
22001111..  aauugguusszzttuuss 2255..

Zalakaros város lapja

XXVVII..  éévvffoollyyaamm  1144..  sszzáámm

Az eseményre a fürdõ program-
jai sorában is kiemelkedõnek szá-
mító családi nap keretében került
sor. A 15 millió forintos költségve-
téssel épült pályát dr. Burján Richárd,
a gyógyfürdõ vezérigazgatója,
Novák Ferenc polgármester és
Deutschné Lang Erika alpolgármes-
ter adta át hivatalosan is rendelteté-

Bornapok
Tizenkét borház kínálta nedûit

az idei Zalakarosi Borfesztiválon. A
sorrendben tizennegyedik bornapo-
kon avatták fel a fedett rendezvény-
teret, ezen a napon adták át a
Zalakaros Város Bora címet, és a
fesztivál négy napján rengeteg szó-
rakoztató programmal, igényes étel-,
ital- és kézmûves kínálattal várták az
érdeklõdõket. Minderrõl bõvebben
a 8. oldalon olvashatnak.

A Szent István téren, szabadtéri szentmisével és az új kenyér
megáldásával, valamint kulturális mûsorral tisztelgett a város az
államalapítás évfordulója és Szent István királyunk emléke elõtt.
Az ünnepség részletei lapunk 3. oldalán.

14. ALKALOMMAL

sének. Dr. Burján Richárd elmondta:
az elkészült, több funkciós pálya baj-
noki és nemzetközi szintû rendezvé-
nyek lebonyolítására egyaránt alkal-
mas, méretei lehetõvé teszik, hogy
egyszerre két röplabda pályát, illet-
ve egy foci vagy kézilabda pályát
alakítsanak ki rajta. A játéktér mel-
lett elkészült a jelenleg 240 fõ foga-
dására alkalmas lelátó, mely azon-
ban az igények szerint bõvíthetõ. 

A pályát gálamérkõzés kereté-
ben adtak át valódi rendeltetésé-
nek. (Errõl bõvebben lapunk 6. ol-
dalán olvashatnak.)

Az avatást körülölelõ családi na-
pon számos más program is szóra-
koztatta a strand közönségét: fellé-
pett Rudi bohóc, a gyerekek szóra-
kozását ezen kívül játékok, ugráló
vár, trambulin biztosította. Fellé-
pett a Zabszalma együttes, s itt volt
Vastagh Tomi is. A sztárvendégek
sorát Király L. Norbi is gazdagította
– õ augusztus elsõ hétvégéjén lé-
pett közönség elé a fürdõn. A vendégek fürdõn eltölt-

hetõ szabadidõs tevékenysé-
gének bõvítése, a város sport-
életének színesítése, sportkí-
nálatának bõvítése is motivál-
ta a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. új
vezetését akkor, amikor a
strandfürdõ területén strand-
labdarúgó és –röplabda pálya
kialakítását határozta el.
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Az április 21-i számunkban már beszámoltunk arról, hogy az Ön-
kormányzat az idén is fel kívánja venni a harcot a parlagfû ellen. En-
nek érdekében már pályázaton beszerzett egy motoros fûkaszát és
meghirdeti a parlagfû gyûjtési akciót.

Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén
gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztítani!
Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk, hogy megakadályoz-
zuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni vé-
dekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyökér-
zettel együtt történõ eltávolítása. Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott
már nem tud újból kihajtani. A parlagfû október közepén hoz ter-
mést, ezért még nem késõ annak irtása. 

Mindenki nyerhet, ha gyûjti a kihúzott parlagfüvet!

A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén hétköz-
nap 13.00-14.30 óra között 2011. szeptember 30-ig 50 tõ gyökeres
parlagfû leadásáért minden gyûjtõ igazolást kap, melyet a Polgár-
mesteri Hivatalban leadva az akció végén ajándékutalványok sorso-
lásán vehetnek részt.

Kérjük, hogy a gyûjtéssel segítse a parlagfû elleni védekezést, il-
letve a Polgármesteri Hivatalban (06-93-540-091) jelentse a súlyosan
fertõzött területeket!

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHÍVÁSA

PARLAGFÛ AKCIÓ 

A napokban – egyelõre még csak az interneten – tették közzé a
legújabban elbírált NFÜ-pályázatokat. A hírek között olvashatjuk,
hogy többek között városunknak az iskolai sportudvar kialakításá-
ra, illetve rendezésére beadott pályázata is a nyertesek sorait gya-
rapítja.

Támogatják
a sportudvar pályázatot

– Az önkormányzat 15 millió forintos támogatással fejleszthe-
ti a sportudvart – kommentálta a hírt Novák Ferenc polgármester.
– Elsõsorban a pálya borítása változik: mûanyag borítású pályát
kap a sportudvar, ami számos labdajáték lebonyolítását teszi
majd lehetõvé. 

A polgármester jelezte: az önkormányzat vizsgálja lelátó építésé-
nek lehetõségét is. Miután a pályázati feltételek rendkívül kötöttek, a
pálya körüli salakos részek egyelõre maradnak a jelenlegi formájuk-
ban.

A munkálatok a remények szerint jövõ tavasszal kezdõdhetnek el. 

Befejezõdtek a Hegyalja és a Liget utcában a csapadékvíz elve-
zetés munkálatait követõ út helyreállítási munkák. Ezek során a
bejárók leaszfaltozása történt meg. A vízelvezetés mûködését az
önkormányzat folyamatosan vizsgálja, szükség esetén korrekció-
kat hajtanak végre – tájékoztatott Novák Ferenc polgármester.

Aszfaltozott bejárók



– István uralkodása alatt
Nagyboldogasszony napja a tör-
vénylátó napok ideje volt
Fejérváron, ahol ekkor ült össze a
királyi tanács is. A nap késõbbi je-
lentõségét növelhette, hogy 1038-
ban István is épp augusztus köze-
pén halt meg. Mária Terézia rende-
letben vetette fel a naptárba az Ist-
ván-napot „nemzeti” ünnepként,
amely aztán 1848-ig folyamatosan
állami és egyházi ünnep is volt. A
Szent István nap ünneplését a sza-
badságharc bukása után megtiltot-
ták, ami nem is csoda, hiszen az el-
sõ, 1860-ban tartott megemlékezés
országos tüntetéssé terebélyese-
dett. Ettõl kezdve a hatalom eltûr-
te Magyarországon augusztus 20.

megünneplését,
majd 1884. októ-
berében több
képviselõ láza-
san követelte
Szent István
napjának állami
ünneppé nyilvá-
nítását. Évekig
tartó vita után a
képv i se lõház
1891. májusában
augusztus 20-a
mellett voksolt.
Ekkor az uralkodó, Ferenc József
munkaszüneti nappá nyilvánította.
1938-ban, Szent István halálának
900. évfordulóján Szent István em-
lékét törvénybe foglalták, 20-át pe-

dig nemzeti ünnepnek nyilvánítot-
ták. 1945-ben ezt eltörölték, de a
napot az egyházi ünnepek sorában
1947-ig nyilvánosan ünnepelhették.

A kommunista rendszer számára

az ünnep vallási és nemzeti tartal-
ma miatt nem volt vállalható.
Azonban teljes megszüntetését
sem tartották ésszerû megoldásnak
– ahogy az a tisztán vallási ünnepek

egy részével történt –, így szellemi-
leg és tartalmilag teljesen átalakí-
tották. Szent István ünnepébõl az
„új kenyér ünnepe” lett, majd az új
alkotmányt, mint új – szocialista –

á l lamalapítást ,
1949. augusztus
20-ra idõzítették.
Innentõl kezdve
1949-1989 között
augusztus 20. az
alkotmány napja
lett, 1950-ben pe-
dig a napot az El-
nöki Tanács a nép-
köztársaság ünne-
pévé is nyilvánítot-
ta. 1991-tõl egyhá-
zi és állami ünnep
– elevenítette fel
nemzeti ünnepünk
hányatott sorsát a
polgármester.

Hogy ki, mikor, hogyan ünnepelt
augusztus 20-án, akár feledésbe is
merül. Az azonban, amit István kirá-
lyunknak köszönhetünk, máig ható
érvényû mindannyiunk számára.

