árkategóriáknak megfelelõ ülõhelyek

megtekinthetõk a színház honlapján.

Az elõadások szombati napokon 19 órától
kezdõdnek, várhatóan október és április kö-
zött.

Az utazás a Közösségi Ház szervezésében
autóbusszal. 

Az utazás várható költsége: 3-4.000Ft/
fõ/alkalom.

(a négy utazás költségét szeptember 23.-ig
kell befizetni)

A bérletek nem névre szólóak tehát ha va-

laki nem ér rá a megadott idõpontban átad-
hatja másnak a bérletet.

Jelentkezni augusztus 17-ig lehet a Közös-
ségi Házban a bérlet árának befizetésével.

Érdeklõdni személyesen a Közösségi Ház-
ban munkanapokon 8-16 óra között.

Telefonon: 06-93/340-852
Mobil: 06-30/5894-700

Terveink szerint a színházlátogatás napjaira
kiegészítõ programokat szervezünk Budapes-
ten.

Kellemes napok a fõvárosban, kulturális él-
mény a Nemzeti Színházban, kikapcsolódás a
családtagokkal, barátokkal, közös élmények új
ismerõsekkel, mindez együtt: színházbérlet a
Nemzetiben!

Közösségi Ház

Menjünk együtt a Nemzetibe!

11.00–17.00: Háttérszolgáltatások: Gránit
Gyermek játékváros, egy jó program a család-
nak – Kiskastély ugrálóvár (50 kg-ig) – Elektro-
mos helikopter apróságoknak – Trambulin 

Gyermek Játéktár 40 játékkal, (kisbiciklik,
családi társas, ügyességi, memória, rugós focik,
mocsárjáró eszközök, konstruktív játékok ) 

Elektromos kisautók, motorok 
a) Családi vetélkedõ 
b) Hennafestés 
c) 13.00–17.00: Grafológia, gyermek és fel-

nõtt rajzelemzés
PROGRAMOK:
11.00–12.00: Vendégünk Rudi bohóc  

15.00–16.00: Egy óra Zabszalma Együttessel 
17.00: Sztárvendég: Vastag Tomi, az X Fak-

tor felfedezettje
21.00–01.30: Éjszakai élményfürdõzés (DJ.,

Karaoke, büfé, koktélok, medencék, jacuzzi, jó
hangulat, fények,…)

Július 30. Családi Nap a Gránit Gyermek Játékvárosban

Augusztusi programok
Július 29. (péntek) 16.00

Zalakaros Kupa Erõs Emberek
Versenye – Zalakaros, Gyógy-
fürdõ rendezvénysátor
Szervezõ: Darázs Ádám

Augusztus 5–7. 
(péntek-vasárnap)

Családi Nap – Zalakaros, Re-
pülõtér
Szervezõ: Repülõtér

Augusztus 6. (szombat)
18.00

Térzene – Zalakaros, Dísz tér
Szervezõ: Közösségi Ház

Augusztus 11–14. 
(csütörtök-vasárnap) 17:00

XIV. Bornapok – Zalakaros,

Gyógyfürdõ tér, Dísz tér
Szervezõ: Turisztikai Egyesület

Augusztus 18–20. 
(csütörtök-szombat) 

Utcazene fesztivál –
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér,
Dísz tér
Szervezõ: Turisztikai Egyesület

Augusztus 19–21. 
(péntek-vasárnap) 

XIX. Zalakarosi Nemzetközi
Kosárlabdatorna – Zalakaros,
Általános Iskola
Szervezõ: Gábor Erzsébet

Augusztus 20. (szombat)
10.00

Szent István napi ünnepség –

Zalakaros, Szent István tér
Szervezõ: Közösségi Ház

Augusztus 27. (szombat)
09.00

Az Egészséges Fürdõvárosért
programsorozat záró rendez-
vénye: Sporttal az egészsé-
gért Sportnap – Zalakaros,
Sportcentrum
Szervezõ: Zalakaros Város Ön-
kormányzata

Augusztus 27. (szombat)
18.00

Térzene – Zalakaros, Dísz tér
Szervezõ: Közösségi Ház

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk min-
den ünneplõt augusztus
20-án, SZOMBATON dél-
elõtt 10 órakor tartandó
Szent István napi kenyér
és- keresztszenteléssel egy-
bekötött  ünnepségünkre.

Helye: Szent István tér
és a Fõ út 4. sz. elõtti ke-
reszt.

