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Városnapi ünnepségünket meg-
tisztelte dr. Kövér László, a Magyar Or-
szággyûlés elnöke, aki a fürdõ gyer-
mekbirodalmát felavatta, a városnapi
ünnepségen beszédet mondott, s az
azt követõ vendéglátás során megis-
merkedett a város fõztjével is.

Az ünnepsor a Vízipók-Csodapók
birodalmának felavatását követõen
a kertmoziban folytatódott, ahol el-
sõként a város legfiatalabb kis jöve-
vényeit köszöntötték fel a képvise-
lõk, s a város által készíttetett kendõ-
vel és emléklappal jelképesen

Zalakaros új polgáraivá fogadták
õket. Nagy Alex, Ligner Patrik Raul,
Varga Gellért, Szabó Jana Szofia,
Bogdán Márton, Kovács Hanna, Hadi
Blanka, Járóka László, Göbölös Sza-
bolcs Patrik, Beke Bianka, Horváth
Marcell, Kovács Zalán Ármin, Borbás

Bende, Szenyéri László a büszke szü-
lõk, hozzátartozók körében vehet-
ték át a város jelképes ajándékait. A
ceremónia alatt a Nõi Kar áldás-éne-
ke hangzott el, majd a kicsikre Dr.
Háda László plébános mondott ál-
dást. A 2012. év aprónépeinek ne-
vével ellátott rózsaszín és kék szala-
gokat Deutschné Lang Erika alpol-

gármester és Kötõ Attila alpolgár-
mester kötötte fel a babazászlóra.

A kicsik a késõbbiekben is részesei
voltak a városnapi mûsornak, türel-
mük innen is csodálatot érdemel!

A kedves és megható pillanatok
után dr. Kövér László házelnök kö-
szöntötte az ünneplõ várost.

(Folytatás a 6–7. oldalon)

A kitüntetettek (balról) Gyimesi Vilmos (Dr. Háda László), Manninger Jenõ, Hohl Lászlóné és Gönczöl György 
a házelnök és a polgármester társaságában.

Minden bennünk dõl el legelõször
TIZENÖT ÉVE EGYÜTT A VÁROSÉRT

Születésnapot ünnepelt Zala-
karos július 27-én: 15 évvel ez-
elõtt avatták várossá települé-
sünket. A jubileum alkalmából
tartott ünnepségre a város apra-
ja-nagyja lelkesen készült. A für-
dõfejlesztés újabb kiemelkedõ ál-
lomásának, a Vízipók-Csodapók
vízi gyermekbirodalomnak az
avatása, a város legifjabb jövevé-
nyeinek városi polgárrá fogadá-
sa, kitüntetések átadása, kicsik és
nagyok közös mûsora, rengeteg
vidámság, közös fõzés, nótázás,
táncolás, koncert – mind-mind a
jubileum tiszteletére, a zalaka-
rosiak együvé tartozásának, kö-
zös munkája eredményeinek ün-
neplésére történt.

Az ünnepségsorozat a Vízipók-Csodapók élményvilág avatásával kezdõdött.

A város legifjabbait polgárává fogadta Zalakaros.
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ÜDÜLÕ SOR, LASSÍTS!

E napirendet megelõzõen tár-
gyaltak az Üdülõ sor közlekedési
helyzetérõl. Az Üdülõ soron nagy-
részt az úton történik a gyalogos
közlekedés, többször érkezett la-
kossági bejelentés is az autók nem
megfelelõ sebessége, száguldozása
miatt. A testület sebességcsökken-
tést javasolt, valamint felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a rendõrséggel az ottani
gyakoribb ellenõrzések érdekében.
Ezt követõen a Liget utca 39. szám
alatti lakás tekintetében társasház
alapítását határozták el.

INGYENES JOGSZOLGÁLTATÁS

Ingyenes jogszolgáltatás végzé-
se céljából bérbe adta az önkor-
mányzat a Zrínyi utcai épületének
egy irodahelyiségét a Független
Szakszervezetek Demokratikus Li-
gának. A jogpont+iroda ez év vé-
géig minden páros hét csütörtökén
16-18 óráig terjedõ idõszakban
nyújt ingyenes jogi szolgáltatást az
állampolgárok részére. A bérleti díj
összegét bruttó 4 ezer Ft/óra/iroda
összegben állapították meg.

IGAZGATÓ-JELÖLTEKRÕL 
NYÍLTAN ÉS NYILVÁNOSAN

Az érintettek elõzetes beleegye-
zésével nyílt ülésen, s Czirákiné Pa-
kulár Judit képviselõ javaslatát elfo-

gadva név szerinti szavazással dön-
töttek a képviselõk a Móra-iskola
és intézményei igazgatói álláshelyé-
re beadott pályázatokról. A napi-
rend tárgyalásán jelen volt
Zalamerenye képviselõ-testülete is,
mivel intézményfenntartói társulás-
ban vesz részt Zalakaros önkor-
mányzatával.

Az igazgatói poszt megpályáz-
tatására a jelenlegi igazgatói kine-
vezés ötéves idõtartamának lejártát
követõen került sor, az álláshelyre
két pályázat érkezett: Benkõné Gu-
lyás Edit eddigi intézményvezetõ,
valamint Grófné Csatos Andrea, a
pacsai iskola igazgatóhelyettese ad-
ta be pályázatát. A jelöltek a testü-
let elõtt röviden összefoglalták az
intézményegységgel és az iskolával
kapcsolatos elképzeléseiket. A pá-
lyázatok teljes egészében olvasha-
tóak a Móra-iskola és az önkor-
mányzat honlapján. 

KÉPVISELÕI KÉRDÉSEK 
ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK 

Marton Tamás: miként kívánják
növelni az intézményi bevételeket?

Benkõné: a jelenlegi 200 milliós
intézményi költségvetés egyötödét
eddig is az intézmény maga termel-
te ki étkeztetéssel, bérbe adással,
táboroztatással; utóbbi esetében
lehet és kell továbblépni.

Grófné: az uniós pályázatok le-
hetõséget adnak a szolgáltatások
bõvítésére; a város kiváló földrajzi
adottságait jobban ki kell használni,

szaktáborok indítása, nagyobb te-
rületen való meghirdetése jelent-
het elõrelépést.

Czirákiné Pakulár Judit: az általá-
nosságban elmondottakon túl mi-
lyen konkrét kérdésekben kívánna
változtatni az oktatással kapcsolat-
ban Grófné?

Grófné: az új oktatási törvény
bevezetéséig komoly stratégiai vál-
toztatás nem volna szerencsés. A
pedagógiai programot át kell dol-
gozni, kiemelten kell kezelni a
nyelvoktatást, el kell érni, hogy a di-
ákok 8. végére lehetõleg egy nyelv-
bõl nyelvvizsgával rendelkezzenek,
a nívócsoportos oktatást e téren
tovább kell vinni. Kiemelt a számí-
tástechnika oktatása, a kapcsolódó
eszközrendszer bõvítése, a mûvé-
szeti nevelés, valamint a sport mint
közösségformáló erõ szerepének
hangsúlyozása.

Szirtes Balázs: a beadott pályá-
zatokról több szervezet is véle-
ményt alkotott, Grófnénak e szer-
vezetek nem támogatták a pályá-
zatát; megválasztása esetén miként
kívánja elérni szimpátiájukat?
Benkõnétõl azt kérdezte: 16 év fo-
lyamatos, a fenntartói és egyéb el-
várások nyomán történõ megújulá-
sok után hogyan lehet még jobban
megújulni?

Grófné: kiemelkedõnek tartja a
nevelõtestület szakmai véleményét,
megválasztása esetén az elsõ érte-
kezleten nyilván terítékre kerülnek
a vélemények, ám abból kell kiin-
dulni, hogy új idõszak kezdõdik az
iskolában, s a hatékony, eredmé-
nyes munka kell, hogy elsõdleges
legyen.

Benkõné: az intézményben mû-

ködõ minõségirányítási program
továbbra is lehetõséget ad arra,
hogy az igényeket és az elégedett-
séget felmérjék, ennek alapján ha-
tározták és határozzák meg a fej-
lesztendõ területeket. Az állam ha-
sonló modell alapján fogja kijelölni
a fejlesztési irányokat, amikor átve-
szi az iskolákat.

Czirákiné: Benkõnétõl arra kí-
váncsi, hogy az iskolát milyen mér-
tékben érinti a tanulók elvándorlá-
sa, s mennyi az érdeklõdés más te-
lepülésekrõl?

Benkõné: 4 év alatt 26 gyermek
hagyta el az iskolát, ebbõl elköltö-
zés miatt 14; 8-an hagyták el az in-
tézményt elégedetlenség miatt.
Öszszesen 49 százaléka érkezett a
tanulóknak más iskolai körzetbõl,
51 százalék a kötelezõ felvételi kör-
zetbõl. 

Novák Ferenc polgármester
megjegyezte: hatalmas fejlesztések
voltak és vannak az intézményben,
melyek vonzóvá és népszerûvé te-
szik azt. Jelezte egyben: a Szülõi
Munkaközösségtõl Benkõnét tá-
mogató levél érkezett az önkor-
mányzathoz.

Marton Tamás kérte: olvassa fel
a polgármester a véleményezõ
szervezetek döntéseit. Novák Fe-
renc annyit mondott: közel 90 szá-
zalékban Benkõnét támogatták.
Marton Tamás ez után szót kért és
felolvasta a támogatási arányokat. 

SZERVEZETEK ÉS KÉPVISELÕK
SZAVAZÁSA

Az Iskolaszék, a Szülõi Munkakö-
zösség és a Diákönkormányzat 33
igen szavazattal, ellenszavazat és

Összefoglaló a képviselõ-testület
Soros ülését tartotta július 17-én a képviselõ-testület, a napirendi

pontok közül kiemelkedõ volt a Móra-intézményegység igazgatói pá-
lyázatainak elbírálása.