– Az a hit, amivel Szent István ál-
lamot alapított, ma is csodálatra
méltó.  Meggyõzõdésem, hogy Ma-
gyarország évszázados sikertelen-
ségét éppen e hit elvesztése okoz-
za. Tanuljunk meg újra hinni! Higy-
gyünk magunkban, családunkban,
munkatársainkban, értékrendünk-
ben!  Így érhetjük el, hogy orszá-
gunk újra a Szent István-i útra lép-
jen – fejtette ki Novák Ferenc.

István hite mellett azt az uralko-
dói szuverenitást is kiemelte a szó-
nok, mellyel már elsõ királyunk ren-
delkezett és megmutatta: képesek
vagyunk önálló hozzájárulásra, önál-
ló teljesítményre Európa és a világ
dolgaiban. 

– István tudta: sikerrel csak
olyan kormányzás járhat, amely a
magyar emberek érdekeit, hagyo-
mányait tartja szem elõtt. Mi, akik
itt, ebben a városban élünk, az
ezeréves állam részesei vagyunk, és
nekünk is van felelõsségünk a kö-
vetkezõ ezer évre. Hinnünk kell ab-
ban, hogy Zalakaroson, itt élõ em-
berekként mi is tudunk tenni a ha-
záért, sorsunk jobbra fordulásáért. 

Mindenkinek csak annyi a fel-
adata, hogy saját munkáját, hivatá-
sát tisztességesen végezze, termé-
szetesen azok is, akiket a nép vá-
laszt, tegyék dolgukat tisztességgel
– hangsúlyozta.

Beszédét koszorúzás, majd az új
kenyér Háda László plébános általi
megáldása és körülkínálása követte.
Az ünnepség a Dalárda vegyeskar
fellépésével zárult.
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Szent István útja követendõ példa
A magyar államalapítás 1011. évfordulójára, I. István szentté avatásá-

nak napjára emlékeztek az ünneplõ karosiak és városunk vendégei a
Szent István téren augusztus 20-án. Mérei Gabriella szavalatát követõen
Novák Ferenc polgármester ünnepi beszédét hallgathatta a közönség.

A borfesztivál ideje alatt baráti látogatáson
tartózkodott nálunk a lengyelországi Olesno hét-
fõs delegációja Sylvester Lewiczki vezetésével.

A küldöttség részt vett a fesztivál hivatalos
megnyitóján (ahol a lengyel polgármester is kö-
szöntötte a vendégeket), a programsor rendez-
vényein, Zalamerenye polgármestere meghívá-
sának eleget téve a merenyei templomban tar-
tott jótékonysági koncerten, valamint Novák Fe-
renc polgármester kalau-
zolásával megismerked-
tek Zalakaros és környéke
természeti értékeivel, ne-
vezetességeivel.

A lengyel vezetõ el-
árulta: nem titkolt céljuk
egy jól mûködõ gazdasági
kapcsolat kialakítása saját
és városunk térsége kö-
zött. 

– E gazdasági kapcso-
latot alapvetõen a borá-
szat és a mezõgazdaság
terén képzelem el, konk-
rétabban a bor és a kuko-
rica importjában gondolkodom – mutatott rá.

– Megállapodásunk értelmében összeállítjuk
és elküldjük Olesno számára helyi és térségbeli
vállalkozásaink listáját, azokét természetesen,
akik a jelzett területeken partnerként tudnának

részt venni a munkában. Sylvester Lewiczki je-
lezte számunkra, hogy az olesnoi inkubátorház-
ban is lehetõséget kíván biztosítani a kapcsoló-
dó vállalkozások bemutatkozására – mondta
Novák Ferenc.

A lengyeleknek borászati témában nem csu-
pán a fesztiválon, a borok ízlelgetése kapcsán
volt alkalmuk megismerkedni a helyi lehetõsé-
gekkel: megtekintették és nagy tetszéssel fogad-

ták a nagyradai borkombinát mûködését, ezen
kívül számos kiránduláson vettek részt.

Olesno szeptember közepén várja a zalakarosi
delegációt, a találkozón a gazdasági témában is
folytatódnak a tárgyalások.

A lengyel-magyar gazdasági
kapcsolatot erõsítenék

A lengyel küldöttség Lendvára is ellátogatott.

TISZTESSÉG, HELYTÁLLÁS, HIT



Szeptemberben megváltozik az
ifjúság élete. Iskolába indul sok ezer
diák. Arcukon édesanyjuk csókja,
szívükben reménység. Valami meg-
foghatatlan érzés hatja át a neve-
lõt, tanuló egyaránt, s mindig van
mit üzenni az iskolának. Tervek,
programok születnek, de gondok is
tornyosulnak a mindennapokban.

Iskolánk felkészülten, „kitárt
karral”, boldogan várja beiratko-
zott, tudásra és szeretetre szomjas
tanulóját. Ezért gyermek, szülõ, ne-

velõ mindig azt keresse, ami össze-
köt, ami az eredményt szolgálja,
ami a nyitottságot biztosítja. A gye-
reket kézen fogó szülõk, nagyszü-
lõk – s fõleg a gyerekek – érezzék,
hogy az iskola értük van!

KEDVES DIÁKOK!

Kívánom, hogy az akarat, a jóra
és a szépre való törekvés kísérjen
benneteket a tanév során. Mindany-
nyian arra törekszünk majd, hogy a
lelkesedésetek megmaradjon, hogy
mindig örömmel gyertek az iskolá-
ba, hogy szívesen végzett, sikerrel
kísért kötelesség legyen számotok-
ra a tanulás. 

Szeressétek szüleiteket, nevelõi-
teket, társaitokat, iskolátokat!

Fedezzétek fel azokat a lehetõ-

ségeket és adottságokat, amelye-
ket megtaláltok magatokban, ame-
lyeket kaptatok! 

Bontakoztassátok ki azokat, de
nemcsak önmagatok, hanem má-
sok számára is!

Keressétek, találjátok meg, ala-
kítsátok saját egyéniségeteket!

KEDVES SZÜLÕK!

Köszöntöm Önöket, köszönjük
bizalmukat, hiszen legféltettebb
kincsüket, gyermeküket bízták
ránk. Nagyon sok szeretettel és kü-
lön is köszöntöm az 1. osztályoso-
kat és szüleiket. Mi már tudjuk,
hogy az iskolás évek legemlékeze-
tesebb, legszebb része 1. osztályos-
nak lenni. Õk még õszintén örül-
nek, várják a tanévkezdést. Boldo-
gan veszik hátukra az iskolatáskát,
szent még az elhatározás, hogy
szorgalmasak, jó tanulók lesznek.
Széppé teszi ezt az idõt a várako-
zás, az újdonság varázsa.

Legyen a szülõknek sok örömük

gyermekükben, legyen minden nap
ajándék, amikor gyermekük csillogó
szemmel, boldogan érkezik haza az
iskolából.

Kezdjük meg a munkát együtt,
lelkesen! Kívánok hozzá mindany-
nyiunknak sok sikert, jó kedvet bõ-
séggel!

Találkozunk szeptember 1-jén
8 órakor a tanévnyitón az iskolá-
ban!

„Boldog új évet kívánunk!”

Benkõné Gulyás Edit
igazgató
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Nyertes
térségi TDM

pályázat
A Nyugat-Balatoni Turisz-

tikai Iroda nonprofit Kft. a
Széchenyi terv keretében
„Nyár, Egészség, Természet -
Térségi TDM fejlesztés a Nyu-
gat-Balaton térségében” cí-
mû projektre 104,3 millió fo-
rint összértékû pályázata –
85%-os támogatási intenzitás
mellett – 88,6 millió forinttá-
mogatást nyert el. 

A projektben nagy hang-
súlyt fektetnek a térséget
érintõ kerékpáros termékfej-
lesztésre, a termékek minõsé-
gi megjelenítésre (pl. több-
nyelvûség, digitális túratér-
kép, túraútvonalak)  valamint
a térséget érintõ desztinációs
marketingfeladatok bõvíté-
sére, erõsítésére. A kedvez-
mény kártyarendszer is to-
vábbfejlesztésre kerül, vala-
mint olyan infrastrukturális
fejlesztések és eszközbeszer-
zések valósulnak meg, mint
gépkocsi vásárlás vagy a tér-
ségi iránybusz járattámogatá-
sa.