Zalakaros Város 
Önkormányzata 
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24 ÓRÁS ÚSZÁS
A Karos Sprint Úszóklub a

város napja elõtt tisztelegve
immár negyedik alkalommal
rendezte meg a 24 órás úszá-
sát. A Gránit Gyógyfürdõ 25
m-es medencéjében az úszó-
klub tagjai és a vendégek ösz-
szesen 140 km távot teljesí-
tettek.

Káldi Zsigmond, az úszóklub
elnöke, aki Kötõ Attila alpol-
gármesterrel egyetemben a
rendezvényt elindította és le-
zárta, elmondta, hogy az idén
a minimálisan meghatározott
200 m-es távot 110 úszó (ebbõl
62 vendég) teljesítette, akik
ezért emléklapot vehettek át. 

A vendégúszók létszámát
növelte testvérvárosunk,
Asperhofen küldöttsége is,
akik jó ötletnek tartották e
nem mindennapi úszást és
örültek annak, hogy teljesít-
ményükkel segíthették a
szervezõk által kitûzött elõ-
zetes célt. 

Kötõ Attila alpolgármester
elmondta, hogy elõzetesen a
város 14. születésnapjának
tiszteletére 140 km teljesíté-
sét tûzték ki maguk elé, amit
sikerült is teljesíteni. Káldi Zsi-
gmond a sportnap értékelé-
sénél Kovács Tamás 14 km-es
teljesítményét, valamint Far-
kas Kálmán és lánya teljesít-
ményét külön is kiemelte,
akik együtt 10 km teljesítet-
tek vendégúszóként, az éj-
szaki úszást is bevállalva.

A szervezõk elmondták,
hogy a vendégúszók a város
napja elõtt tisztelegnek az
úszással, míg a klub tagjai jel-
képesen e sportnappal köszö-
nik meg a városnak a mûkö-
désükhöz nyújtott támoga-
tást. Természetesen jövõre is-
mét lesz 24 órás úszás, mely-
nek nyitóúszására az úszóklub
egy neves sportolót szeretne
felkérni, ezzel is ösztönözve
mindenkit a sportolásra.

A kupán négy csapat mérte ös-
sze erejét három fordulós, körmér-
kõzéses lebonyolítási rendszerben.
A szervezõk gondoltak az aktív já-
téktól már visszavonultakra is, a
fordulók között a zalakomári és a
helyi öregfiúkból álló vegyes csapa-

tok mérkõztek meg egymással,
ahol többek mellett Böröcz József
képviselõ is kergette a labdát.

A barátságos hangulatú vetélke-
dést, ahol a nézõk sok izgalmas, az
utolsó percekig kiélezett mérkõzést
láthattak, végül hibátlan teljesít-

ménnyel a Nagyradán játszó
zalakarosiak csapata (Cziráki László,
Vékony Zsolt, Jámbor Balázs, Szûcs
Attila, Halász Máté, Nagy Péter, Pe-
reszlényi Zsigmond) nyerte meg a
Karosi fiatalok elõtt. Harmadik he-
lyen a Közösségi Ház csapata vég-
zett, negyedik pedig a Rendõrörs
csapata lett. (Képen a sportnapon
résztvevõk.)

A torna végén a szervezõk fi-
nom ebéddel köszönték meg a
sportolóknak a részvételt.

A Vuelta Sportiroda Kft. szer-
vezésében ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Zalakaros
Maraton országúti kerékpárver-
seny. A város napjához kapcsoló-
dó programra július 23-án került
sor. 

Az eseményen, mely egyben a
Határon Túra 2011 felkészítõ túrája
is volt, 74 kilométeren országúti, 39
kilométeren országúti és mountain
bike kategóriában lehetett rajthoz
állni, valamint kerékpárral és gör-
korcsolyával a 36 kilométeres Kis-
Balatoni túrát lehetett teljesíteni. 

Az idei versenyre a résztvevõk
Ausztráliából, Szlovéniából és Né-
metországból érkeztek a magyarok
mellett. A több mint 160 sportoló
küzdelme végül óriási csatában dõlt
el, a célba minimális különbséggel
érkezett az elsõ három versenyzõ, a
kilátónál lévõ „hegyi” befutón vé-
gül az ausztrál Michael Smith volt a
leggyorsabb, megelõzve a szlovén
Clan Doredost és az idei hegyik-

erékpáros maraton magyar bajnok
Buruczki Szilárdot, aki a gyõztestõl
mindössze 12 másodperccel lema-
radva lett harmadik. (Képünkön a
rajt utáni pillanatok.)

A szervezõk a közel húsz kate-
gória gyõzteseit kupával, a dobo-
gósait pedig éremmel jutalmazták,
amiket Novák Ferenc polgármester
adott át.