ZALAKAROS STRANDFÜRDÕ BEJÁRAT I. emeletén
2012. augusztus 9.(csütörtök) 11.00 és 14.00 óra között

KEDVES VÉRADÁSRA JELENTKEZÕ!

Talán nem is sejti, mekkora érték az egészsége!

Önnek csak 30 perc az életébõl, 
másnak maga az ÉLET.

Számítunk a segítségére!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 

EREDETI TAJ kártyáját feltétlenül hozza magával!

Véradás elõtt kérjük 
fogyasszon folyadékot és étkezzen!

VÉRADÁS
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 cé-
lunk hogy megakadályozzuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlag-
fû elleni védekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyökérzet-
tel együtt történõ eltávolítása.

Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott már nem tud újból kihajtani.

Mindenki nyerhet, ha gyûjti a kihúzott parlagfüvet!
A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén 

hétköznap 7,00-9,00 óra között 2012. július 6–tól 2012. augusztus 24-ig

50 tõ gyökeres parlagfû leadásáért igazolást kap, amellyel ajándékutalvá-
nyokat nyerhet. Utalványok kiosztásának idõpontjáról az akcióban résztvevõk
külön értesítést kapnak.

PARLAGFÛ AKCIÓ 2012
ZALAKAROS
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Gondoltunk egyet és bejött. Az
Art Hotel támogatásával - ugyanis
õk biztosították a szállást félpanzi-
óval - idecsábítottuk Szávai Józsit, a
pécsi Tanac Néptáncegyüttes mûvé-
szeti vezetõjét, a Martin György
Néptáncszövetség Nívódíjának tu-
lajdonosát.

Célunk a délszláv körtáncok
megízlelése mellett a Mura menti
horvátok táncaiból egy koreográfia
megtanulása volt. A délutánokat
csapatépítésre, kézmûves foglalko-
zásokra, népi játékokra és rétes sü-
tésre használtuk. Utolsó felvonás-
ként szombaton a gyenesi szõlõ-

hegyre kirándultunk. A kosárfonás-
ban Bognárné Piroska segített
Gyenesdiásról, a gyöngyhímzést
Kovácsné B. Gabi tanította, a rétes
sütésnél Vargáné Tündi volt a házi-
gazda, míg a csapatépítést Kovács
Tamás vezette. Külön köszönet a
Bottal-fogó tagjainak, akik minden-
ben a segítségünkre voltak.

A legszebb az egészben a 28
ember felhõtlen öröme volt Ba-
latonmagyaródtól – Nagykanizsáig
és Nagyradától-Zalaszentja-kabig,
csak remélhetjük: másnak is jutott
belõle.

Támogatóink vol-
tak még: Gránit
Gyógyfürdõ Zrt., Ko-
ma Étterem És
Pizzéria, Móra-iskola
és nem utolsó sorban
Zalakaros önkor-
mányzata.

Külön köszönet a
munkásoknak, akik
megpróbálták egész
héten ütemre verni a
szöget a tetõn a fe-
jünk felett.  Még van
mit fejlõdniük, de er-
rõl már nem õk te-
hetnek.

Gabi és Tamás
(Bottal-fogó)

Lezárult a rendõrtiszti fõiskolások zalakarosi gyakorlati idõ-
szaka július 26-án. A fiatal rendõröknek a város vezetése köszön-
te meg a Zalakaroson és környékén végzett szolgálatukat, mun-
kájukat dr. Molnár József nagykanizsai rendõrkapitányság-veze-
tõ és Kötõ Attila, városunk alpolgármestere értékelte.

A fõiskolásoknak a város nevében Novák Ferenc polgármester
szerény ajándékkal és vacsorával kedveskedett.

Sikeres 
Móra-pályázat

A zalakarosi Móra Ferenc Ál-
talános Iskola, az olesnói test-
vérváros gimnáziuma és a
wessenbachi iskola 2012 febru-
árjában pályázatot nyújtott be
iskolai együttmûködésre, az ide-
gen nyelv intenzív tanulását se-
gítõ programra. 

A "Marchen lehren uns
leben" címû COMENIUS Iskolai
együttmûködések pályázat a
nemzetközi egyeztetés során
eredményesen szerepelt, így
projektünk támogatást nyert a
2012/2013 és a 2013/ 2014-es
tanévekre.

A megítélt támogatás össze-
ge: 20 000 EUR.

Korábban már másik két is-
kolával (olasz és osztrák) részt
vettünk hasonló testvériskolai
projektben, melynek sikeres
megvalósításáért iskolánk Euró-
pai Minõség Díjat kapott. Bí-
zunk abban, hogy tanulóink
most is azzal a lelkesedéssel és
örömmel vesznek részt a fel-
adatok megoldásában, amely a
testvériskola tanulóival kötött
barátságokon túl az idegen
nyelvi elõmenetelüket is segíti.

soros ülésérõl
tartózkodás nélkül Benkõné Gulyás
Edit által benyújtott szakmai prog-
ramban foglaltak megvalósítását
támogatta.

A nevelõtestület részérõl 23 sza-
vazat érkezett Benkõné Gulyás Edit
pályázatára, 1 szavazat Grófné Csa-
tos Andrea pályázatára.

Az alkalmazotti közösség szavazás
eredménye: 46 érvényes szavazatból
Grófné Csatos Andrea: 1 szavazat,
Benkõné Gulyás Edit: 45 szavazat. 

Szirtes Balázs kérte a polgár-
mestert, hogy olvassa fel a támoga-
tói levelet, melybõl idézett egy
mondatot, ennek lényege, hogy a
város támaszkodjon azoknak a vé-
leményére, akiktõl a választások
idején bizalmat kapott.

Novák Ferenc szerint felesleges
idézeteket kiragadni, azok nem a
teljes képet adják, ráadásul érzelmi
és nem szakmai érveket vonultat-
nak fel. Jelezte: az új jelölt névtelen
fenyegetõ leveleket kapott, akkor
ezeket is fel kellene olvasni. Ez után

vita kerekedett abból, kinek mit le-
het, vagy épp nem lehet érdeméül
felhozni. A polgármester elmondta:
Benkõné érdemeit senki nem vitat-
ja el; végül felolvasta a teljes szülõi
levelet, majd Zalamerenye vélemé-
nyét kérte; õk Grófné Csatos And-
rea pályázatát tartották elfogadha-
tónak.  Miután több kérdés és véle-
mény nem hangzott el, a napiren-
det a karosi képviselõk név szerint
szavazása zárta le.

A szavazás Benkõné esetében:
Böröcz József – nem, Czirákiné Pa-
kulár Judit – igen, Deutschné Lang
Erika – nem, Marton Tamás – igen,
Süslecz Árpád – nem, Szirtes Balázs
– igen, Novák Ferenc – nem, tehát
Bekõné nem kapott bizalmat. Gróf-
né estében: Böröcz – igen,
Czirákiné – nem, Deutschné – igen,
Marton – nem, Süslecz – igen, Szir-
tes – nem, Novák – igen, azaz a
Móra-iskola igazgatói posztját au-
gusztus 1-tõl Grófné Csatos Andrea
töltheti be öt évig.

Elköszöntek a gyakorlósoktól

Zöld Ág Tábor Szávai Józseffel és a Bottal-fogóval
Õsszel vendégszerepeltünk a Zöld Ág és a Bottal-fogó Táncegyüt-

tessel, valamint a Bojtár zenekarral (Nagykanizsa) a horvát Csáktor-
nya melletti Drávavásárhelyen (horvátul Nedelišæe), ahol meleg fo-
gadtatásban volt részünk. Mi a zalai és erdélyi táncokat vittük, míg
ott macedon, szlovén és cigány motívumokkal találkoztunk, ami nagy
hatással volt ránk. 
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Így volt ez a Zalakarosi Fürdõn is
július 14-én: ekkor ünnepelte a für-
dõ az oda látogató gyerekek társa-
ságában legújabb létesítményének,
a Vízipók-Csodapók vízi gyermekvi-
lágnak a szülinapját, melynek sztár-
vendége a gyerekek kedvence, az
Alma együttes volt.

Az apróságok nagy örömmel
fogadták a négytagú zenekart, lel-
kesen énekelték a dalokat, de nem-
csak a kicsik: a szülõk is betéve tud-
ták a számokat, így aztán tényleg
együtt énekelhetett a rendezvény-
sátor elõtti téren és az azt körülöle-
lõ zöldterületen a strand apraja-

nagyja. Igazi szülinapi buli volt ez,
ahol a vidámság, az ének, a tánc, a
humor mind-mind helyet kapott.
No meg az alma. Mert ugye, ha lúd,
hát legyen kövér. Ha itt az Alma
együttes, hát legyen alma is, amit
lelkesen rágcsálhat kicsi és nagy.
Sõt, legyen Alma-dal is! Az Alma-

mánia természetesen
elhangzott a dalok
között, a gyerekek
nagy-nagy örömére, s
az alma minden da-
rabja is elkelt, jóízûen
harsogott az apró
gyermekfogak hara-
pásai alatt.

A Zalakarosi Fürdõ
gyermekbirodalmába
érkezõk pompás
szülinapot ülhettek, s

a szervezõk délután is koncerttel
szórakoztatták a gyerekeket: ekkor
a Napsugár együttes kedves dalait
hallhatták.  Az igazi móka azonban
tagadhatatlanul a medencéknél
várt mindenkit, Vízipók birodalma,
csodapalotája önfeledten kacagó,
sikoltozó gyerekekkel telt meg. 

A polgármester felidézte: ötven
évvel ezelõtt kútfúrás közben
akadtak a gyógyvízre, mely meg-
alapozta Zalakaros fejlõdését. Az
átadás óta több mint 20 millió ven-
déget fogadhatott a fürdõ, mely
1965-ös létesítése óta folyamatosan
gyarapodik az önkormányzat aktív
támogatásával, hiszen – mutatott
rá – a város a fürdõn termelt nye-
reség minden fillérjét a létesítmény
fejlesztésére forgatja vissza. 