A támogatott program
2011. október és 2013. szep-
temberi idõszakban valósul-
hat meg. Területi kiterjedése:
Hévíz, Keszthely, Zalakaros,
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Kehidakus-
tány.

– Szövetsé-
günk évrõl évre
megrendezi e
programját, hogy
segítségével is
népszerûsítsük a
magyar fürdõkul-
túrát. Idén az or-
szág 28 nagy múl-
tú fürdõje és
strandja várta a
látogatókat au-
gusztus 12-én es-
te is – közölte
Vancsura Miklós, a
Magyar Fürdõszö-
vetség elnöke.

A fürdõzést
népszerûsítõ ren-
dezvényt azért
éppen augusztus
12-én, pénteken
tartották, mert
ennek a napnak a
környékén volt
látható az egyik
leglátványosabb
égi jelenség, a

nagy augusztusi csillaghullás, a
Perseida meteorraj.

Az ország több fürdõje ezen a
napon zenés- programokkal várta a
látogatókat, de akadtak olyanok is,
akik a csillagászati témák iránt ér-
deklõdõk igényeit próbálták meg ki-
elégíteni. Jó példa erre a Martfû Ter-
mál SPA, ahol ezen a napon csillagá-
szati bemutatót tartottak, a harká-
nyi gyógyfürdõben szakmai segítsé-
get adtak ahhoz, ha valaki a meden-
cébõl szerette volna figyelni a mete-
orokat, a szegedi Anna Gyógy-, Ter-
mál és Élményfürdõben is csillagjó-
sok segítségével kutathatták a jövõt. 

A tûznek, a fénynek a Gránit
Gyógyfürdõben is jutott szerep, hi-
szen a közel kétszáz vendég a Tûz-
madarak tûzzsonglõr bemutatójá-
ban gyönyörködhetett. Jutott sze-
rep a zenének, a finom koktélok-
nak, és persze a fürdõzésnek is, a
baráti társaságok minden második
tagja pedig  50%-os kedvezmény-
nyel léphetett be a fürdõbe, s ez a
kedvezmény már két fõtõl igénybe
vehetõ volt.

Itt van a kapuban a szeptember: a szóló szõlõ, a kopogó dió, a
kéklõ szilva hava. Itt van a táskákkal teli, gyermekzsivajtól hangos
tanévkezdés. Megszólalnak a csengõk, valami más hangot, ízt, zama-
tot hintenek szét. Belénk rögzültek már e hangok, néha már várjuk,
ezek diákéletünk csengettyûi.

Strandok éjszakája
A Gránit Gyógyfürdõ is csatlakozott az augusztus

12-én a Magyar Fürdõszövetség által megrendezett
Strandok éjszakája programhoz.

Szeptemberi csengõszó
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Ferjáncz Attila örökös bajnok
autóversenyzõ és Regõczi Attila üz-
letember találmánya, a magyar bo-
rút kalandozás nem pusztán a ha-
zai borok népszerûsítését célozza
meg, hanem így mutatják be gaszt-

ronómiánkat, növelik turisztikai
vonzerõnket is. A túra a közlekedés
szabályainak szigorú betartása mel-
lett egyben játék is, amely lehetõ-
séget ad találkozásokra borászok-
kal, valamint a vendéglátás és a
konyhamûvészet szakembereivel.

A szervezõk ezzel kapcsolatos
tájékoztatója a közelmúltban zaj-
lott Budapesten. A tájékoztatón vá-
rosunkat Jámbor Tímea marketing
szakember képviselte, lévén, hogy
Zalakaros ez évben is csatlakozott a
rally-hoz.

Elhangzott: a  rally a Parlament
elõl startol, 115 páros vág neki a há-
romnapos túrának. 

– Összesen hétszáz kilométeres
távot tesznek meg indulóink.
Õket tizenhat borpince és két pá-
linkafõzõ várja. Lesz „Ki kormá-
nyoz a legjobban?” – politikus ku-
pa, különdíjat kap a legjobb nõi

páros és tervezik külön „borász
kupa” meghirdetését is – jelezte
Regõci Attila pr-üzletember, a ren-
dezvénysorozat fõ szervezõje.

A verseny sportigazgatója most
is, mint korábban mindig: Ferjáncz
Attila, az ismert autóversenyzõ. Õ
jelöli ki az útvonalat, elõzetesen be
is járja és feltérképezi az akadályo-
kat. Idén a Dunántúlt kalandozzák
be az autózók. Útjuk Neszmélyen, a
Somló-hegyen, és sok más érdekes
tájon vezet majd keresztül. Az elsõ
nap célállomása Zalakaros, a Hotel
Karos Spa, a másodiké pedig Siófo-
kon, a Hotel Azúr lesz. Közben fel-
keresik – sok másik mellett – a

Konyári Pincészetet, végiglátogat-
nak egy sereg borászt Szekszárdon,
tesztkérdésekre is válaszolnak és já-
tékokban is részt vesznek. A ver-
senyzõk biztonságára Komáromi
Endre rendõrtábornok ügyel, aki, vé-
gigkövetve az elmúlt éveket, bizo-
nyítottnak látja, hogy lehet borpin-
céket látogatni, el lehet menni pálin-
kafõzdébe úgy, hogy a gépkocsive-
zetõ nem iszik. Azért vesznek részt
párok a rallyen, hogy feloszthassák
egymás között a napokat; aki vezet,

ne igyon! A felkeresett pincéknél
mindenki ajándékot kap, s aki aznap
„feláldozta magát”, este már gond
nélkül kortyolhat, behozhatja a le-
maradást. Az út mentén számos he-
lyen les majd sebességmérõ a ver-
senyzõkre, és a szonda sem lesz hi-
ánycikk ebben a három napban.

A verseny az idén is majd a Par-
lament elõtt ér véget. A lapunk
megjelenésével azonos idõben tör-
ténõ karosi találkozóról következõ
számunkban olvashatnak.

A fürdõ adott otthont az Életmódnap az
egészség jegyében programsorozatnak,
mely során Deutschné Lang Erika sportért
felelõs alpolgár-
mester meghí-
vásának eleget
téve a Magyar
Strandlabdarúgó
Válogatott is be-
mutatót tartott
a fürdõ vendé-
geinek.  

A labdarúgás
nyári változata a
brazíliai tenger-
partokról indult
világhódító útjá-
ra, s egyre nép-
szerûbb Ma-
gyarországon is.
Számos egyesü-

let alakult, melyek rendszeresen szerepel-
nek nemzetközi tornákon, válogatott csa-
pattal is rendelkeznek. 

A karosi Gyógyfürdõben rendezett nyil-
vános edzés a hagyományos linzi tornára
való felkészülést szolgálta, melyen a keret
tagjai egymással csaptak össze. A mezítlá-
bas focisták látványos elemekkel tarkított
küzdelmére közel száz fürdõvendég volt kí-
váncsi. A bemutató mérkõzés után a bátrab-
bak a válogatott tagjaival kipróbálhatták,
milyen labdát vezetni, cselezni a 40 cm vas-
tag homokban, és gólt is rúghattak a válo-
gatott kapusának. 

– A strandlabdarúgók bemutatója jól
szolgálta a sportág és az újonnan átadott
sportpálya népszerûsítését, hiszen a jövõ-
ben szeretnénk bekapcsolódni az országos
strandlabdarúgó bajnokság küzdelmeibe. A
válogatott is kellemes emlékekkel gondol-
hat vissza városunkra, hisz a linzi tornát ez-
úttal is megnyerték, melyhez gratulálunk –
kommentálta az eseményeket Deutschné
Lang Erika.

Magyar Borok Útja Rally
Ez évben tizenhatodik alkalommal indul útjára neves közéleti, üz-

leti, mûvészeti, sport és média kiválóságokkal a Magyar Borok Útja
Rally. Az exkluzív boros autótúra mára a legjelentõsebb hazai
(bor)kulturális társasági eseménnyé nõtte ki magát.

