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Elsõ írásos említésének 760.,
várossá nyilvánításának 17. szü-
letésnapját ünnepelte települé-
sünk július 18-án. A városi ün-
nepségen átadták a képviselõ-
testület által alapított kitünteté-
seket, városi polgárrá fogadták
a legkisebbeket és a felnõtté vá-
lókat, s az önkormányzat ven-
dégül látta a város lakosságát.

Összefoglalónkat 
a 6–7. oldalon olvashatják. 

1254-es keltezésû az az
oklevél,  amelyet Karos elsõ
írásos okleveles említésének
tekintünk. A Karos név eti-
mológiáját tekintve valószí-
nûleg szláv eredetû: a szerb-
horvátban Karusic, a bolgár-
ban Karyuu, a csehben Karus.

Az Árpád-kori település a
tatároktól, majd a törököktõl
is szorongatva élte minden-
napjait a 17. századig. Lakói a
karosiak mai makacs ragasz-
kodásához hasonlóan újra és
újra visszaköltöztek szülõfa-
lujukba.

Az elsõ magyarországi
népszámlálás (1784 és 1787)
78 házban 98 családot említ,
a falu népessége  ekkor 564
fõ.

1908-ban felvette a tele-
pülés a Zala elõtagot, ezzel

megkülönböztetve magát a
Bodrogközben található
ugyanilyen nevû településtõl.

1962-ben kõolaj után ku-
tatva 96 fokos, ásványi anya-
gokkal dúsan telített termál-
vizet találtak. A 2307 méter-
rõl feltörõ víz megváltoztat-
ta a stagnáló zalai aprófalu
életét. Innentõl jól ismerjük a
történetet, hiszen sokan az-
óta részesek a település éle-
tének, fejlõdésének.

Az elsõ
írásos

említés

Ünnepelt a város

Város napi kitüntetettjeink – Kmecs Teodóra, Dobrádi Mónika, Vékony Zsolt, Leopold Ott, 
Szirmai Judit és Darnai Máté Novák Ferenc polgármester és Torma László aljegyzõ társaságában.

Isten éltesse a 17 éves várost! – koccintás a sportcentrumban.

Szép Zalában születtem – a város mûvészeti csoportjainak ajándék mûsora.
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FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE!
A városunkban fellelhetõ felügyelet nélkül

kóborló ebek kapcsán számtalan lakossági be-
jelentés érkezett az Önkormányzathoz. A
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében,
ha a jegyzõ a fent meghatározott rendelkezé-
sek megsértését észleli, illetve ezek megsérté-
se miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles ha-
ladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ hatóság intézkedését
kezdeményezni.

Ahhoz, hogy az állattartás mások nyugal-
mát, biztonságát és testi épségét ne veszélyez-
tesse és városunk település biztonsága is e te-
kintetben fennmaradjon, Zalakaros Város Ön-
kormányzata Jegyzõje az alábbi tartalmú fel-
hívással kíván élni, melynek rendelkezései kö-
telezõ érvényûek, elmaradásuk illetve be nem
tartásuk szankciókat von maga után.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtes-
tületének Az állattartásról szóló 12/2004.
/IV.21./ rendelete rögzíti, hogy a város közigaz-
gatási területén állatot - a közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi valamint épí-
tésügyi és környezetvédelmi szabályok betar-
tása mellett is - csak e rendeletben foglalt sza-
bályok szerint lehet tartani. A rendelet részle-
tesen olvasható az alábbi oldalon:
http://www.zalakaros.hu/varoshaza/ren-
deletek

A tulajdonos köteles az ebet úgy tartani,
hogy az

– a házban vagy szomszédságában lakók
nyugalmát ne zavarja,

– anyagi kárt ne okozzon,
– testi épséget ne veszélyeztessen, továbbá
– a kutya a tartási helyérõl közterületre,

közös helyiségbe, közterületre vagy más terü-
letre ki ne szabadulhasson és felügyelet nélkül
kijutni ne tudjon;

– az állat a közterületet, közös használatú

helyiségeket ne szennyezze, a parkosított te-
rületet ne rongálja.