Burján Richárd, a Gránit Gyógy-
fürdõ Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta: az önkormányzat célja, hogy a
családosok elõtt is szélesre tárja a
fürdõ kapuit, e céltól vezérelve ha-
tározták meg a fürdõ jelenleg lezá-
rult és jövõbeni fejlesztéseit. A
nemzeti értékek ápolásának jegyé-

ben a Vízipók-Csodapók rajzfilm és
a Vuk címû mesefilm nyomán ne-
vezték el az apróságoknak készült
létesítményeket: az élménybirodal-
mat és a mini kalandparkot. A be-

ruházást fedett gyermekbirodalom
megépítésével bõvítenék, illetve
tennék teljessé, a kapcsolódó pályá-
zatot a a közeljövõben nyújtják be
– jelezte. A jelenlegi, közel 262 mil-
lió forintos fejlesztéshez 50 millió
forint pályázati támogatást szer-
zett a fürdõ, a fennmaradó össze-
get saját forrásból biztosították. 

A fürdõfejlesztés fontosságát és a
városvezetés családosokhoz kötõdõ
elképzeléseit méltatta Mannin-ger
Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke,
majd Dr. Háda László plébános áldot-
ta meg a gyermekbirodalmat. A
nemzetiszínû szalag átvágásával pe-
dig jelképesen is átadták rendelteté-
sének a létesítményt, s a házelnöktõl
és a polgármestertõl sokan kértek e
jeles esemény emlékére a szalagból
egy-egy darabkát is. A megnyitón
résztvevõ gyerekeknek a fürdõ apró
ajándékokkal kedveskedett, melyek
mindegyikén Vízipók kedves figurá-
ját fedezhették fel.

Felavatták a gyermek élménybirodalmat
VÍZIPÓK PALOTÁJÁT TOVÁBB IS BÕVÍTENÉK

A fürdizik az avatás emlékére örömmel vitték a szalag darabkáit.

A városnapon avatták fel hivatalosan is a Vízipók-Csodapók vízi
gyermekvilágot. A létesítményt a strandvendégek és a meghívottak
gyûrûjében Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Novák Ferenc
polgármester avatta fel. 

Almamánia a strandon
Naná, hogy egy születésnap nem múlhat el szülinapi dal nélkül. Ha

pedig a születésnapot az ember az Alma együttessel ünnepli, hát a Ma
van a szülinapom! címû szám egyértelmûen szerepel a repertoárban.

Caramel

Az esõzés és a hirtelen jött lehûlés sem tántorította el a szer-
vezõket és a rajongókat attól, hogy részt vegyenek a strandon fel-
állított hatalmas színpadnál Caramel és a Megasztárosok kétórás
élõ koncertjén, melyre július 21-én került sor.

A kiváló fény és hangtechnika valóban idevarázsolta a közön-
ségnek a Megasztár mûsor hangulatát, ebben segítségre volt a
mûsorvezetõként közremûködõ Puskás Peti - aki korábban maga
is Megasztár versenyzõ volt - és édesapja, Puskás Tivadar színmû-
vész. A mûsor a Megasztár 6 hat döntõsének szereplésével kezdõ-
dött: Horváth István, Burgess Benji, Talán Attila, Szakos Andi és az
idei Megasztár-gyõztes Radics Gigi kápráztatta el a közönséget.

A tehetségkutató döntõseinek fergeteges mûsora után az est
fénypontja Molnár Ferenc Caramel élõ koncertje volt. A tõle meg-
szokott egyszerû, barátságos stílusával és lenyûgözõ professzio-
nalizmusával levette a lábáról a közönséget. A Caramel mögött
játszó zenekar, a vokalisták és a profi tánckar alkották azt az egy-
séget, amely a koncert varázsát adta.

és a Megasztár döntõsei 



Janicsák Vecával hatalmas tömeg énekelt együtt a Dísz téri koncertjén.
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A város 15. születésnapja elõtt
négynapos programsorral tisztel-
gett Zalakaros. 

A jubileumi rendezvénysor re-
mek hangulatban indult: július 26-
án este a népszerû humorista-paro-
dista páros, Bagi Iván és Nacsa Oli-
vér hangolta fergeteges jókedvre a
közönséget a rendezvénytéren.

A népszerû duó neves vendége-
ket is hozott karosi mûsorára. Itt
volt Orbán Viktor miniszterelnök,
Gáspár Gyõzike, Uri Geller és Korda
György, akik interjút is adtak az est
folyamán. A nézõk – fõként a Bagi
és Nacsa által megszólítottak – vi-
tézül állták a sarat az interjúk és az
interaktív közremûködés során,
nem úszta meg a finom paródiát a
jubiláló Zalakaros város, a polgár-
mester és az alpolgármester sem. A
produkciókat és a közremûködést a
közönség lelkes tapssal köszönte
meg, a kiváló paródiák pedig való-
ban jókedvre hangoltak mindenkit. 

Vendégünk volt Orosz Zoltán
harmonikamûvész, az Eraklin tánc-
együttes, mûvészeti csoportjaink
közül a rendezvények során fellé-
pett a Dalárda-Vegyeskar és a Ka-
ros Táncegyüttes, akik eléggé viha-
ros fogadtatásban részesültek – saj-
nos, szó szerint is, mivel az utolsó

napon az idõjárás kisség szeszélyes-
re fordult.

Kiemelt figyelmet fordított a kö-
zönség Janicsák Veca koncertjére: a
Dísz téren hatalmas tömeg énekelt
együtt a fiatal mûvésszel, a színpadon
pedig gyerekek táncoltak rögtönzött
koreográfiával az elõadott dalokra.

A szombat esti koncertet tûzijá-
ték zárta, mely pazar látványt nyúj-
tott, a közönség hatalmas ovációval
fogadta a különleges tüzes megol-
dásokat.

A rendezvényeken a gyerekek
sem unatkozhattak: légvárak, ját-
szóház, lézerharc várta õket, s a
Napsugár együttes is nekik éne-
kelt. Rengeteg kézmûves termék
kínálta magát a rendezvénytéri
sátraknál, s a borházak kínálatát
sem vetette meg a közönség, az
esti bálok pedig fergeteges jó-
kedvvel zajlottak.

Koncertekkel, tûzijátékkal, tánccal 

Kiss Mihály:

A 15. évre!
Jó kedvében adott az Isten 
Nádast, erdõt, legelõt, szántót,
Szép lankát, hogy szõlõt teremjen,
Hû falut, mindig hazavárót;

Szorgos népet, gondozza szépen
A vérrel szerzett õsi földet
Adott tavat is, gazdag rétet
Legeltetni virágot, zöldet.

Nézzétek csak! Nagy udvarokban
Várják váró hatalmas pajták,
Hogy gulyát ménest szép sorokban
Csodapásztorok hazahajtják!

Elmúlt. Lejárt. De én azt tudom,
Valaminek még kell történni
Új gazdák jönnek új úton
Új ekékkel új ugart törni!

Régmúltról szóltam és most lássuk
Mi is történt a közelmúltban;
Istennek újra kedve támadt,
S csodát fakasztott csodakútban.

Dalolt a víz, szállott a pára,
Bárányfelhõk kacagva vitték
A csoda hírt a nagyvilágba,
S a népek jó fiai hitték;

Szentelt víz van a kövek alján
Mert megáldott tenger volt itten,
Gyógyít, mert az idõk derekán
Ebben mosta lábát az Isten.

S a magyar kezek megmozdultak, 
Meglebbent a kis falu szárnya,
Szép fészke lett az akaratnak
Elegendõ egy városkára.
Emberléptékû városom 
Isten áldása szálljon rája.

Zalakaros, 2012. július 10. 

VÁROS-ÜNNEP TIZENÖTÖDSZÖR
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Beszédében rámutatott: a szorga-
lom, az összefogás, az önmagunkba
vetett hit „a XXI. század legnagyobb
értékei”, ezek azok a kincsek, amelye-
ket gondosan kell õrizni, mert a jövõ-
ben is szükségünk lesz rájuk.

– Ez a virágzó város azt üzeni,
hogy az itt élõk jól tudják, „nem
pusztán a múlt teremtményei, ha-
nem a jövõ teremtõi is vagyunk”. A
velünk megtörténõ eseményeket
„nemcsak a múlt tolja maga elõtt,
hanem vágyainkon keresztül a jövõ
is húzza maga felé”.

Kiemelte: Zalakaros történetének,
fejlõdésének a lehetõség a kulcsszava,
hiszen a település a termálvíz megta-
lálása után megragadta az ebben rej-
lõ lehetõségeket, s az egykor alig 800
lakosú kis faluból az egészségturiz-
mus fellegvárává fejlõdött. 

– Zalakaros ma Magyarország 17
nemzetközi rangú fürdõhelyének és

tíz legsûrûbben látogatott városai-
nak egyike; Zalakaros lehetõség,
esély, remény a gyógyulásra, pihe-
nésre, feltöltõdésre annak a több
mint 20 millió vendégnek, aki a für-
dõt fennállása óta meglátogatta. És
lehetõség, esély a helyben élõknek,
hogy az itt megtermelt jövedelmek-
bõl boldoguljanak, többre vigyék,
jobban éljenek – hangsúlyozta.

Kövér László a város sikereit taglal-
va kiemelte a legvirágosabb magyar
város díj elnyerését, az európai virá-
gos városok díjai közül az ezüst elnye-
rését, azokat a nagyívû fejlesztéseket,
melyek Zalakarost az ország egyik
legjelentõsebb turisztikai központjává
tették. Mindez arra vall – jelentette ki
-, hogy ezt a várost lelkes, szorgalmas,
kitartó emberek lakják, erõtõl duzza-
dó, sikeres emberek.