Idén közel 100 páros vág neki a kb. 700 km-es távnak. A Parla-
ment elõl induló és oda visszaérkezõ verseny elsõ napi célállomása
Zalakaros, a második nap a siófoki Hotel Azur. A túra során számos
borvidéket, természeti, történelmi, kulturális és gasztronomiai tájat
érintenek, várhatóan 15-18 borpince és két pálinkafõzde várja a ver-
senyzõket. Sor kerül tréfás vetélkedõkre, ügyességi versenyekre is.
A rendezvény hagyományához híven karitatív célt is szolgál, a bor-
árverés és a tombola bevételét jótékony célokra fordítják.

VÁROSUNK ISMÉT CSATLAKOZOTT 

Egy nap a Strandlabdarúgó Válogatottal

Elkezdõdtek azok a
kátyúzási munkák, me-
lyekkel az önkormány-
zat a város forgalmas,
vagy éppen rossz álla-
potban lévõ útjainak
kátyúzását valósítja
meg. Ez évben egyelõre
pótlásokra van lehetõ-
ség, az önkormányzat
azonban a jövõ évre nagyobb volumenû munkálatokat is tervez.

– 2012-ben a Szõlõ, a Hegyalja és Liget utcában, a Hajló közben
és a Rózsa utcában konkrét út-, illetve járdaépítési munkákat terve-
zünk, részben a lakossági igényeknek eleget téve, részben a baleset-
veszélyes állapotok megszüntetése miatt. A kérdés a jövõ évi költ-
ségvetés tárgyalása során, év végén kerül részleteiben a testület elé
– tájékoztatott a polgármester.

Hozzáfogtak a kátyúzáshoz



Különleges eseménnyel avatta
fel az aznap hivatalosan is át-
adott strandfoci és -röplabda pá-
lyát a város: a nézõsereg az
Oximix Médiaválogatott és
Zalakaros csapatának gálamérkõ-
zését szurkolhatta végig.

A hõség ellenére a lelátók és a
pálya környéke megtelt érdeklõdõk-
kel. A karosiak szinte „kötelezõ” jel-
leggel a hazai csapatért izgultak, a
vendégek eldönthették, hogy a házi-
gazda, vagy épp a sztárokkal tûzdelt
médiaválogatott játékát biztatják.

Az eseményeket Siklós Erik

sportripor-
ter kom-
mentálta, a
játékveze-
tésben Mé-

száros István, a strandfoci világbaj-
noki döntõ vezetõbírója, Arany Ta-
más volt FIFA játékvezetõ és
Deutschné Lang Erika, városunk al-
polgármestere, volt nõi NB1-es já-

tékvezetõ segédkezett. S hogy kik
léptek pályára? Nos, az Oximix Mé-
diaválogatott sorában Zorán
Kuntics, az FTC BL csapattagja, LUI
mágus, Auguszt Bárió (AD Stúdió),
VV Leó, VV Jerzy, Kefír a V-tech
énekese, Müller Attila mûsorveze-
tõ, Földesi János volt NB1-es labda-
rúgó, Katus Tomi, Babicsek Bernát a
Szeress most! sorozatból, Somos
Attila, Alen Kuntics, Ricky arab szár-
mazású énekes, Katus Attila aero-
bic világbajnok és Szûcs Mihály, az
FTC volt játékosa lépett pályára. 

A hazai csapat tagjai Novák Fe-
renc  polgármester, Kötõ Attila al-
polgármester, Böröcz József képvi-
selõ, Végh Andor, a Gránit Gyógy-
fürdõ Zrt. szolgáltatásvezetõje, Kiss
János vállalkozó, Deutsch Szabolcs,
Vilman Krisztián, Józsa Attila ön-
kormányzati dolgozó, Olasz Zsolt
vállalkozó, Sinkovics Norbert, a Kö-
zösségi Ház munkatársa, Varga
Zoltán, a Hotel Belenus vezetõje,
Cziráki László, Ábel Péter és Rigó
László vállalkozó voltak.

Bár akadtak jó páran, akik a
strandfoci alapjait élesben, a mérkõ-
zés során sajátították el, igazán fordu-
latos mecset produkáltak a játékosok.
A kezdõ rúgás lehetõségét Novák Fe-
renc polgármester kapta, aki aztán a
kapuban bizonyíthatta képességeit.
A polgármestert Cziráki László váltot-
ta a kapuban. Az elsõ gól a karosiak-
nak termett: a labdát Kötõ Attila jut-
tatta a hálóba. A háromszor tizenkét
perces mérkõzést végül a hazaiak
nyerték, az Oximix Médiaválogatott
így a hazaiak személyében elsõ ízben
talált legyõzõre.
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Sztárgálával avattak 

KAROSI GYÕZELEM AZ ÚJ STRANDFOCI PÁLYÁN 

Nyakában hullahopp kariká-
val, mini kerékpáron ülve vagy
éppen egy mocsárjáró „eszkö-
zön” bukdácsolva láthatták a
strandolók a Való Világ szépfiú-
ját, Jerzyt a zalakarosi fürdõ
családi napján, ahová az Oximix
Médiaválogatott tagjaként egy
strandfoci pályaavatóra érke-
zett.

– Nagyon örültem, mikor
meghívtak a csapatba. Mivel
imádom a focit és folyamato-
san játszom is, ezért reméltem,
hogy nem fogok kilógni a csa-
patból és befogadnak a fiúk –
meséli Jerzy. – Arra viszont leg-
merészebb álmomban sem
mertem gondolni, hogy egy
teljes beavatási ceremónián
esek át, tudtom nélkül – nevet.

– Természetesen mindenki-
nek ki kell állni egy beavatást,
aki hozzánk szeretne csatlakoz-
ni – mondja Müller Attila – ne-
kem például bemelegítõ krém-
mel kellett bekennem a lovagló
izmomat, amely a izzadság
közben szépen elkezdett éget-
ni és csípni, természetesen a
társaim jót röhögtek rajtam –
emlékszik.

– Mivel én már régi motoros
vagyok a Médiaválogatottban,

így nem nagyon emlékszem a
beavatásomra, arra viszont
igen, hogy Jerzy milyen komo-
lyan vette a nyakon pörgetést –
nevet Leó. – Mi Atival és Ber-
náttal jót mosolyogtunk a baj-
szunk alatt a háttérben, ahogy
szegény futott, biciklizett, és a
mocsárjárásban ügyes-
kedett.

Jerzy próbatételei
után a starndfoci pályán
is helyt állt, hiszen rög-
tön egy óriási hálószag-
gató gólt szerzett, me-
lyet néhány perc múlva
sajnos egy öngóllal nul-
lázott le.

– Sokkal nehezebb
homokban focizni, mint
füvön. Az elsõ lövése-
met nagyon jól eltalál-
tam félpályáról, míg a
másodiknál kissé szerencsétle-
nebbül értem a labdához –
mondja Jerzy – bár nem ez mi-
att, hanem a büntetõkön ma-
radt alul a csapatunk.

Az Oximix Médiaválogatott

Zalakarosra – a lányok elmon-
dása szerint – „jóképû” váloga-
tottként érkezett. Nagy sikerük
volt a strandfociban és a stran-
don is egyaránt. Gyerekként
csúszdáztak, ugráltak, játszot-
tak a vízben és a víz alatt. 

A nap végén Katus Attila fo-

galmazta meg a legjobban:
„Gyermekké váltunk újra egy
napra legalább, amikor nem szá-
mított semmi, csak a móka, a
víz és a foci.”

(Földesi Krisztina)

Jerzy beavatása
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A Karosi Ifjak Köre idén is le-
hetõséget kapott egy nyári kirán-
dulásra. Idén zamárdi kaland-
parkját vettük célul, illetve a Ba-
latont. 