A helyi környezet védelmérõl és a közterü-
letek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendelet 8.§.(6.) bekezdése
alapján tilos az alábbi közterületeken állatot
sétáltatni még pórázzal is:

l.) Települési játszótereken
2.) Hõsök tere
3.) Dísz tér
4.) Szent István tér
5.) Szent László tér.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet elõírja, hogy a

– kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tarta-
ni, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak
természetes viselkedését, ugyanakkor a kör-
nyezõ lakóközösség kialakult élet- és szokás-
rendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja;

– Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne ve-
szélyeztethessék emberek és más állatok biz-
tonságát;

– Belterület közterületén - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórá-
zon lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes;

– Közterületen az eb tulajdonosának bizto-
sítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:
– a jegyzõ az állattartót az állat megfelelõ

és biztonságos elhelyezése,
– valamint szökésének megakadályozása

érdekében meghatározott építési munka el-
végzésére kötelezheti, amely eljárásba szakha-
tóságként bevonja a járási állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt annak elbírálá-

sa kérdésében, hogy az állatotthonban az ál-
lattartás körülményei megfelelnek-e az állat-
védelmi és a járványügyi követelményeknek.

– A jegyzõ az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése
esetén az állattartást korlátozhatja, megtilt-
hatja!

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét,
hogy a közterületen felügyelet nélkül lévõ
ebet a gyepmester befogja és a gyepmesteri
telepre szállítja. A beszállított ebekrõl a Karos-
Park Kft haladéktalanul jelentést készít a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal felé,
melynek alapján a Hivatal nyilvántartásból
azonosítja a befogott állatot és értesíti annak
tulajdonosát.

A befogott ebet a gyepmester a szolgálati
szabályzata szerint 8 napig õrzi és gondozza.

A befogásért, õrzésért és tartásért a fent
hivatkozott Önkormányzati rendelet l. sz. mel-
lékletében meghatározott térítést kell fizetni.

A játszótereken és a kiemelt közterületein-
ken pedig tilos a kutyasétáltatás.

A négy hónaposnál idõsebb chippel nem
jelölt ebrõl a jegyzõ és a szolgáltató állatorvos
jelentést tesz a járási állat-egészségügyi hivatal
felé.

EZÚTON KÉRJÜK, HOGY A CHIPPEL NEM
RENDELKEZ Õ KUTYÁK ESETÉBEN ANNAK
BEÜLTETÉSÉRõL HALADÉKTALANUL GONDOS-
KODJANAK!

KÉRJÜK EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET ÉS A JOG-
SZABÁLYOKNAK MEGFELELõ MAGTARTÁS
TANÚSÍTÁSÁT!  

Zalakaros, 2014. július 15.

Szabóné dr. Csányi Mariann s.k.
Zalakaros Város Önkormányzata Jegyzõje

Az egyházközség meghívására
olesnoi ministránsok érkeztek vá-
rosunkba a közelmúltban. A kivé-
tel nélkül fiatalemberekbõl álló
csapat Martin Adamiec káplán
vezetésével érkezett hozzánk.

Nem véletlen, hogy csak fiúkat
láthattunk a csoportban, hiszen a
lengyeleknél a ministránsi teendõ-
ket csak õk láthatják el.

A fiatalokat a galamboki paróki-
án szállásolták el, a karosi egyház-
község rengeteg programról gon-
doskodott számukra, melyek meg-
valósításához az önkormányzattól
is segítséget kaptak.

Tarnai Lászlóné egyházközségi tag
elmondta: jártak a Kis-Balatonnál, a
zalaszabari kalandparkban, ellátogat-
tak Tihanyba, s természetesen nem
maradt ki a karosi fürdõ sem.