– A világmegváltó eszmék min-
dig a nagyvárosokból indultak út-
jukra, ám végül mindig a történelem
szemétdombján tûntek el. A zsúfolt,
füstös, embertelen nagyvárosokban
írt történelem zaklatott és beteges

lett. Ma már egyre többen látják,
tudják, hogy a természetbõl kisza-
kítva nem lehet élni, egyre többen
ismerik fel, hogy van esély és lehetõ-
ség barátságos, emberléptékû törté-
nelem írására is. Zalakaros látta, fel-

ismerte ezt a lehetõséget és élt is ve-
le. Azt kívánom Önöknek, hogy to-
vábbra is ragaszkodjanak konokul
álmaikhoz, ragaszkodjanak továbbra
is terveikhez. Ne feledjék, hogy az
összetartó dolgok, kitartó emberek
teremtõ ereje mindig is túllépi a ke-
rítések kapuit, az utcák és városok

határait, és jó pél-

dájukkal, családjuk és közösségük ki-
sugárzásával másoknak is, más csalá-
doknak is, más városoknak is erõt
adnak. A magyar történelem során
mindig a szorgalmas és dolgozni
akaró emberek vitték elõre az or-

szágot. Azok, akik tisztességgel el-
végezték a napi teendõiket, becsü-
lettel részt vállaltak a közösség éle-
tében és helyt álltak a család nem
mindig könnyû terheinek cipelésé-
ben. Azok, akik arra törekedtek,
hogy felülmúlják sorsukat, és gyara-
pítják azokat a szellemi, lelki, anya-
gi javakat, amelyeket örököltek. A

mai jeles évfordulón ne feledjük azt
sem, hogy az emberek hosszú éve-
ken át végzett szívós munkája eme-
li az ünnepnapokat, mert a hétköz-
napokhoz is bátorság kell, lendület
és lelkesedés. Ha így élünk, képesek
leszünk megragadni a rendkívüli
idõk kínálta lehetõséget. Mert min-
den bennünk dõl el legelõször. Hálás
szívvel köszönöm, hogy segítettek
valóra váltani a terveket, a fürdõ
bõvítését, munkájukkal példát mu-
tatnak valamennyiünknek – hangsú-
lyozta a házelnök.

Beszédét a szintén jubileumot ün-
neplõ, 15 éves Dalárda dalcsokra,
majd Novák Ferenc polgármester ün-
nepi szónoklata követte. A polgár-
mester a múltat idézve elmondta: 50
éve fúrták azt a kutat, amely a rá ala-
pozott fürdõvel az addigi kistelepülés
sorsát kedvezõen alakította. Zala-
karos 1984-ben lett nagyközség,1997-
ben város lett. 

– Tíz évvel ezelõtt a Virágos Ma-
gyarországért ver-
senyben elsõk let-
tünk, a következõ
évben pedig 2003-
európai ezüstérme-
sek. Természetesen
nemcsak a verse-
nyekre tesszük
szebbé településün-
ket, hanem folya-
matosan figyelünk
településünk, kör-
nyezetünk állapo-
tára, a közbizton-
ságra. Városunk

vonzáskörzetének erõsödésével let-
tünk 2006-ban kistérségi központ 18
település szövetségében. Ellátott
funkcióink bõvültek, mentõállomás
létesült, 15 település összefogásával
orvosi ügyelet kezdte meg mûködé-
sét. Korszerûsítettük, bõvítettük a
szennyvíztisztító állomást, fejlesz-
tettük a Kertmozit és környezetét,
Bõvítettük és felújítottuk az

Minden bennünk dõl el legelõször

Az országgyûlés elnöke gratulál Novák Ferenc polgármesternek a város elért sikereihez.

Apák és fiaik tánca – színpadon Szörcsök Szilárd és fiai, Martin, Noel és Hunor (balra). A tizenötéves várost a tizenötéves Dalárda köszönti (jobbra).



Együtt – mûvészeti csoportjaink közös tánca.
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TIZENÖT ÉVE EGYÜTT A VÁROSÉRT

iskolát,2009-ben bölcsödét létesítet-
tünk. 2010-ben Tûzõrség kezdete
meg mûködését, mellyel jelentõsen
csökkentettük a veszélyeztetettsé-
get. 2010-2011 –ben a csapadékvíz
elvezetés problémáit oldottuk meg.
A múlt évben fedett rendezvényte-
ret alakítottunk ki, melyet folyama-
tosan fejlesztünk. Nemzetközi kap-
csolataink bõvültek – sorolta az elért
eredményeket a polgármester.

Kiemelte: az eltelt években a vá-
ros több száz millió forintot fordított
a fürdõ fejlesztésére, hiszen az a tele-
pülés gazdasági alapját jelenti; 1999-
ben itt nyílt meg Magyarország elsõ
fedett élményfürdõje, késõbb hullám-
medencét alakítottak ki, gyógyászati
fejlesztéseket indítottak, az elmúlt
évek legnagyobb beruházásaként, új
fogadóépület és szolgáltató részleg
épült, s most nyílt meg a legújabb,
gyermekeknek szóló attrakció is.

– A falak ereje azonban nem a
kõben vagyon, hanem a védõk lel-
kében – idézte e régi mondást. - Az-
az rajtunk múlik a siker,hogy adott-
ságainkat miként használjuk. Az
utóbbi fél évtizedben bennünket is
súlyosan érintett a válság, az elma-
radt lépések is tovább fokozták a
helyzet komolyságát. Az elmúlt két
esztendõben a település új vezetése
óriási erõfeszítéseket tett Zalakaros
nemzetközi üdülõhely pozíciójának
megõrzésért. Ennek is betudható,
hogy tartósan a turisztikai TOP 10
tagjai vagyunk, Zala megye legked-
veltebb nyaralóhelye voltunk a 2010.
évben, Zala megye legkedveltebb
nyaralóhelye cím közönségdíjasa
2011. évben, a 2. legjobb weboldal
volt a miénk, a legjobb szálloda
2012-ben a Hotel Karos Spa volt,a
legbarátságosabb szálloda elsõ két
helye szintén Zalakarosé volt. Fejlõ-
désünkhöz kell vigyáznunk az egész-
séget és a kikapcsolódást szolgáló vi-

zeinkre, törekednünk kell pénzügyi
lehetõségeink bõvítésére, és tudá-
sunkat, akaratunkat összefogva he-
lyes irányba kell lépnünk.

Ezt követõen kitüntetéseket nyúj-
tott át a polgármester mindazoknak,
akik munkájukkal kiemelkedõ módon
segítették elõ a település fejlõdését,
vagy mûvészeti, alkotó munkát vé-
geztek. A Zala-karosi Isteni Irgalmas-
ság Templom létesítése érdekében
nyújtott önzetlen adománya, példa-
mutató emberi magatartása elisme-
réséül, Zalakaros Díszpolgára posztu-
musz kitüntetõ címet adományozott
a képviselõ-testület Gyimesi Vilmos
atya részére (a díjat Dr. Háda László
plébános vette át). Zalakaros város
fejlõdése érdekében végzett aktív te-
vékenysége elismeréséül Zalaka-
rosért kitüntetõ díjat vehetett át
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke. Hosszú évtizede vég-
zett kiváló oktató-nevelõi munkájá-
nak, közéleti tevékenységének elis-
meréséül, Zalakaros Közszolgálatáért
elismerésben részesült Hohl Lászlóné
tanítónõ. A jubileumát ünneplõ és vá-
ros kulturális életében kifejtett 15 éves
tevékenysége elismeréséül, Zalakaros
Közmûvelõdéséért kitüntetésben ré-
szesült a Dalárda-Vegyeskar.

Az ünnepség zárásaként nívós
mûsort láthatott a közönség. Az
Együtt címet viselõ elõadás ragyogó
példája volt annak, miként lehet való-
ban együtt munkálkodni, tenni egy
közösségért, egymásért, egymással. A
közönség elsõként Kánnár Máté sza-
valatát hallgathatta meg, majd az
Apák és fiaik táncmûsoron tapsolha-
tott azoknak az édesapáknak és gyer-
mekeiknek, akik fellépésükkel azt mu-
tatták meg, miként is öröklõdhetett
nemzedékeken át a felhalmozott
kincs, tudás, az emberekben rejlõ te-
hetség. Császár Ervin és fia, Dávid;
Szörcsök Szilárd és fiai: Martin, Noel és

Hunor; Strobl Gábor és fia, Ábel tán-
cát óriási tapssal fogadták, ahogyan
az azt követõ mûsorszámban váro-
sunk kulturális csoportjainak közös
táncos-zenés produkcióját is. A  tánc-
csoportok és városunk énekkarai
Presser Gábor Te majd kézen fogsz és
hazavezetsz címû dalát és az arra ké-
szült koreográfiát adták elõ, melyet

Vizeli Dezsõ és Vizeliné Paksi Valéria
készített és tanított be.

Az ünnepség után a hagyomá-
nyokhoz híven a város lakóit az egye-
sületek, civil szervezetek vendégelték
meg a sportpálya területén, a rendez-
vénytéren pedig Orosz Zoltán harmo-
nikamûvész, majd a Casino együttes
szórakoztatta a közönséget.

Kövér László a városlakók tisztességes, lelkes és kitartó munkáját dicsérte.

Jó hangulatban zárult az ünnep, a városlakókat a civil szervezetek látták vendégül.



A plébános életútját, karosi
ténykedését Novák Ferenc polgár-
mester méltatta. Elmondta: Gyimesi
Vilmos tiszteletbeli esperes Pécsett
született 1922-ben. Pappá 1945-ben
szentelték, életének 90. évében,
2011-ben hunyt el Vásárosdombón.