Reggel 9 órakor találkozott a
csipet csapat a zalakomári vasútál-
lomáson, ahova a kedves szülõk,
barátok kiszállítottak minket. Dél-
elõtt megérkezvén, sétáltunk egy
kicsit és csobbantunk a vízben. Kel-
lemes ebédet töltöttünk el egy
vendéglõben, finom ételek társasá-
gában. Ezek után a csapat fiú tagjai
úgy döntöttek, Forma 1-es tudásu-
kat is megcsillogtatják, és kis autók-
kal versenyeztek a parton.  A dél-
után hátralévõ része képezte a fõ
programot, Zamárdi egy ismert
komplexumát, ami idén igazán fel-
kapott lett, a Kalandparkot. Har-
mincötezer négyzetméteres liget-

ben található, és szinte végtelen le-
hetõségeket tartogat a szabadidõ
aktív eltöltésére: közel 200 akadály,
1,5 km tó fe-
letti csúszó-
pálya, vízi-
dodzsem és
airball. Az
õsfák közt
k i fesz í tett
kö te l eken
létrehozott
vá l tozatos
akadá l yok
és a mint-
egy másfél
kilométernyi
csúszó-pálya
spor to san

izgalmas szórakozást kínál gyere-
keknek és felnõtteknek egyaránt.
Ugyan nem jutottunk végig minden

pályán, azért eléggé elfáradtunk.
Mi már elmondhatjuk, hogy csúsz-
káltunk víz fölött, hogy bujkáltunk
hengerekben és lépkedtünk farön-
kökön. Ugyan biztonsági okokból
mindig oda voltunk csatolva vala-
hova és esélyünk sem volt komo-
lyabban megsérülni, mégis izgalom-
mal és vidámsággal jártuk végig a
pályákat. Kellemesen elfáradva fel-
frissítettük magunkat és elmentünk
a vasútállomásra. Komárban már
autók és anyukák sora várt minket,
akik csak arra vágytak, hogy minket
hazaszállíthassanak.  

Fáradtan zuhantunk be az
ágyunkba ugyan, de már tudjuk,
hogy megérte elmenni. Mindenki-
nek csak ajánlani tudjuk!

Izgalmas látnivalókkal, érdekes programokkal
várta az érdeklõdõket augusztus elsõ hétvégéjén
a zalakarosi repülõtér. Az egész hét végét betöltõ
repülõnapon Szombathelyrõl, Kaposújlakról,
Nagykanizsáról érkezett pilóták légi- és ejtõer-
nyõs bemutatóját és számos kiegészítõ progra-
mot láthatott a közönség.

Volt veteránautó és kézmûves bemutató, sétare-
pülési lehetõség, a gyerekeknek ugrálóvár, trambu-
lin, mesesátor, bábkészítés kínált kikapcsolódási lehe-
tõséget.

A szervezõk: Bodó Roland és Pusztai Roland nem
titkolt izgalommal készültek a nagyszabású rendez-
vényre. Az idõjárás most kegyeibe fogadott minden-
kit, így a programokat sem kellett lefújni, s látoga-
tókban sem volt hiány.

Második alkalommal kínált érdekes, izgalmas zenei élményt
városunk lakosságának és vendégeinek az Utcazene fesztivál. A
Gyógyfürdõ téren, a tér egy-egy pontján összesen nyolc zene-
kar muzsikált a közönségnek. Mindenki más és más stílust kép-
viselt, más és más hangulattal szolgált, más és más közönséget
szólított meg és vonzott magához, ettõl volt még különlege-
sebb és érdekesebb a fesztivál négy napja.

Az Utcazene fesztivál egyedi fellépõje volt a többnyire sérült
emberekbõl álló Szivárvány együttes, mely nagy sikert aratott
muzsikájával.

Az Utcafesztivál már 13. alkalommal szervezõdött, városunk
az elmúlt évben kapcsolódott a rendezvényhez, mely egyedi lát-
ványosságként és zenei csemegeként szolgált és szolgál a részt-
vevõk számára.

Ahogyan pedig azt már a fesztiválokon megszokhattuk, a
zene mellett hazai borok, gasztronómiai különlegességek és
igényes kézmûves termékek is kellették magukat.

Látványos bemutatók a repülõnapon

Utca, zene: utcazene fesztivál

Kalandos kirándulás volt



2011. augusztus 25.8

A XIV. Zalakarosi Bornapokra
készült el az a fedett rendez-
vénytér, mely a szabadtéri prog-
ramok gördülékenyebb megtar-
tására ad lehetõséget.

A képviselõ-testület már az
elmúlt év végén különített el
forrást annak érdekében, hogy a
nyári rendezvények megtartásá-
ra szolgáló Gyógyfürdõ tér egy
részét, illetve a megtartani kí-
vánt programokat az idõjárási
viszontagságoktól megvédve,
fedetté tegye. A tervezés, ár-
ajánlat kérés és a kivitelezõ ki-
választása az elmúlt hónapok
során megtörtént. A tér egy 300
négyzetméteres fedett sátorral,
valamint kisebb fedett terüle-

tekkel gyarapodott. A beruhá-
zás 27 millió forintba került, a ki-
alakítás úgy történt meg, hogy a

fedett részek bármikor, bármi-
lyen irányban bõvíthetõek le-
hessenek.

Az új funkcióval bõvült teret
Novák Ferenc polgármester, dr.
Burján Richárd, a Gránit Gyógy-
fürdõ Zrt. vezérigazgatója,
Böröcz József képviselõ és Biczó
Tamás, a Karos-Park Kft. ügyve-
zetõje adta át rendeltetésének;
az ünnepélyes ceremónián Háda
László plébános mondott áldást.

A rendezvénytérrel kapcsolato-
san Novák Ferenc polgármester el-
mondta: a jövõ év fontos feladata
lesz a vízelvezetés megoldása és a
tér keleti részének aszfaltozása. A
300 négyzetméteres sátor alatt –
színpad felállítása nélkül – legalább
300 ember fér el, így rossz idõ ese-
tén sem kell elhalasztani, vagy le-
mondani a programokat.

Borünnep a megújult téren

A hagyományokhoz híven a borfesztiválon adta át Novák Ferenc
polgármester a Zalakaros Város Bora címet a szakmai zsûri által leg-
jobbnak ítélt bor számára.

Az idén a megtisztelõ cím egy rizlingszilváni bort illetett, Balogh
László termelõ nedûjét.

– Településünk önkormányzata önként vállalta a szõlõ és bor-
kultúra támogatását. Ezt szeretnénk tovább növelni, jómagam 29.
esztendeje igyekszem segíteni e területet. Van Szõlõ és Bor ut-
cánk, Orbán-napunk,  bornapjaink, van köztéri présünk, nemrég je-
lent meg bormonográfiánk, és 13 éve palackozzuk a város borát –
jelezte az átadást megelõzõen Novák Ferenc, majd oklevéllel és ku-
pával gratulált Balogh Lászlónak. 

A szõlõ és a bor tiszteletének fontosságát emelte ki a fesztivált
megnyitó beszédében Páli Lajos, a Da Bibere Lovagrend kancellárja,
hangsúlyozva ugyanakkor: abszurd helyzetnek tûnik, hogy ma az kap
támogatást, pénzt, aki szõlõje kivágására vállalkozik, holott a magyar
borok, a magyar gazdák éppen a borászat támogatását érdemelnék
meg.

Hogy ez mennyire igaz, azt a borházak kínálata teljes mértékben
igazolta. Az illatos és zamatos borok 12 borháznál kellették magukat,
nem is kis sikerrel a négy nap során.

Tánc, koncert, báli zene, gyermek animáció, bûvészmûsor, gólyalá-
bas bemutató színesítette a bornapok kínálatát a fesztivál ideje alatt.

A gyerekeket a Tourinform-iroda melletti parkolóban királyi sátor-
ban és királyi játékokkal várták az animátorok. Lehetett kardot, paj-
zsot, koronát készíteni, célba dobni, íjászkodni, ügyességi játékokat
játszani, és minden jel arra mutatott, hogy a gyerekek nagyra értékel-
ték e lehetõségeket: komoly tumultus támadt többször is a játékok
körül. 