A vendégek elzarándokoltak
Homokkomáromba is, ahol kereszt-
úton vettek részt.

Az egyházközség tagjai aktívan
vállaltak szerepet az olesnoiak ellá-
tásában, az utolsó napon pedig
nemcsak ízletes vacsorával, de a
Bottal-fogó Táncegyüttes jóvoltá-
ból magyar táncokkal és dalokkal
várták õket. 

Remek han-
gulatú estével
zárult tehát az
itt tartózkodás,
melynek elõz-
ménye egyéb-
ként az volt,
hogy korábban
a lengyelek
meghívására a
karosi egyház-
község képvise-
lõi tettek láto-

gatást Olesnoban, a viszont invitá-
lásra került most sor.

Tarnai Lászlóné elmondta: meg-
hívást kaptak a jövõ évben rende-
zendõ krakkói világifjúsági találko-
zóra, ahova a remények szerint sok
fiatalt vihetnek el Zalakarosról.

Olesnoi ministránsok Karoson
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Premier filmekkel, a leg-
újabb, kiváló minõségû techni-
kai felszereltséggel, minden na-
pos elõadásokkal várja látoga-
tóit ezen a nyáron a Kertmozi.

A környék egyetlen mûködõ
kertmozijának nyári nyitva tar-
tása nem volt egyértelmû még
a nyár elején sem, végül a mozi
mûködtetését a Zalakarosi Böl-
csõde, Óvoda, Könyvtár és Kö-
zösségi Ház (BLOKK) vállalta
fel.

Az elsõ elõadást megnyitó és
bejárás elõzte meg. Novák Ferenc
polgármester elmondta: a
zalakarosi kertmozi 38 évvel ez-
elõtt kezdte meg mûködését,
számos színi elõadásnak, koncert-
nek is helyet adva. Néhány évvel
ezelõtt jelentõs felújításon esett
át, de az idei nyarat is kicsinosítva
várja.

A polgármester örömét fejezte
ki, hogy a BLOKK felvállalta a nyári
mûködtetést, hiszen – mint mondta
– ezzel a bezárástól is megmentet-
ték az épületet, ugyanakkor tovább-

ra is plusz kikapcsolódási lehetõsé-
get kínálnak a karosi és az itt nyara-
ló vendégeknek a nyári estékre.

Grófné Csatos Andrea, a

BLOKK vezetõje Perusza Csaba
segítségével bemutatta az új
technikai felszerelést is, mellyel le-
hetõvé válik a digitális filmek vetí-

tése, ezáltal a premierfilmek a ha-
zai bemutatókkal azonos idõben
kerülhetnek a karosi és környék-
beli közönség elé.

Összegyûjtötte a tíz, legmagasabb árbevételt elért termálfürdõt
a Termál Online csapata. Eredményük közzététele során megjegyez-
ték: érdekes, hogy ez a lista nem teljesen vág egybe a legnépsze-
rûbb termálfürdõs települések 2013-as toplistájával, sem a sorrend,
sem a résztvevõk tekintetében.

Az üzleti teljesítmény alapján nem túl rossz az összkép, hiszen a
fürdõket üzemeltetõ társaságok többsége növelni tudta 2012-rõl
2013-ra az árbevételét, valamint többnyire nyereségesen is mûköd-
tek. Két olyan termálfürdõ is van, amelyiknek szinte biztosan volt
akkora forgalma, hogy a toplista élbolyába kerülhessen, ám külön-
bözõ okokból nem sikerült megtudni a pontos bevételi adataikat.
Az egyik ilyen Hévíz, ahol a Tófürdõt, a reumakórházat és a hozzá-
juk kapcsolódó szállodát a korábbi években a Hévízgyógyfürdõ
Nonprofit Kft. mûködtette. Tavaly azonban mindezek átkerültek a
kórházi mûködési forma alá, emiatt viszont nincs a cégbíróságon fel-
lelhetõ mérlegük.