– Gyimesi Vilmos atya
nagyértékû adománnyal járult
hozzá új templomunk építéséhez,
õ maga már kapott elismerést a
várostól, amelyet gyémántmiséje
alkalmából vehetett át. Megérhet-
te erõfeszítéseinek gyümölcsét, a
templom felépültét, mellyel év-
századokra ható közösségi hely
jött létre.Gyimesi Vilmos életmû-
vével beleírta magát Zalakaros

történelmébe. Most pedig egy sé-
tány fogja viselni a nevét – mond-
ta Novák Ferenc, hozzátéve: az atya
törekvése sokakéval találkozott, így
az önkormányzatéval is, hiszen a
város önkormányzata nemcsak er-
kölcsileg támogatta a templomépí-
tõ szándékot, hanem nagy anyagi
áldozatot vállalt a megvalósításban
is.

A polgármester rámutatott: a
város vezetése folytatni kívánja a
templom és környezetének fejlesz-
tését: a Karos-Park Kft. munkájának
köszönhetõen készült el a sétány,
rendbe hozták a Bodahegyi úti prés
környezetét, megjavították a hidat,
amely az ebben az évben felava-

tott játszótérhez vezet. Anyagi for-
rások függvényében nyilvános wc-t
terveznek építeni és a templom
elõtti teret is megszépítenék. Ezen
kívül az önkormányzat megtervez-
tette a kálváriát és a paplakot is.

A polgármester és Dr. Háda

László plébános szalagátvágással
adta át rendeltetésének a sétányt,
és leleplezte az az emlékkövet is,
melyen az önkormányzat a temp-
lom egyik jelentõs alapítójának ne-
vére és cselekedetére hívja fel az
arra járók figyelmét.
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K ü l ö n l e ge s
zenei élményben
lehet részünk
augusztus 5-én
az Isteni Irgal-
masság templo-
mában. A Kele-
men Kvartett
k o m o l y z e n e i
koncertjére vár-
ják az érdeklõdõ
közönséget. A
koncerten egy
valódi Stradi-vari
hegedût szólal-
tat meg Kokas
Katalin Liszt-dí-
jas mûvésznõ.

Stradivari hegedûbõl mindössze kettõ ta-
lálható hazánkban. Az egyik állami tulajdon-
ban áll, a másik, mely most a karosi koncer-
ten szólal meg, négy éve bukkant fel Buda-
pesten, és került Zelnik István magántulajdo-
naként az általa alapított Aranymúzeumba, s
a magángyûjtõ jóvoltából a különleges hang-
szert Kokas Katalin használhatja öt évig.

S hogy mitõl különlegesek ezek a hegedûk?
Antonio Stradivari cremonai (olasz) he-

gedûkészítõ mester az 1700-as években ké-
szítette ezeket a csodálatos hangszereket,
melyeknek hangját ma sem tudják utánozni,
bár a kísérletezések töretlenek ez irányban.
Számos feltételezés született a hegedûké-
szítõ titkáról, de igazán máig titok fedi a
hangszerek készítésének módját.

A mester több mint 1100 hangszert alko-
tott: brácsa, cselló, lant, gitár is szerepel
ezek között. A hangszerekbõl ma 650 van
még meg, tökéletes egységben viszont
mindössze 50. Ezek közül tehát kettõ ha-

zánkban van, s egy, a Cecília névre hallgató,
szólal meg most Zalakaroson. (Érdekesség,
hogy minden Stradivariusnak külön neve
van, nevüket általában azon személyekrõl
kapták, akik hosszú ideig birtokolták.) 

A Cecília nevû hangszert Pyrker János eg-
ri érsek hozta Magyarországra 1827. szep-
temberében Velencébõl három másik kima-

gasló hangszerrel együtt egy vonósnégyes
létrehozására, amikor az érsekség élére ne-
vezték ki. A második világháborút követõen
az egri templom újjáépítésekor adták el és
egy magas rangú egyházi személy vásárolta
meg a 10 éves, kezdõ zenész lányának. A
hangszer jelentõsége és eredete ettõl fogva
feledésbe merült, így történhetett meg,
hogy az unoka már csak mint régi hegedût
próbálta értékesíteni Juhos Tibor budapesti
hangszerésznek.

A levéltári nyomozáson túl a hangszer-
észnek a hangszerrõl hivatalos szakvéle-
ményt is kellett szerezni, ami végkép igazol-
ta a feltételezést. Londoni és bécsi szakértõi
vizsgáltatok után kiállították a papírt Angli-
ában: a hegedût 1697-ben Antonio
Stradivari mûhelyében készítették és egy
ugyanabban az évben készült Molitor nevû
Stradivariushoz hasonlít, amely egy 2010-es
aukción 3,6 millió dollárért kelt el és jelenleg
Anne Akiko Meyers amerikai hegedûmû-
vész koncertezik vele.

Zelnik István gyûjtõnek, a Délkelet-ázsiai
Aranymúzeum alapítójának sikerült felkel-
teni az érdeklõdését, aki novemberben meg
is vásárolta az Aranymúzeum számára a
hangszert, majd átadta használatra Kokas
Katalinnak. 

A hangszer tehát augusztus 5-én szólal
meg az Isteni Irgalmasság templomában.

Felavatták a templom melletti sétányt
Az idei városnapon településünk posztumusz díszpolgárává avatott

Gyimesi Vilmos atya tiszteletére, a városnapi ünnepsor keretében szen-
telték fel az Isteni Irgalmasság temploma melletti sétányt július 29-én.
Az ünnepségen a Nõi Kar az atya által Zalakarosra hozott és „megho-
nosított” egyházi énekekkel emlékezett arra az emberre, aki jelentõs
adományával segítette az Isteni Irgalmasság templomának felépítését.

Valódi Stradivarius hegedû szólal meg

KÜLÖNLEGES ZENEI ÉLMÉNY A TEMPLOMBAN
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– A szálak egészen 2002-ig
nyúlnak vissza, amikor is 282 ön-
kormányzat állt össze annak ér-
dekében, hogy egy európai uniós
projekt, az ISPA elõcsatlakozási
program megvalósulása zöld
utat kaphasson. 350 ezer lakosra
vonatkozott a pályázat, így a 258
zalai önkormányzat mellett két
Vas megyei térség települései is
csatlakoztak a konzorciumhoz.
Nagyon sok országos projekttel
ellentétben itt az önkormányzat-
ok komoly szerepet vállaltak a
projekt végrehajtásában, a pályá-
zat önrészét a települések tették
le.

A konzorcium késõbb –
Zalaispa Zrt. néven – átalakult
társulássá, amely már egy sokkal
szorosabb önkormányzati köte-
léket jelentõ hulladékgazdálko-
dási szervezetet takart. Az ön-
kormányzatok ekkor egyenként
kötelezettséget vállaltak arra,
hogy az életben lévõ közszolgál-
tatási szerzõdésük lejárta után a
hulladékkezelést a Zalaispa égi-
sze alatt szervezik újjá. A társult
települések közül elsõként Zala-
karos került döntési helyzetbe,
amikor is a városnak egy tíz éves
szerzõdése járt le a rendkívül
nagy európai hírnévre szert tevõ
vállalathálózat itteni kirendelt-
ségével. Komoly kihívás volt te-
hát számunkra, hogy tevékenysé-
günkhöz a nagy tapasztalattal
bíró cég távozása után ne férjen
kétség. Arra törekedtünk, hogy

mind az önkormányzatnak, ezál-
tal az ott lakóknak, mind pedig a
pihenésüket ott töltõ vendégek
számára megfeleljen az általunk
nyújtott szolgáltatás. Zalakaro-
son a turisztika meghatározó te-
rület, így a város köztisztasága -
beleértve a hulladékszállítást is -
alapvetõ fontossággal bír. 

– Az azóta eltelt idõ alatt
hány önkormányzat csatlako-
zott a Zalaispához? Mikor lesz
teljes a lista?

– Zalakarost azóta még ki-
lenc, kisebb lélekszámú település
követte. A szerzõdések ugyan
szórványosan járnak le, az átté-
rési folyamatot a szeptemberben
elfogadás elõtt álló új hulladék-
kezelési törvény várhatóan még
jobban felgyorsítja majd.  Ez a
rendelet - azáltal, hogy nonprof-
it szemléletet vár el - rendkívüli
módon megszigorítja a hulla-
dékszállításban részt vevõ cégek
követelményrendszerét. Mond-
hatnánk találóan, hogy 2008-ban
mi már megálmodtuk a 2012-es
törvényt, ezzel ugyanis mi, illet-
ve a hozzánk hasonló társulások
kerülhetnek elõtérbe. 

– A mostani tíz önkormány-
zatnak végzett szolgáltatás már
csak logisztikai okok miatt sem
biztos, hogy nyereséges. Ez az
átmenet kiszámítható?

– A Zalaispa Zrt. megalakulá-
sa óta nyereséges cég, így a
zalakarosi tárgyalás sem azzal a
kérdéssel indult, hogy a szolgál-

tatás milyen haszonnal jár a jö-
võben. A város vezetése ezt igye-
kezett a település javára is ki-
használni, hiszen egy olyan hos-
szú távú együttmûködést kötöt-
tünk, ahol az árakat is rögzítet-
tük. És ez a váltás a város költ-
ségvetésében pluszt eredménye-
zett. Hangsúlyoznám, hogy kap-
csolatunk nem egy klasszikus
megrendelõi-vállalkozói viszo-
nyon alapszik, a város a Zalaispa
Zrt-vel szemben tulajdonképpen
tulajdonosi jogköröket gyakorol.
Olyan üzleti információkhoz fér-
het hozzá, ami kétséget kizáróan
mutatja a tevékenységek költ-
ségtartalmát.

– Zalabéren dolgozzák fel a
hulladékot. Nem nagy ez a tá-
volság?