A felnõttek sem maradtak szórakozás nélkül, az esti koncertek ren-
geteg látogatót vonzottak. Két és félezren voltak kíváncsiak a gyulai
Magna Cum Laude zenekar koncertjére például.  Az együttes fergete-
ges – és ami nem utolsó szempont: több mint másfél órás – mûsort
adott, fantasztikus hangulatot teremtve. Az élõ koncertet a közönség
nagyon is méltányolta… A bornapokon fellépett és nagy sikert ara-
tott Fenyõ Miklós, Varga Miklós, a tûzzsonglõrök bemutatója, a Nagy-
kanizsai Fúvószenekar, valamint a Cigányszerelem címû mûsor is.

Igaz, a technika idõnként rontott a fellépések minõségén, de re-

mélhetõleg a jövõben e problémát is orvosolni fogják. Tény azonban,
hogy a borfesztivál négy napja óriási tömeget vonzott Zalakarosra, s
bizonyára mindenki számtalan pozitív élménnyel távozott.

RIZLINGSZILVÁNI A VÁROS BORA

Királyi játékok, fergeteges koncertek
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A fesztiválokon még akár jópo-
fának is tûnõ, többnyire alkohol
„segítségével” megalapozott han-
gulatot ugyanis több csoport a prog-
ramzárást követõen is magával hur-
colja, a vidámság, az alkoholos töltet
hõsködésbe, rongálásba csap át.
Azon túl, hogy a programokról haza-
felé tartók egy része a közterületen
lévõ szemetesek, padok felborogatá-
sával, a virágok, facsemeték taposá-
sával vezeti le fölös energiáját, az
utóbbi idõben több, lakosságot is
érintõ károkat okoznak egyesek. 

Tóth Árpád, a rendõrõrs pa-
rancsnoka lapunk megkeresésére
elmondta: a nyár folyamán több
bejelentés is érkezett az õrs felé
rongálás, vagyoni kár okozása cí-
mén, ezek kivizsgálása folyamatban
van. A Karosi Krónikát pedig leg-

utóbb Bekéné Tóth Beáta Petõfi ut-
cai lakos kereste fel panaszával: az
egyik borfesztiválos görbe este után
egy „vagány” fiatal az õ ablakukat
szemelte ki célba dobási technikája
gyakorló terepének, több tízezer fo-
rintos kárt és tetemes bosszúságot
okozva a családnak. 

– A zalakarosi rendõrség foko-
zott figyelemmel kíséri a városi
rendezvényeket. Mivel illetékessé-
gi területünk még 12 településre
terjed ki, így egy-egy zalakarosi
rendezvényre nem mindig tudunk
elegendõ számú helyi rendõrt biz-
tosítani, ezért gyakran segítenek
be a helyieknek nagykanizsai, za-
laegerszegi kollégák, vagy a Ké-
szenléti rendõrség munkatársai is.
A gyalogos- és autós járõrözés
minden program ideje alatt és

után is van, de az elõfordulhat,
hogy járõreink a jogsértések
konkrét idõpontjában város más
pontján vannak jelen ugyanabban
az idõben. Nagyon sokat jelenthet
majd a városi kamerarendszer bõ-
vítése és újraélesztése – a kame-

rák jelenléte komoly visszatartó
erõ a tapasztalatok szerint.

A rongálások kapcsán Novák Fe-
renc polgármester lapunknak úgy

nyilatkozott: azt már sikerült elérni,
hogy maguk a rendezvények prob-
lémamentesen folyjanak. Miután a
kamerarendszer aktivizálása sem
várat már sokáig magára, a kame-
rák segítségével a város több pont-
ján tudják követni, s ami még fon-

tosabb: rögzíteni az
eseményeket, így egy-
egy vandál cselekedet
elkövetõjének beazo-
nosítása jóval hatéko-
nyabb lesz.

Ez, persze, a jelen-
legi problémákat már
nem tudja orvosolni.
Ahogyan az õrspa-
rancsnok fogalmazott:
minden esetben igen
fontos a lakosság se-
gítsége egy-egy ügy
felderítése kapcsán,

ezért, ha valaki ilyen esetek szem-
tanúja, vagy tudomása van bármi
hasonló történésrõl, haladéktalanul
jelezze a rendõrõrs felé!

Fesztiválok árnyoldala
Számos sikeres rendezvényt tudhat maga mögött ezen a nyáron

az önkormányzat és a rendezvényeket szervezõ Zalakarosi Turisztikai
Egyesület. A siker mellett azonban árnyoldala is van – sajnos – ezek-
nek a programoknak. 

OLVASÓI LEVÉL – OLVASÓI LEVÉL – OLVASÓI LEVÉL – OLVASÓI LEVÉL
KEDVES OLVASÓK! A városunkban vendégeskedõk jelzései mindig fontosak számunkra, a pozitív vélemények pedig tagadhatatlanul

jólesnek. A gyõri Joó József juttatta el az alábbi írást szerkesztõségünknek, kérve, hogy lehetõség szerint tegyük közzé.
Terjedelmi okok miatt a levél részleteit közöljük, olvassák Önök is örömmel.

Szentföld Zalakaros; ez nem bedekker,
nem egy útikönyv széthulló és megsárgult
lapjait lemásoló ember írása, sokkal inkább
egy gyógyturista zarándoklatának fontos
pontja, emlékfoszlányok összegyûjtése, csa-
tangolás karosi tájra, élmények rögzítése.
Kétszer látogattam el a fürdõbe öt eszten-
dõ alatt, sokan jönnek ide, keresik föl a vá-
rost, testileg, lelkileg töltekeznek, gyógyul-
nak. Makacsul hiszek ebben magam is…

Azt nem tudom, Szent Orbán tiszteleté-
re milyen ünnepségeket tartanak a hegyen,
de a város napján rendezvény van; láttam a
Karos Táncegyüttes bemutatóját, a dalkör
produkcióját, idõsebb hölgyek és urak fúj-
ták a nótákat, a tangóharmonikás ugyancsak
vidám és lelkes ember, feltehetõen remek
közösséget fog össze.

A helyiek erõsen gyökereznek ebbe a
földbe, így van ezzel Biczó Andrea gyógy-
tornász, „szelíd kínzóm”, aki mestere a
szakmának, megtapasztalom, mennyire biz-
tos a keze, énekkari tag egy másik együttes-
ben, szereti a várost; az édesanyja pedagó-
gus, Zalakarosért kitüntetõ díjat kapott.

Andrea szülei kultúrájukat, a hagyományok
szeretetét és hinni tudásukat adták át lá-
nyuknak, akivel sok mindenrõl beszélgetek
– akárcsak kolléganõjével, a zalaszabari
Széllné Tolnai Annamáriával.

Nem tudom, hány gólt kapott a polgár-
mester, Novák Ferenc, mert strandfociztak a
helyiek a médiaválogatottal. A város elsõ
embere állt a kapuban, pályaavató a meccs,
jó hangulatú, én meg Gyurta Dánielre gon-
doltam, aki a kétszáz méteres mellúszás
döntõjében legyõzte a japán Katadzsimát,
meg dr. Bagdi Magdolna doktornõre gon-
doltam, aki az embernek a gondolatait is
meghallja, mindenkihez kedves, s aligha
kóstol bele a politikába, a fürdõben a gyó-
gyítással van elfoglalva.

Azt mondja egy hölgy, olvassak Steve
Berry-krimiket. Én inkább maradok Henning
Mankell mellett, vagy inkább a város lapját
(Karosi Krónika) forgatom; az augusztusi
bornapokon a gyõri kötõdésû bûvész, Ga-
lambos Fecó is szerepel; megismerem az új
díszpolgárokat, a poliszért való aggódást, a
köz szereplõinek gondolkozását, a bölcses-

séget, az emberbarátságot is; a kíváncsiak és
a gyarapodni vágyók figyelmét felkeltõ ter-
veket, például azt, hogy sürgetõ egy új váro-
si honlap készítése, mert a mostani marke-
ting szempontból teljes kudarc, nem segít
abban, hogy még több vendéget csalogassa-
nak a településre. Azért bemennék a könyv-
tárba, körülnézni, hogy mit találok, és írnék
egy listát, mindenféle stílusú könyvrõl.