A termálfürdõk sorában a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.  eredményessé-
gét tekintve a 6. helyen szerepel a Termál Online adatai szerint. Mint
írják: a 2013-as árbevétel 1,14 milliárd forint volt. A korábbi évhez ké-
pest 50 millió forinttal nõtt a zalakarosi létesítmény bevétele. A nye-
reséges mûködésüket is meg tudták tartani. Igaz, a 2012-es 52 milli-
ós eredményük helyett tavaly be kellett érniük 33 millió forinttal.
Ezek azonban még így is jó eredmények, hiszen az elmúlt évben fel-
újítások, átépítések zajlottak a fürdõben. Ezek pedig idén hozhatják
meg igazán a gyümölcsüket.

TERMÁL TOP10

A HATODIK LEGEREDMÉNYESEBB
A ZALAKAROSI FÜRDÕ

Továbbra is mûködhet a kertmozi
PREMIER FILMEKKEL VÁRJÁK A NÉZÕKET
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A városunkban élõk körében jól
ismert, az eddig a Közösségi Ház-
ban sportszervezõként dolgozó
Stégli János ugyancsak az iroda
munkatársa lett. Fiatal munkaerõ-
ként állt „csatasorba” Kiss Virág,
Molnár Veronika és Fekete Csilla

pedig már évek
óta frontemberei
az irodának.

– A Zalakarosi
Tourinform dol-
gozói az év min-
den szakában a
ve n d é g e l é g e -
dettséget és az
ideérkezõk teljes
körû tájékoztatá-
sát tartják egyik
legfontosabb fel-
a d a t u k n a k .
Egyiknek, hiszen
ez mellett szá-
mos más terüle-
ten munkálkod-
nak azon, hogy
Zalakaros évrõl
évre növelni tudja
a vendégszámot és az idegenfor-
galmi adóbevételt – szögezte le
Flórek Zsolt.

Mint mondta: az iroda szerveze-
te jól leosztott munkakörökkel ren-
delkezik.

– Fekete Csilla az iroda pénz-
ügyi és HR munkatársa, akinek fel-
adata, hogy a Turisztikai Egyesület
és a Turisztikai Nonprofit Kft.
költségvetése, dokumentációja és
ügyvitele szabályszerûen és zök-
kenõmentesen mûködjön. Nagy-
kanizsai lakosként már 3 éve jár
Zalakarosra, és tölt el hosszú hét-
végi mûszakokat a forró nyári me-
legben.

Molnár Veronika a városi prog-
ramok megvalósulásáért felelõs
munkatárs, aki idejének nagy ré-
szét azoknak a programoknak a
megszervezésével tölti, amelyek

nemcsak az ideérkezõ vendégeket,
hanem a helyi lakosságot is szóra-
koztatják. A programsorba rend-
szeresen bevonja a helyi mûvészeti
csoportokat is. Zalakarosi lakosként
nagyon sok szabadidejét a városi
turizmus fejlesztéséért szenteli.

Jómagam a korábbi években a
város online marketing megjelené-
seiért, a weboldal zavartalan mû-
ködéséért, aktualizálásáért, vala-
mint a közösségi média szervezésé-
ért voltam felelõs. Újonnan megvá-
lasztott döntéshozóként kapcsola-
tot tartok az önkormányzattal,
Jámbor Tímea stratégiai marketing
vezetõvel és a fürdõvel, akikkel a

lehetséges közös fejlesztésekrõl,
akciókról egyeztetünk. Éppen ala-
kuló projekt a Magánszállásadók
Egyesületének megítélt 500.000 fo-
rintos támogatás közös, hatékony

elköltése, amellyel a helyi apartma-
nosokat segítik – tudtuk meg a
frissen kinevezett irodavezetõtõl.