– Ha csak Zalakaroson végez-
nénk a jövõben a szolgáltatást,
akkor igen lenne a válasz. Mivel
azonban folyamatosan bõvül a
szolgáltatási területünk - 2013-
tól a jármûflottánk megnégysze-
rezõdik és a kapacitásunk kiszá-
míthatóan, folyamatosan nõni
fog -, így leginkább a felkészü-
lésre kell koncentrálnunk. Elkép-

zeléseink között szerepel többek
között a térségben egy átrakó
állomás létesítése, mellyel meg-
növelhetõ a hulladékszállító jár-
mûvek kapacitása. Jó szervezés-
sel, optimális logisztikával a
Zalabér és a Zalakomár közötti
egyenes szakasz felfûzhetõ lesz
majd idõvel erre a rendszerre.

– Milyen tapasztalatokat
gyûjtöttek eddig Zalakaroson?

– Nem túlzok, amikor azt
mondom: Zalakaroson európai
átlag feletti mind a lakosság,
mind az intézmények részérõl a
szelektív hulladékgyûjtéshez va-
ló hozzáállás. A szelektív szige-
tek nagyon jó állapotban van-
nak, és rendeltetésszerûen folyik
a használatuk. Nagyon kevés rá-
fordítással tudunk tehát haszon-
anyagot kinyerni a Zalakaroson
szelektív módon összegyûjtött
hulladékból. Hozzáteszem: más
típusú autókkal is gyûjtjük eze-
ket össze, hogy a lakosság számá-
ra kétség ne férjen hozzá, hogy a
feldolgozásuk külön eljárással
folyik. Szeretnénk további szige-
teket kialakítani a jövõben,
guberálásmentes konténerekkel.
A várossal egyeztetve a szolgál-
tatásunkat is bõvíteni kívánjuk:
a házhoz menõ szelektívgyûjtés
megszervezését már felvetettük
és igény szerint a zöldhulladék
gyûjtést is szeretnénk megszer-
vezni. Terveinkben szerepel to-
vábbá egy hulladékudvar létre-
hozása, amely lehetõvé tenné a
folyamatos lomtalanítást.

– Egyéb technikai fejlesztése-
ket terveznek?

– Jelenleg négy jármûvel vé-
gezzük a szolgáltatást Karoson:
egy kis kapacitású, két normál és
egy frakcionalizált-darus hulla-
dékgyûjtõ jármûvel. Az elsõ há-
rom együtt végzi a szállítást a
két gyûjtési napon, az utóbbit
csak a szelektív gyûjtés terüle-
tén vesszük igénybe. Tervben
van egy kis kapacitású hulladék-
gyûjtõ beszerzése is, amelynek
az ürítést tekintve a nagy autó-
hoz lehetne csatlakoztatni. Ez a
mini kukás autó a legkisebb
úton, a legkritikusabb idõjárási
viszonyok között is tudna szállí-
tást végezni.

(x)

ZALAISPA ZRT., AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Zalakaros váltott elsõként
Tavaly október elején Zalakaros utcáin a piros hulladékszállító

autókat fehérek váltották fel. Ez volt a legszembetûnõbb jele an-
nak, hogy a hulladékkezelési szolgáltató tekintetében változás tör-
tént. Az önkormányzat által hozott döntés persze nem volt elõz-
mények nélküli, a város vezetése évekkel korábban elkötelezte
magát a váltásra. Bizonyos értelemben éllovasnak is számított, hi-
szen városunk volt az elsõ, ahol az erre a célra alakult önkormány-
zati társulás, a Zalaispa Zrt. elkezdte a hulladékszállítási tevékeny-
séget. Az átmenetrõl és a jövõbeli tervekrõl Bali Józsefet, a
Zalaispa Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

Bali József



– Amikor a jeges Dunából kijö-
vök, én is ilyen kellemes hõmérsék-
letû medencében melegszem fel és
meditálok – osztotta meg „meden-
cés” élményeit a vízben fürdõzõ kö-
zönségével Schirilla György. 

A neves sportember és termé-
szetgyógyász a Zalakarosi Fürdõ ven-
dége volt július 21-én, örömmel fo-
gadva el a fürdõ meghívását. Mint
mondta: feltett szándéka, hogy az
országot járva az egészséges életre
és életmódra tanítsa az embereket, s
egy olyan fürdõvárosban, mint
Zalakaros, mely az egészségturizmus
fellegvára hazánkban, különös öröm-
mel teljesíti misszióját.

Aligha akad ma olyan ember, aki
ne hallott volna Schirilla Györgyrõl,
aki minden télen több alkalommal is
átússza a nulla fokos Dunát, édesapja
hagyományait folytatva. Azt már ke-

vesebben tudják róla, hogy elkötele-
zett híve a vegetáriánus életmódnak,
a jógázásnak és – ahogyan õ nevezi –
az éltetõ masszázsnak, melybõl a für-
dõn bemutatót is tartott, önkéntes
résztvevõk segítségével.

– Hétvégére jöttünk le Karosra,
és nagyon örültem, amikor megtud-
tam, hogy Schirilla György is épp a
fürdõ vendége – árulta el Anikó, aki
Szombathelyrõl érkezett párjával vá-
rosunkba, s egyike volt azoknak, akik
magukon is tapasztalhatták a
Schirilla-féle masszázs jótékony hatá-
sait. – Olvastam a sportember köny-
veit is, külön öröm, hogy egyiket
most dedikáltatni is tudom.

Schirilla György a karosi találkozó-
ra a négy kiadást megért Változz
meg szeretetbõl címû könyvét hozta
el, ám elárulta: készül az újabb kötet
is, melyben a reflexológiáról lesz szó.

Az egészséges életmód népszerû-
sítõje rövid elõadást is tartott a für-
dõvendégeknek arról, mivel tudjuk
(szó szerint is) könnyebbé tenni éle-
tünket; rögtönzött salátatál is készült,
a természetgyógyász saját biok-
ertjébõl hozott zöldségekbõl. A kön-
nyû, ám ízletes ebédet mozgás kö-
vette: az úszómedencénél versenyre
invitálták a sportos kedvû közönsé-
get, az úszóversenyt maga a sport-
ember vezényelte le. Az abban részt
vevõ gyerekek láthatóan jól érezték
magukat az izgalmas versengés so-
rán, az pedig különleges élmény volt
számukra, hogy ilyen neves sportem-
berrel találkozhattak a karosi fürdõn.

Az egészséges életmód ugyan-
csak elkötelezett híve, Katus Attila jú-
lius 22-én szintén Zalakaros vendége
volt. A város egészségturisztikai
nagykövete családi vetélkedõre invi-
tálta a Zalakarosi Fürdõ vendégeit és
a város lakóit.
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A padlás, Sztevanovity Dusán,
Presser Gábor és Horváth Péter
musicalje az 1988-as Vígszínház-
beli õsbemutató óta töretlen
népszerûségnek örvend fiatalok
és idõsebbek körében egyaránt.

Ezt a darabot hozta el hozzánk a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület meg-
hívását követõen a zalaegerszegi
Kvártélyszínház. A nyári színházként
mûködõ Kvártélyház ügyvezetõje,
Tompagábor Kornél rendezésében
láthatta a zalakarosi közönség július
11-én a darabot, akik lemaradtak ró-
la, az augusztus 7-i elõadáson tekint-
hetik meg a kertmoziban.

– Nagyon fontosnak találtuk,
hogy a zalakarosi programkínálat-
ban színi elõadások is helyet kapja-
nak, lehetõleg olyan darabokkal,
melyek szélesebb korosztályt képe-
sek megszólítani. A padlás kiváló
választásnak tûnt, az elsõ elõadá-
son örömmel tapasztaltuk, hogy
mind a szállodák vendégei, mind a
zalakarosiak közül sokan voltak kí-
váncsiak a népszerû musicalre. Bí-
zom benne, hogy a második elõadás
is népszerû lesz, s abban is, hogy az
elkövetkezõ idõszakban több ha-
sonló bemutatót tudunk Zalaka-
rosra hozni – mondta Szécsényi Sza-
bolcs, a szervezõ Zalakarosi Turisztikai
Egyesület titkára. 

A padlás – ahogyan azt több he-
lyütt olvashatjuk – valóban félig me-
se, félig musical, s kisgyermekek és
felnõttek egyaránt szórakoztatónak
találják, még akkor is, ha egy-egy je-
lenete késõbb esetleg a gyerekek
számára némi magyarázatra szorul.

A fények, a mesék megelevenedõ
csendes szereplõi (a császárt mezte-
lennek kikiáltó kislány, az õ felakasz-
tását megtagadó hóhér, a Csipkeró-
zsikát megcsókolni félõ, ezért hop-
pon maradt széplelkû herceg), a jól
ismert dalok, sõt slágerek lenyûgözik

a gyermekeket is. A felnõtteket a
szeretet, a szerelem, a megható kap-
csolatok, a komikus jelenetek és a na-
pi valóság – mely néha már a törté-
nelmet idézi, többek között Témüller
úr vagy épp a gengszter, vagy akár a
detektív alakjában – szögezik a nézõ-
térre, a színészek kiváló játéka pedig
biztosítéka annak, hogy ez a darab itt
is, ismét sikert arasson. 

A darab helyszíne persze a padlás,
mely egyben összekötõ kapocs ég és
föld, ember és szellemek között. Itt
bolyongnak a kedves mesealakok, a
szellemek, akiket csak a tiszta lelkûek
és õszinték láthatnak, de ide jár Ma-
móka is, múltja egy-egy darabját fel-

lelni, emlékezni; a Rádiós, hogy zavar-
talanul dolgozhasson találmányán; és
Süni, a szomszéd lány, aki Rádiós iránt
érzett szerelmét táplálja, ápolja.

Itt találnak egymásra szellemek
és emberek (sõt még egy robot is!),
szürreális és valóság, s itt talál egy-
másra végül Süni és a szerelmére rá-
döbbenõ Rádiós. Témüller, a Detek-
tív és az Üteg névre (nem) hallgató
kommandós karikatúráját adják való-
ságos párjaiknak, kacagásra késztet-
ve a közönséget.