A vízben mindenféle fajtájú és a legkü-
lönfélébb korú nõk és férfiak; üldögélnek a
gyógymedencében, vagy a hullámfürdõben
dobáltatják magukat. Megadatott nekem a
begyulladt vállam gyógyulása.

Az Orbán borozó dödölléje különös ha-
tással volt rám, elmondhatnám észleletei-
met és véleményemet az ételrõl, de aligha
szükséges, Zalakarosnak nincs szüksége arra,
hogy én fedezzem föl, de egyre azon jár az
eszem, hogy a fürdõben békés a világ, senki
nem avatkozik a másik dolgába, nincsenek
túlzások, elõítéletek, a város szép, tiszta,
boldog és mosolygós, gyöngédséggel veszi
körül vendégeit. 

J. J.

Zalakaros: gyógyulás egy mosolygós városban
Ill
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A Zalakaros – Kilátó – Zalaújlak
– Gesztenyeház – Örömhegy –
Hervaszkúti-forrás – Zalamerenye –
Garabonc túrára szép számú, lelkes
turista csapat gyülekezett

Zalakaroson, a buszállomáson,
hogy legyõzze az elõtte álló 18 km-
t és a beharangozott 36 fokos hõ-
séget.

A Zalakarosi Kilátónál tartott pi-
henõ után a 28 fõs csapat szántó-
földeken és árnyas erdei csapáso-
kon át elõször Zalaújlak települést,
majd a Gesztenyeházat hagyta ma-

ga mögött, míg el nem érte a már
az Orosztony településhez tartozó
Örömhegyet,  a Rockenbauer Pál
tiszteletére állított kopjafát. Innen

a piros háromszög jelzésen indultak
az Örömhegyi kulcsos házhoz. Ezen
a vidéken a tavasszal sok helyen ki-
vágták az erdõt, így a hely vissza-
nyerte csodálatos panorámáját.

Észak felé a Po-
gányvár fehér ku-
polája, míg észak-
kelet felé
Kerecseny település
körvonalai rajzo-
lódtak ki a délelõtti
vibráló hõségben.
Nyugat felé a Kis-
Balaton, míg a Ta-
polcai-medence ta-
nú-hegyeinek lábá-
nál a Balaton víz-
tükre csillogott.

A kulcsos ház-
ban elfogyasztott
néhány kávé és üdí-
tõ után a piros há-
romszög jelzésen
leereszkedve a

völgybe, a zöld sáv jelzést elérve a
túra Zalamerenye felé folytatódott.
A kanyargó poros úton haladva ha-
marosan megpillanthatták a fák

ágai között Zalamerenye templo-
mának tornyát, majd a nemrég ki-
alakított jóléti víztározónál rúgták
a port. Délután negyed kettõre ér-
keztek Zalamerenyére, ahol a csa-
patot Ódor László polgármester
várta és köszöntötte. Érdekes be-
számolót hallgathattak meg az
„Egészséges fürdõváros” projekt
keretében végzett munkáról és az
ennek felhasználásával készült
ajánlásokról. A jóízûen elfogyasz-
tott ebéd után a forró aszfalt úton
értek el a túrázók az utolsó elõtti
állomásra, a település határában ál-
ló Pálos malomhoz. A szépen felújí-
tott Zsohár-kúria és a malom szem-
revételezése után a kirándulók
még felkeresték a kúriától nem
messze található hidegvizû forrást,
melybõl pótolták megcsappanó
vízkészleteiket. Háromnegyed négy
tájában ért a csapat Garaboncra,
ahol rövid sütkérezés után buszra
szálltak, és visszautaztak a túra kiin-
dulási helyére, Zalakarosra.

A jól sikerült túra végén élmé-
nyekkel gazdagodva térhetett min-
denki haza.

Erdõn-mezõn jártamban
Az „Egészséges Fürdõváros-

ért” program részeként került
megrendezésre az Erdõn-mezõn
jártamban túra.

A behiáki településrészen – mondhat-
nánk, stílusosan a tanévkezdéshez igazodva
– szeptember 4-én nyitja meg kutyaiskolá-
ját a Zalai Kutyasuli. 

Elsõ hallásra még talán furcsának is tûn-
het az iskolának ez a fajtája. Hogyan is mû-
ködik egy ilyen suli? Errõl beszélgettünk
Gróf Krisztiánnal, a Zalai Kutyaiskola veze-
tõjével. 

– Iskolánk a Tükör-módszer alapján mû-
ködik, amelyet Budapesten, a Népszigeti
Kutyaiskolán fejlszetett ki Korom Gábor és
csapata. A rendszer egyedülállósága abban
rejlik, hogy amellett, hogy egy komoly
szervezeti és minõségbiztosítási háttér áll
mögötte, a kutya és a gazda viszonyát ter-
mészetes alapokra helyezi. Mivel a 21. szá-
zad intellektuális embere az ösztön-képes-
ségét egyre inkább elveszíti, nagy szükség
van arra, hogy azt, amit egykor ösztönösen
„tudtunk”, azt ma tudatosan tanuljuk, és
ez alapján alakíthassuk ki viszonyunkat a
kutyával.

– Mit jelent Önök szerint a helyes kutya-
gazda viszony? 

– Azt állítjuk, hogy a mai civilizált világ-
ba csak akkor illeszkedhetünk be, ha ku-
tyánkat kontrollálni tudjuk, és õ elismeri a

mi vezetésünket. Ma a veszélyeket leg-
gyakrabban a póráz segítségével kerüljük
el. A legtipikusabb, helytelen viszonyból
adódó problémák a következõk: nem jön
vissza, ha hívom; húzza a pórázt; megugat

vagy meg akar harapni másokat; felugrál,
rombol, ételt lop; elszökik. Ezek mind elke-
rülhetõk, ha viszonyunkat tudatosan, a ku-
tya által értelmezhetõ módon alakítjuk. Lé-
tezik megoldás arra, hogy a kutyámat sza-
badon engedhessem, és ne kelljen attól
rettegnem, hogy mikor keveredik bajba.

Ezt mutatjuk meg a kutyasuliban, mely je-
lenlegi formájában a 2011-es évben alakult
meg; a gazdi-iskola elnevezés jobban illik
rá, hiszen alapelvünk, hogy a gazdákat kell
megtanítani arra, hogy megértsék kutyáik
jelzéseit, tisztában legyenek azok igényei-
vel. 

– Erre alkalmas az Ön által már említett
Tükör-módszer? Mit jelent ez?

– Ebben a rendszerben a kutyákkal már
az elsõ foglalkozáson szabadon engedve
dolgozunk, a problémákat a „falkába ren-
dezés” során kezeljük, a gazdákat pedig

segítjük abban, hogy a kutya
lényét és saját magukat meg-
ismerve tudatosan eljussa-
nak odáig, hogy kutyájukkal
problémák nélkül tudjanak
együtt élni. Profilunkból nem
hiányozhat a súlyos viselke-
désproblémák kezelése sem.
Hiába képes a kutyám bármi-
lyen szuperprodukcióra, ha
húz a pórázon, megharap
más embereket vagy kutyá-
kat, feszültségekkel és stresz-
szel tele éli le rövid életét. 

Újonnan induló kutya-gye-
rek kommunikációs elõadása-

inkkal pedig az óvodás és általános iskolás
korú gyermekek számára tartunk oktatást,
hogy elkerülhetõvé váljanak a médiában is
felkapott kutyatámadásos esetek, melyek
során sajnos a legtöbb esetben a felelõtlen
gazda mellett, viselkedésével az áldozat
váltja ki a kutya támadó reakcióját.

Zalai Kutyasuli indul
KÉPZÉS A BEHIÁKI VÁROSRÉSZBEN IS
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Gábor Erzsébet elmondta, hogy
az iskola konyhája által biztosított
házias ízek és a tantermek biztosí-
totta szálláshelyek nagyon jó felté-
teleket biztosítanak a tábor részt-
vevõinek. Augusztus 8-19. között 3
korosztályban (gyerek, serdülõ, és
kadett) mintegy 40 fõ pattogtatta
a labdát. A Klub edzõtábora mel-
lett napközi otthonos rendszerben
2 turnusban 1–1 hétig a Mó-
ra Ferenc Általános Iskola di-
ákjai ismerkedhettek a ko-
sárlabda alapjaival. A tábo-
rozók az edzéseken kívül
meglátogatták a strandot is,
valamint részt vettek a város
egyéb programjain is.  