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. � 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter � Szerkesztõ: Antal Anita � Telefon: 30/9116-550 � E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Városi Sportnapot tartottak
Zalakaros Város Napjához kapcsolódóan a Közösségi Ház elsõ al-

kalommal hirdette meg a Városi Sportnapot. A szervezõk elõzetesen
tenisz és labdarúgás sportágakban várták a város lakosságát, azon-
ban a szombat délelõtti esõ miatt ezúttal csak a labdarúgó tornára
került sor a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében.

Zalakaros Maraton
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Nem lehet mondani, hogy a
legkisebbek nem találtak elfog-
laltságot maguknak a háromna-
pos rendezvény idején. Renge-
teg érdekes, ötletes játékkal
várták õket a szervezõk.
Gyöngyfûzés, gyurmázás, óriás
kirakó (természetesen
zalakarosi jellegzetességekkel),
rajzverseny, öko játszóház, vízi-
bomba bajnokság, valamint a
Meseerdõ bábszínház elõadása
várta az apróságokat.

Az öko játszóházban igazán el-
engedhette a fantáziáját minden-
ki; érdekes alkotások készültek pa-
pírhulladékból, kupakokból, mû-
anyag flakonokból.

A zalakarosi Horváth Lili (ké-
pünkön) éppen egy tornyot (vagy
kilátót? nos, ezt is a fantáziára bíz-

zuk) készített ott jártunkkor a hul-
ladék anyagokból. A Dömötör Ani-
ta és Dömötör László vezette ját-
szóházban szorgos kezek „Leg-
szebb zalakarosi élményem” cím-
mel pályamunkák készítésén fára-
doztak. Az alkalmi kis grafikusok
mindegyike apró ajándékkal távoz-
hatott, kreatív különdíjat kapott al-
kotásáért a romániai Vaida George-
Stefan. A kicsik közül I. helyezett az
5 esztendõs rácalmási Ranga Petra
lett, a nagyok közül legjobbnak a
budapesti Németh Réka rajzát ta-
lálta a zsûri, második lett a nagyka-
nizsai Oros Alina, III. helyen az ajkai
Perei Zsófia végzett.

PROGRAMOK A VÁROS NAPJÁN

Gyereksarok a Dísz téren

Zene, tánc, tûzijáték
Akik a retro dalok, vagy épp a báli zene szerelmesei, szintén

nem távoztak csalódottan egyik este sem, hiszen minden napra ju-
tott egy-egy bálinak nevezett zene, illetve zenekar, melyek tagjai
derekasan húzták a talpalávalót, és zenéjükkel jócskán megmozgat-
ták a közönséget. Muzsikált a Casino együttes, a Rulett zenekar (fo-
tónkon) és a Lenner-Horváth duó. Igaz, az esõ idõnként szétszórta
a táncolókat, egy azonban biztos: akik ott voltak, kivételesen jól
érezték magukat. Emellett kiváló ételek, italok, sütemények kínála-
ta, kézmûvesek bemutatói és portékái vártak mindenkit, sõt, szom-
bat este negyedórás, pazar tûzijáték koronázta meg a napot. A ha-
tás lenyûgözõ volt.

Fiatal lányok si-
koltozása közepet-
te lépett színpadra
SP, azaz Éder Kriszti-
án. A soproni szüle-
tésû énekes srác az
egész nyarat kon-
certezéssel tölti,
kersztül-kasul be-
járva az országot.

Mint azt a Karosi
Krónikának nyilat-
kozva elmondta:
Zalakaroson nem
elõször jár, s a na-
gyon pozitív ta-
pasztalatai és kelle-
mes emlékei után
nem is volt kérdés,

vállalja-e a karosi fellépést, mely egyébként a
városnapok egyik kiemelt programja is volt.

Nem túlzás, de legalább kétezren voltak
kíváncsiak SP fellépésére, dalait a tinilányok
és fiúk kívülrõl fújták, sikoltozással, tapssal
üdvözöltek minden egyes számot. SP a fel-
lépés után dedikált is, és bizony szükség

volt a
b i z -
tonsá-
g i
õrök-
r e ,
m á s -
ként a
rajon-
gótá -
b o r
átsza-

kította volna a korlátot, és SP sem úszta volna
meg – elveszett volna a lányok gyûrûjében.

S hogy mit üzen a fiatal sztár a karosi lá-
nyoknak? „Nagyon zsír volt a buli, mindenki
aktív volt, és igen jól éreztem magam a karosi
társaságban” – válaszolta kérdésünkre.

„Zsír volt” a buli!