S itt hangoznak el a jól ismert da-
lok is, az Ég és föld között, az Enyém
a pálya, a Valaki hamisan énekel,
vagy a Szilvásgombóc, melyeket a
közönség együtt dúdol-énekel a szí-
nészekkel. Jó látni és tudni, hogy
Zalakaroson is „van egy hely, hol
minden szellem látható és minden
szólam hallható”!

A padlás

Egészség-recept

Schirilla
módra
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– Nemrég fejeztem be kánon-
jogi tanulmányaimat, melynek vé-
gén PhD fokozatot szereztem.
Ezen tudományos fokozatot, a
„külvilág számára” úgy jelzik,
hogy a név elé nagy Dr. címet ír-
nak, míg a kis dr. (tehát a kis d-vel
jelzett) címet azok használják,
akik az egyetemi végzettségükkel
együtt kapják ezt a címet pl. a jo-
gászok, orvosok vagy gyógyszeré-
szek. De igazán nem is ez a fontos,
azt gondolom.

– Nem lehetett egyszerû ös-
szeegyeztetni hivatásvégzést és
tanulást, ráadásul úgy, hogy – ha
jól tudom – e közben történt a
karosi áthelyezés is?

– Így igaz: 2005-ben kezdtem a
kánonjogi tanulmányokat, közben
az elõzõ helyemen, Vízváron, a
fe lú j í t á -
sok mel-
lett kap-
tam még
egy fíliát, mellyel jelentõsen meg-
nõttek a feladataim. Két évvel ez-
elõtt pedig áthelyeztek ide; átke-
rültem egy teljesen új környezet-
be, új kihívásokkal, feladatokkal, a
kapcsolatrendszeremet, melyre
korábbi helyemen támaszkodni
tudtam (például ami a pályázato-
kat illeti), nem hozhattam nyilván
magammal. Elölrõl kellett kezde-
nem az „építkezést”. Így aztán a
tanulás sem volt könnyû.

– Milyen témát választott dok-
tori értekezéséhez?

– Dolgozatom címe a Gyónta-
tói diszkréció és a gyónási titok-
tartás fogalma, jogrendezése és
jogvédelme volt. A gyóntatási
diszkréciót sokan a gyónási titok-
kal tartják egyenlõ értékûnek, ám
ez nem csupán erre terjed ki, ha-
nem annak légkörére is. A témát
alapvetõen fontosnak találom, a
gyónás és a gyónási diszkréció
ugyanis kardinális pontja az Egy-
ház hitelességének. Minden pap
gondosan ügyel ennek betartásá-
ra.

– Akkor is létezik ez a diszkré-
ció, ha súlyos „titkokat” bíznak a
papra a gyóntatószékben?

– A gyónási titkok alapvetõen
Istenre és a gyónóra tartozik,
ezért a gyóntató, még élete árán
is köteles azt megtartani.

– Önt tíz esztendeje szentel-
ték pappá. Mindig is erre a pályá-
ra készült?

– Azt hiszem, mindenkinek az
életében vannak fontos példaké-
pek, akik vagy a pályaválasztását,
vagy a késõbbi életútját befolyá-
solják, meghatározzák. Nekem is
volt ilyen példaképem egy plébá-
nos személyében, így már 14 éve-
sen eldöntöttem, hogy pap szeret-
nék lenni.

– Az ennyi idõs fiatalemberek
jellemzõen nem ilyen pályára lép-
nek. Szülei hogyan fogadták a
döntést? Ha most választana,
most is ezt az utat járná újra?

– Szüleim elfogadták a dönté-
semet és az öcsém döntését is, mi-
vel õ is pap lett idõközben. Úgy
gondolom, nem kell hozzá több
szülõi részrõl, mint amikor egy
boldog házassághoz engedi el a
szülõ a gyermekét. S milyen pályát

tudnék elképzelni magamnak, ha
nem pap lennék? Nem tudok mást
elképzelni, így minden bizonnyal
azt az utat találtam meg, amelyen
valóban járnom kell. Hiszem, akit a
Jó Isten meghívott papnak, azt se-
gíti is kegyelemben, hogy ezt a
feladatát kitartóan tudja végezni.
Én is magamban sejtem ezt a ke-
gyelmet. Egy pap sok embert is-
mer meg, sorsokat, bánatokat,
örömöket, nehézségeket, sokan
fordulnak hozzá tanácsért, viga-
szért, vagy egyszerûen csak azért,
hogy beszélgessenek valakivel; ez
idõvel sok tapasztalatot is jelent-
het, amelyekkel mások felé for-
dulhat. Egy jó pap nemcsak hinni
tudja a hitét, de ezt a hitet át is
tudja adni, s ha azok, akik hozzám
fordulnak, ezt a hitet érzik, ta-
pasztalják, akkor tudom, hogy én
is jó úton járok.

– A város az Isteni Irgalmasság
temploma létesítését támogató
Gyimesi Vilmos atyának posztu-
musz díszpolgári címet adomá-
nyozott. Ez az Ön számára mit je-
lent?

– Nagyon jólesett, hogy a város
ezt a megtisztelõ címet adomá-
nyozta Gyimesi atyának. Igen ne-
mes gesztus ez, ahogyan az is,
hogy méltó emléket állítanak an-
nak az embernek, aki a templom
felépítésében ennyit segített. A
Gyimesi atya által felajánlott ös-
szeg számomra egyértelmû bizo-

nyítéka annak, hogy az atya egész
életében nagyon puritán módon
élt, minden vagyonát e célra adta
át.

– A templom körüli tér a Szent
László nevet viseli, a testület egy
közelmúltban történt döntésé-
nek köszönhetõen. A javaslatot
az egyházközség nyújtotta be.
Miért éppen Szent Lászlóra gon-
doltak?

– Részben, mert õ a Kaposvári
Egyházmegye védõszentje, rész-
ben, mert Zalakaros régi templo-
mát is Szent László tiszteletére
szentelték föl, s mert anyja révén
lengyel származású is volt; a ma-

gyar-lengyel kapcsolatok elsõ em-
bere. Zalakaros lengyel kapcsola-
tai pedig ismertek és példa érté-
kûek, így ez elõtt is tisztelgünk a
névválasztással. Emellett élete,
tettei és hogy szentté lett, kiemel-
kedõ példaként szolgálhat a ma-
gyarságnak. Nagyon örülök, hogy
a város vezetése is egyetértett in-
dokainkkal.

– További tervek, elképzelé-
sek?

– Ami a tanulást illeti, õsztõl
általános teológiával szeretnék
foglalkozni. Munkámat illetõen
szeretném elérni, hogy
Zalakaroson parókia épülhessen,
bár tudom, hogy ez ügyben még
sok kérdés vár tisztázásra, mégis
bízom a város támogatásában. A
hitéletben úgy gondolom, hogy
Zalakaros hírnevét abban tudom
öregbíteni, ha a liturgikus cselek-
mények légköre az emberekben a
pihenést és az Istennel való talál-
kozást egyaránt támogatni tudja.
Az engesztelõ napok megtartásá-
ra pedig olyan atyákat hívni meg,
akik segítenek ebben. Vendégünk
lesz augusztusban Dr. Takács Gyu-
la csörötneki plébános, újszövet-
ség tanár, késõbb pedig Dr. Varga
István, a veszprémi szeminárium
rektora, Dr. Sipos Imre szerzetes,
dogmatikus, s remélem, jövõre is
hasonló elõadókra számíthatunk.

Vendégünk dr. Háda László plébános

ZALAKAROSRA JÖTTÜNK

Két éve városunkkal fonódott össze a sorsa, s idén õ is jubileumot
ünnepel. Éppen tíz esztendeje szentelték pappá Háda László plébá-
nost, akinek neve elõtt mostantól a Dr. címet is kiírhatjuk.

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény mé-
retet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról
szóló 2006. évi XLVIII. törvény elõírásai szerint 

2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és õszibarack ültetvények 
statisztikai célú felmérése zajlik a településen.

A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellá-
tott összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található
azon ültetvényeket, amelyeket elõzetesen az adat¬gyûjtésre kijelöl-
tek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdõívet, amely az
ültetvény jellemzõit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk
elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá felkéré-
sükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.

A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek haszná-
lói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja
elsõsorban az ültetvények felkeresése, ugyan¬akkor az adatfelvétel
megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor ke-
rülhet.

A kérdõív megtekinthetõ az önkormányzati hivatalban vagy a
KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).

FELHÍVÁS
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– Legfõbb célkitûzésünk az
egyesület tagjainak versenyezte-
tése, illetve az autósport, de leg-
inkább a rally szerelmeseinek ös-
szefogása szervezett formában.
Egyesületünk több tagja, jelenleg
10 fõ versenyzik a hazai amatõr
rally bajnokságban. Tagjaink elsõ-
sorban Dél-Zalából erõsítik csapa-
tunkat, de van olyan barátunk, aki
Somogyból csatlakozott hozzánk.
Hiszem és tudom, hogy van létjo-
gosultsága ennek az elhivatott kö-
zösségnek – mondta Kovács Zol-
tán.

Mint meg-
tudtuk: kategó-
riájukban 2 pá-
ros is harcban
van a bajnoki
címért. A Né-
m e t h
La jo s–Koc s i s
Borbála alkotta
páros Opel
Kadett GSI-vel,
míg az Angler
Máté–Horváth
Szilveszter pá-
ros Trabant 601
volánja mögött
vitézkedik. 

S miért pont
Zalakaros? Már
az I. Zalai Borok
útja rally versenyen, melynek rajtja
és célja is Nagykanizsán volt, váro-
sunk sok díjjal, ajándékkal segített a
fõszervezõ, Kovács Zoltánt, aki már
akkor ígéretet tett arra vonatkozó-
an, hogy az idei évben Zalakarosról
fog rajtolni e verseny. õ segítette a
Deutschné Lang Erika és Jámbor Tí-
mea alkotta nõi párosunk felkészü-
lését a Magyar Borok Útja Rallyra is,
melynek eredménye a nõi kategó-
ria gyõzelme lett. E remek kezdés
után nem volt kérdéses, hogy
Zalakaroson alakul meg az egyesü-
let. 