A Turisztikai Egyesület elnöke to-
vábbra is Czimondor Nándor, aki aktív
résztvevõje a munkáknak, és tanács-
adóként rendszeresen támogatja a
Turisztikai Nonprofit Kft új vezetõjét.

A lelkes, lendületes, és kijelent-
hetjük: fiatalos csapat az említett
feladatok mellett a legfontosabb-
nak továbbra is azt tartja, hogy az
ide érkezõk elégedetten távozza-
nak, a munkatársak pedig, ha úgy
tetszik: szenvedéllyel végezzék
munkájukat a hosszú rendezvény
éjszakák idején is.

Június 23-27. között tartotta iskolánkban nyári zenei táborát a
szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Ifjúsági Zenekara. A legkisebbek-
bõl álló Tücsök Zenekar mûvészeti vezetõje Deák György, a nagyob-
bakból álló zenekar karmestere Sándor János, a Savaria Szimfonikus
Zenekar nyugalmazott karmestere volt. Munkájukat vonós tanár kol-
légáink segítették. A tábor ideje alatt az ifjú muzsikusok komoly mun-
kát végeztek: napi több órai közös próbával készültek a záró koncert-
re. Emellett jutott idejük és kedvük önszervezõdõ kamaraprodukciók
bemutatására is. A koncert közönsége széles repertoárban gyönyör-
ködhetett: Mozarttól az ír népzenén át a filmzenéig; lelkes tapssal ju-
talmazták az ügyes muzsikusokat. 

Természetesen a táborozásból nem maradhatott ki a fürdõzés, a já-
ték és Zalakaros megismerése sem. A táborvezetõ Brandisz Márton
igazgató úr megköszönte a házigazdák kedvességét, a gyönyörû kör-
nyezetet, a családias, ideális körülményeket, és kérte: jövõre ugyanitt,
ugyanúgy!

Tarnai Lászlóné, zeneiskolai intézményegység-vezetõ
Zeneiskolai tábor

Gólyahír

Név: Sinkovics Benett. Szü-
letési hely, idõ: Nagykanizsa,
2014.06.11. 11:30-kor. Testvére
Dominik már nagyon várta.
Anyukája: Sinkovicsné Varga
Mercédesz. Apukája: Sinkovics
Norbert.

Frissen, lendületesen, fiatalosan
ÚJ VEZETÕ A TOURINFORM-IRODA ÉLÉN

Az elmúlt hetek során több személyi változás is történt a
Tourinform-irodában. A legfontosabb talán, hogy az iroda élén Flórek
Zsolt személyében új vezetõ áll. Flórek Zsolt már eddig is az iroda
munkatársaként dolgozott, Szécsényi Szabolcs korábbi irodavezetõ
távozása után azonban a vezetõi teendõkre kapott megbízást.

A legtöbb feladatot a nyári idõszak adja.
Minden kolléga készenlétben szinte a nap 24 órájában.
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A Queen of the Dance az ír
sztepptánc legkiválóbb táncmû-
vészeibõl álló társulat. Szólótán-
cosa és koreográfusa az ír nem-
zeti bajnok és többszörös világ-
bajnok Catherine Gallagher, aki
tagja volt a világhírû Riverdance
együttesnek és megannyi vezetõ
társulatnak, akik eme jeles mûfaj-
ban szórakoztatják a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen te-
hetség áll a szuperprodukció élén,
ami már csak amiatt is kivételes,
mert a világon egyedüliként kore-
ografál és vezet nõként ír sztepp
tánctársulatot. A nõiesség, annak
minden emocionális többletével,
kreativitásával, finomságával,
ugyanakkor kirobbanó lendületes-
ségével meg is mutatkozik az elõ-
adásban, mely egyszerre tartalmaz
autentikus ír elemeket és
Catherine izgalmas, újszerû, mo-
dernebb zenei alapokra helyezett
koreográfiáját. A Queen of the
Dance egy új különleges színfolt
az ír tánc és a táncmûvészet vilá-

gában, amelyet frenetikus, élõze-
nekaros dallamok kísérnek. A gép-
puskalábú táncosok lábdobper-
gésének hangja szinte extázisba
hozza a közönséget. Catherine di-
namikus, szenzációs és lélegzetállí-
tó szólókat táncol. Szabad szem-
mel szinte alig követhetõ, aho-
gyan a profi táncmûvészekbõl álló
társulat elképesztõ sebességgel
szteppel a színpadon.