A kosárlabda tábort
meglátogatta Deutschné
Lang Erika, sportért felelõs
alpolgármester is, aki öröm-
mel tapasztalta, hogy a vá-
ros kitüntetettjei (Gábor Er-
zsébet és Kovács Magdolna)
által a városunk gyermekei-
nek szervezett napközis tá-
borban több mint 35 gyerek
vett részt (képünkön).

– Ez biztató a szeptemberben
kezdõdõ kosárlabda edzéseket te-
kintve, amit 2 szakképzett edzõ
irányításával kezdünk meg a
zalakarosi iskolában. Egyébként a
tervek szerint még asztalitenisz
sportágban lesz lehetõség sportol-
ni szakképzett edzõ irányításával
az iskolásainknak. Természetesen
az utánpótlás nevelése az eddigi

sportágakban (úszás,foci,sakk) is
folytatódik. Tehát rajta, gyerekek!
Szeptemberben  irány a sportpá-
lya valamelyike! – biztatta lapun-
kon keresztül is a gyerekekt
Deutschné Lang Erika sportért fele-
lõs alpolgármester.

Az alpolgármester asszony sza-
vait erõsítette meg Gábor Erzsébet
edzõ is, aki elmondta, hogy már
alig várják a szeptemberben kezdõ-
dõ munkát, hisz már a tábor alatt is
sok tehetséges nebulót véltek fel-
fedezni iskolánk tanulói között.

A közelmúltban avatott játékté-
ren a magyar válogatott hét közbe-
ni bemutatója után ezúttal 9 baráti

társaság mérte össze ügyességét. A
csapatok elõször két csoportban,
körmérkõzések során küzdöttek

meg egymással és a tikkasztó hõ-
séggel. A remek állóképességet
igénylõ strandfoci elõdöntõjébe a
csoportok elsõ két helyezettje
(Barca Team, Zalakaros,
Gentlemans, Vízmû) jutott. A küz-
delmes, de végig sportszerû mérkõ-
zések után a tornát végül a Barca
Team (Galambok) nyerte (képün-
kön), a döntõben büntetõkkel le-
gyõzve a nagykanizsai Gentlemans
csapatát. A dobogó legalsó fokára
Zalakaros álhatott, a több zalakaro-
sival megerõsített Vízmûvet meg-
elõzve. 

A szervezõk a dobogósokat
pénzdíjban és kupával jutalmazták,
de értékes jutalmat kapott a leg-
több gólt szerzõ Földesi Gábor
(Barca Team, 14 találat), a legjobb
kapus, Simon Zoltán (Barca Team)
és a legjobb mezõnyjátékos,
Szakmeiszter János (Gentlemans) is. 

Folytatás jövõre a Copacabana
Caros rendezvénysorozat keretein
belül, de addig is a labdarúgókon
kívül röplabdázókat és strandkézi-
labdázókat is szívesen várnak a pá-
lyára.

BALATON
ÁTÚSZÁS
A 29. Balaton átúszás 2011.

augusztus 6-án került meg-
rendezésre. 

A kedvezõtlen meteoroló-
giai viszonyok miatti halasztá-
sok után a szervezõbizottság
úgy döntött, hogy a feltéte-
lek alkalmasak a rendezvény
megtartására. Ezen döntés
csak részben igazolódott be,
amit a résztvevõk száma is bi-
zonyít. A korábbi években
szokásos közel 10.000 fõ he-
lyett ezúttal csak 4501 fõ vál-
lalta a Révfülöp – Bala-ton-
boglár közötti, légvonalban
5,2 km-es, de az átúszók vál-
tozó mozgása miatt 5,5-5,7
km-es távot.  A bátor vállal-
kozóknak a hideg vízzel is
meg kellett küzdeniük, hisz a
vízhõmérséklet part menti
mérésekre alapozott 22 Celsi-
us fok értéke 4-600 méter táv
megtétele után a fizikai érzet
alapján a 20 °C-ot érte csupán
el. Az extrém idõjárási viszo-
nyokat támasztotta alá az
egyik 10 éves induló esete is,
akit kihûlés veszélye miatt
kórházba is kellett szállítani.

Káldi Zsigmond, a Karos
Sprint Úszóklub elnöke el-
mondta, hogy a többszöri ha-
lasztás és a reálisan várható
vízhõfok az úszóklubból indu-
lók számát is megtizedelte.
Az átúszásra így négy fõ
(Kovácsné Balogh Gabriella,
Kovács Gergõ, Kovács Tamás
és Káldi Zsigmond) vállalko-
zott. A nem éppen ideális kö-
rülmények ellenére valameny-
nyien sikeresen teljesítették
az erõpróbát. Az extrém hõ-
mérséklet, valamint Kovács
Tamás családfelügyelõi úszása
miatt az idõeredmények 3 óra
körüliek voltak. A nehézségek
ellenére a próba teljesítése az
úszóklub szerényebb céljait
megvalósította. A jövõben,
ideálisabb körülmények kö-
zött, az elvárható létszámban
(12–14 fõ) kívánják teljesíteni
a távot, annál is inkább, mivel
2012-ben jubileumához érke-
zik e sportesemény.

Káldi Zsigmond zárószó-
ként külön kiemelte a Kovács
család teljesítményét, akik le-
vezetésként a Velencei-tavon
3 km-es távot teljesítettek
immár Luca nevû lányukkal is
kiegészülve, amihez külön is
gratulálunk.

I. Copacabana Caros Kupa
Hagyományteremtõ céllal, elsõ alkalommal került megrendezésre

2011. augusztus 13-án a gyógyfürdõ homokos pályáján a Copacabana
Caros Kupa amatõr strandlabdarúgó-torna. 

Tábor amatõröknek is
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében immár 19 éve ren-

dez tábort a Kanizsa DKK. A tábor tapasztalatairól Gábor Erzsébet
edzõt kérdeztük.

KOSÁRLABDA
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A sok programot, élményt hozó és ennek megfelelõen sok fel-
adattal, munkával is együtt járó szabadtéri szezont mivel is zárhat-
nánk mással, mint egy nagy, közös  összejövetellel.

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvészeti
csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegyenek
részt a 2011. október elsején 14.00-tól a parkerdei pihenõhelyen
tartandó rendezvényünkön.

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt, megosztva egy-
mással élményeinket, gondolatainkat!

Novák Ferenc polgármester

CIVIL SZABADTÉRI
ÉVADZÁRÓ

Ebben az esztendõben is folytatódnak a településünk és
Puchheim közötti baráti kapcsolatok. Az idei évben október 20. és
23. között látogatunk el németországi testvérvárosunkba.

Az úton való részvétel lehetõségét a jelentkezések sorrendje és
a korábbi kapcsolatokban való részvétel jelenti.

A kiránduláson részvevõknek csak az útiköltséget kell téríteni,
amely a jelentkezõk létszámától függ.

Kérjük mindazokat, akiket érdekel a lehetõség, ezt jelezni szíves-
kedjenek 2011. szeptember 13-ig!

Jelentkezés: Közösségi Ház, 8749 Zalakaros Fõ út 8. sz.
Tel. 93/ 340 852  e-mail: kozossegihaz@zalakaros.hu

Novák Ferenc
polgármester

TISZTELT
ZALAKAROSIAK!

Programok:
Szeptember 10. (szombat) 09.00

Országúti kerékpártúra 
Zalakaros - Kis-Balaton

Szeptember 17. (szombat) 17.00 
Szüreti Felvonulás 

Szeptember 17. (szombat) 
Szüreti szõlõkapkodó

Szeptember 24. (szombat) 09.00
Terepkerékpár túra

Szeptember 24. (szombat) 18.00
Térzene

Szeptember 24. (szombat) 13.00
Kettes fogathajtó 

és bemutató verseny

A programváltozás jogát fenntartjuk!