– A már elõbb is említett ver-
senyre 2012. augusztus 11.-én kerül

sor, mellyel szeretnének hagyo-
mányt teremteni. Az egész napos
program során, ahol ügyességi fel-
adatokkal teletûzdelt akadályok
leküzdése közben Zala megye bo-
rászataival és kézmûves „mûhe-
lyeivel” is megismerkedhetnek a
versenyzõk. A verseny célja elsõ-
sorban a marketing tevékenység
segítése, a környék borászatainak,
kézmûveseinek reklámozása. Az
értékes díjakkal kecsegtetõ ver-
senyre bárki nevezhet érvényes jo-
gosítvánnyal és mûszaki vizsgával.

Kedvezményt
kapnak a
zalakarosi in-
dulók, vala-
mint a veterán
(20 évnél idõ-
sebb) autóval
nevezõk. Ne-
vezni a
w w w. p r o lo -
gracing.hu ol-
dalon, valamint
személyesen a
Tourinform Iro-
dában lehet –
jelezte. 

Kovács Zol-
tán elmondta,
hogy e verse-
nyen kívül még
kettõ rally-

versenyre kerül sor kistérségünk-
ben. Az egyik a Zalaszabar–Kilimán
rallysprint verseny, melyre elõrelát-
hatólag kora õsszel kerül sor, míg a
másik a november végi Zalakaros
rallysprint verseny. Ez utóbbi ver-
seny a maga nemében is különle-
ges, hiszen nem jellemzõ, hogy egy
város utcáin rendeznek rally-
versenyt.

– Mint minden új egyesület,
klub életében, úgy nálunk is mér-
földkõ az elsõ év, remélem, hogy
minél több és színvonalas rendez-
vényt tudunk Zalakarosra hozni,
ezzel is segítve városunk fejlõdé-
sét – mondta Kovács Zoltán.

Káldi Zsigmond, a Karos Sprint
Úszóklub elnöke tíz évvel ezelõtt
úszta át elõször a Balatont. Ennek
apropóján a  közelmúltban lezajlott
Balaton átúszásról, az elmúlt tíz év
élményeirõl és az úszóklubról  vele
beszélgettünk. 

– Nincs két egyforma Balaton át-
úszás, s ez igaz a szervezésre, a hõ-
mérsékletre, a körülményekre egy-
aránt, ide értve a felkészülést is –
kezdte beszámolóját Káldi Zsig-
mond. – Tavaly a hideg idõjárás mi-
att mindössze 4500 részvevõ indult
el, idén viszont a huszonnyolc fokos
vízhõmérséklet, a magas páratarta-
lom okozott nehézséget, mindezek ellenére több mint tízezren
kísérelték meg leküzdeni a Révfülöp és Balatonboglár közötti,
5,2 kilométeres távot. Minden egyesület életében vannak hul-
lámvölgyek, ezt jelzi, hogy sajnos az idei 24 órás úszást a sza-
badságolások miatt a városnapokon nem sikerült megszervez-
ni, az éves programok megrendezése is több energiába kerül. A
24 órás úszás „kárpótlásaként” Kovács Tamás, az úszóklub tag-
ja vállalta, hogy a 15 éves város elõtt 15 km úszással, 15 km fu-
tással és 15 km kerékpározással tiszteleg, s az évfordulókat
„megfejelve” fia 15, születésnapját is ekként ünnepli.

Mindezek és a szokatlan idõpont ellenére az idei átúszást 12
fõ (Angyalosi Dániel, Szutor Gábor, Szutor Attila, Szutor Péter,
Kovács Tamás, Kovácsné Balogh Gabriella, Kovács Gergõ, Kovács
Luca, Karácsony Gábor, Horváthné Illés Mónika, Virág Adrienn és
Káldi Zsigmond) teljesítette. 

Káldi Zsigmond, aki hatvanegy évével a csapat legidõsebb tag-
ja, elmondta: egyéb családi elfoglaltságok miatt nem igazán tu-
dott készülni az átúszásra, az unokák úszásedzései és gardírozása
jelentette számára a felkészülést. Számára e nem mindennapi erõ-
próba egy kondicionális teszt, úgy gondolja, hogy amíg e „teszt”
nem okoz különösebb nehézséget, fáradalmat, még ilyen felkészü-
lés mellett sem, addig nincs oka az aggodalomra, addig egészség-
ügyileg is minden rendben. Nem beszélve az idõeredményrõl, ami
még mindig három órán belül volt! Az elsõ átúszásáról elmondta,
hogy arra még Stégli János szervezésében került sor, és a közös-
ség, a gyerekek lelkesedése fogta meg, és azóta igyekszik vala-
mennyi átúszáson, legyen az Balaton- vagy Öbölátúszás, részt
venni. Saját számítása szerint eddig 14-szer úszta át a Balatont
(öbölátúszásokat is beleszámolva). Az elmúlt tíz évrõl apró szilán-
kok jutnak eszébe, így nem feledi el Erdei Zsolttal (Madárral) való
találkozását, aki állandó részvevõje e rendezvénynek, de a kiseb-
bek beavatása is kellemes emlékként pillant vissza.

– Bízom benne, hogy jövõre ismét sikerül megrendezni a 24
órást úszást, és természetesen jövõre is szeretnék indulni a Ba-
laton-átúszáson. õszinte vágyam, hogy azt már az unokákkal
együtt tehessem meg – árulta el.  

Rally-versenyek
futószalagon

Az idei évben már városunk is nyit a technikai sportok kedvelõi fe-
lé, ezt bizonyítja a tavasszal rendezett I. Tuning Találkozó, valamint a
közelmúltban lezajlott, rekordkísérlettel egybekötött motoros show
is. E technikai sportok kedvelõi az idei évtõl már Zalakaroson is egye-
sületbe tömörülhetnek, hiszen nemrégiben jegyezték be a PRO-LOG
Autósport Egyesületet, melynek elnökével, Kovács Zoltánnal beszél-
gettünk.

Tíz éve stabil résztvevõje
a Balaton átúszásnak

Legutóbbi számunkban tévesen
jelentek meg a Zalakaros Kupa díj-
ugrató verseny és megyei díjugrató

bajnokság pályaépítõi. A remek versenypályát ténylegesen Varga Ist-
ván és Fülöp Csaba koordinálásával a Zalakaros és Térsége lovas szak-
osztályának tagjai építették. Az érintettektõl szíves elnézésüket kérjük.

HELYESBÍTÉS
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Örömmel tu-
datjuk, hogy
2012. július 18-án
m e g s z ü l e t e t t
Kiss Benedek,
Regina és Kincsõ
kistestvére, Bol-
dizsár. A negye-
dik gyermek 4420 grammal és 53 cm-rel látta meg
a napvilágot. Édesanyjával, Magyar Marikával
együtt köszönik, jól vannak.

S a másik jó hírként kö-
zölhetjük, hogy világra
jött Vilman Dominik. Apja
Vilman Krisztián, anyukája
Pais Viktória, Dominik pe-
dig az elsõ és várva várt
baba a családban, aki
3000grammal érkezett.

Babáknak, mamáknak,
családoknak, tesóknak
szívbõl gratulálunk, kívá-
nunk jó egészséget min-
denkinek, sok boldogsá-
got, szeretetet, örömöt a
kis jövevényekhez!

Augusztus 8.: 
Padlás – „Félig mese, félig musical”

Zalakaros, Kertmozi. Jegyár: 2.900,- Ft
Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Augusztus 9–12.:
XV. Zalakarosi Bornapok

Sztárfellépõ: Bikini élõkoncert, Örökség
élõkoncert, Tóth Gabi élõkoncert

Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Augusztus 11.:
Zalai Borok Útja Rally – Zalakaros

Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Augusztus 10–12.:
Rétes fesztivál – Garabonc, Kránicz Borház

Szervezõ: Kránicz László: 

Augusztus 11.:
Zalakarosi Fürdõ strandfoci amatõr 

férfi torna. Szervezõ: Zalakarosi Fürdõ

Augusztus 12.:
Zalakarosi Fürdõ nõi strandfoci kupa

Szervezõ: Zalakarosi Fürdõ

Augusztus 17–19.:
Art Street - Utcafesztivál

Sztárfellépõ: Compact Disco koncert

Zalakaros, Bodahegyi út
Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Augusztus 17–20.:
XIX. Zalakarosi Nemzetközi Kosárlabda-

torna – Zalakaros, Móra Ferenc Általános
Iskola. Szervezõ: Kanizsa Kosárlabda Klub

Augusztus 17–20.:
Kötelék hétvége – Zalakaros, Repülõtér
Szervezõ: Pusztai Roland, Bodó Roland

Augusztus 20.:
Szent István Napi Ünnepség – Zalakaros,
Szent István tér. Szervezõ: Közösségi Ház

Augusztus 24–26.:
Régi ízek új köntösben – Garabonc,

Kránicz Borház. Szervezõ: Kránicz László

Szeptember 1–2.:
Kistérségi helyi termék fesztivál

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Szervezõ: Zalakarosi Kistérség

Szeptember 1.:
„Szülõföldem szép határa…” – Dél-zala

földtani értékei (16 km) – Nagykanizsa, Új-
udvar, Kõszikla-szurdok, Gelse

Szervezõ: Lõrincz Sándor

Gólyahír

PÉCSETT, a belvároshoz közel családi házrészként két szobás
gázfûtéses lakás fürdõszobával, konyhával, elõtérrel, garázzsal, kis
udvarral eladó, igény esetén diákok részére kiadó. Irányár: 8 millió
forint. Érdeklõdni:  06/20-365-35-15.

Augusztusi programok