Catherine 5 évesen kezdett
táncolni. Tehetsége hamarosan
nyilvánvalóvá vált, minden idõk
legfiatalabb ír sztepp táncosa-
ként tüntették ki az Írország
Nemzeti Bajnoka címmel.

Egy idézet a Boston Herald
kritikájából: „Soha nem láttam a
legendás Michael Flatley-t tán-
colni, de miután láttam táncolni
Catherine Gallaghert, nem is saj-
nálom, hogy Flatley nem volt
ott.”

Catherine mindhárom testvé-
re szintén az ír sztepp tánc meg-
határozó szereplõivé váltak.
Michael Patrick 14 éve a
Riverdance principal szólótánco-
sa, másik testvére Barry John ki-
lenc éve Las Vegasban táncol
Michael Flatley együttesével, és
végül a legfiatalabbik testvér Ge-
orge Bernard jelenleg a

Riverdance-szel turnézik világ-
szerte.

Catherine létrehozta saját
produkcióját Queen of the Dance
néven, mely pergõ ritmusával, ze-
néjével, varázslatos látványával
mindenképpen magával ragadja,
sõt energetizálja a nézõt.

Jöjjön el, nézze meg Catherine
Gallagher és a mûfaj legtehetsé-
gesebb táncosaiból álló együttes
produkcióját és ajándékozza meg
magát egy életre szóló élmén-
nyel, melyet a szervezõk garan-
tálnak!

(x)

Írország Hercegnõje Zalakarosra látogat! 
CATHERINE GALLAGHER'S QUEEN OF THE DANCE SZUPERPRODUKCIÓJA A  KERTMOZI SZÍNPADÁN

Mindenképpen elsöp-
rõ erejû élményre szá-
míthat az, aki megnézi a
Catherine Gallagher ve-
zette ír sztepptánc pro-
dukciót 2014. július 27-
én (vasárnap) a Kertmo-
zi színpadán.

Jegyek korlátozott számban kaphatóak. � A Kertmozi jegypénztárában nyitva tartási idõben � Tourinform: Gyógyfürdõ tér 10. Tel: 06-93-
340-421 � Zalai Hírlap Nagykanizsai Ügyfélszolgálat: Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Tel: 06-93-310-226 � Gyógyfürdõ: Termál út 4.06-93-340-
420 (elõadás hetében jegyvásárlás a fürdõ területén) � valamint az IRISHDANCE•HU weboldalon és az InterTicket országos üzlethálózatában.
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A hivatalos ünnepség elõtt kö-
szöntötték Zalakaros legifjabb lakóit,
akiket babakendõvel avattak fel a
képviselõk. Városunk legifjabbjai
Sipos Dávid, Fülöp Fanni, Magyar
Szófia, Horváth Inka, Szabadics Már-
ton József, Szirmai Annika, Domon-
kos Cintia, Bogdán Flóra Veronika,
Kiss Ákos, Kiss Nóra, Kovács Zétény,
Fekete Kíra Zsanett, Kispál Zselyke,
Virág Réka,
Varga Kristóf
H u n o r ,
S i n k o v i c s
Benett, akik
példásan vi-
selkedtek a
ce remón ia
ideje alatt. Az
apróságokra
dr. Háda Lász-
ló plébános
mondott ál-
dást, a babák
nevével ellá-
tott szalagokat Deutschné Lang Erika
és Kötõ Attila alpolgármesterek he-
lyezték fel a városi zászlóra.

A legkisebbek után Zalakaros új,
immáron felnõtté vált polgárai tettek
esküt és váltak a város felnõtt tagjai-
vá ünnepélyesen is. Dávid Norbert,
Tóth Ákos, Mikola Szilvia, Mérei Gab-
riella, Kötõ Viktória, Farsang Vivien,
Lahocsinszky Márton, Berényi Orso-
lya, Takács Orsolya, Borda Anita, Ne-
mes Máté, Bogdán Zsuzsanna, Bog-
dán Dániel vehette át a város ajándé-
kát, az oklevelet és pénzutalványt, s a
fiatalokat Novák Ferenc polgármes-
ter köszöntötte.

A polgármester ezt követõen ün-
nepi beszédben méltatta a 760 éves
települést, kiemelve múltbeli értékeit
is küzdelmeit, majd a fürdõ megala-

pítása óta eltelt idõszak fejlõdésérõl
szólt.

– Felteszem azonban a kérdést:
minden a fürdõ? Zalakaros egyenlõ
a fürdõvel? A válaszom határozott
nem! Elsõ a turista? Nem! Hát akkor
ki? Önök, a település lakói. Önökért
dolgozunk, önöknek kell, hogy jó
legyen! Hogy mi fontos még Karo-
son? Meglepõdnek mennyire egy-
szerû a válasz. A gyerekek. Jelképe-
sen indult a mai ünnepségünk: aki-
ket ma itt láttunk – az aprónépek –
majd a nagykorúak. Õk a jövõnk!

õk gondoskodnak rólunk, õk veze-
tik majd a települést. Tegyünk meg
mindent azért, hogy a legmagasabb
szintû ellátást, nevelést, oktatást
kaphassák meg, hogy a legjobb
szakemberek kezei alatt lehessenek.
Fontos, hogy ne sikeres, hanem bol-
dog, kiegyensúlyozott fel-
nõtteket neveljünk belõlük
– hangsúlyozta. 

A polgármester az ün-
nep kapcsán szólt az elért eredmé-
nyekrõl is. Kiemelte többek között,
hogy az elmúlt év õszén országos
mintaprojekté nyilvánították a karosi
óvoda programját, az önkormányzat
tervezi a bölcsõde fejlesztését, lelátó
épült a sportudvarhoz, megújult az
ottani salakos pálya.

– Megújult az autóbusz állomás,

Ne sikeres, hanem bo
A kertmoziban tartott

város napi ünnepség
teltház elõtt zajlott, a
forgatókönyv a megszo-
kottól kissé eltért, hiszen
számos új elem került a
programok közé.

Színpadon a város apraja-nagyja.

Mérei Gabriellának, a város újdonsült felnõtt polgárának 
gratulál a polgármester.

A legkisebbek avatása – Deutschné Lang Erika alpolgármester
Mihály Klaudiát és gyermekét köszönti.

Asperhofen ajándéka a virágzó testvérvárosi kapcsolatra utal.

A Gyöngyvirág együttes apró kis táncosai.

VÁR
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oldog embereket neveljünk 

folyik az autóbuszöblök és várók
felújítása és cseréje, a komári elága-
zóba is telepítünk várókat. Lebon-
tottuk az életveszélyessé vált közös-
ségi házat, elkészültek az új tervei.
Termelõi piacot hoztunk létre, 162
régi lámpát tudtunk ledesre cserél-

ni uniós támogatással. Ebben az év-
ben 3000 m2 saját gyártású térkövet
rakunk le, közel 40 ezer tõ virágot
ültetnek el a városüzemeltetés dol-
gozói. Épül a termáltó és mesepark,
folyik a galamboki kerékpárút fel-
újítása – sorolta. Hangsúlyozta: po-
zitív beállítottságú, tenni akaró, vá-
rosunkat és önmagát is tisztelõ em-
berek és közösségeik együttese ala-
pozhatja meg Zalakaros további fej-
lõdését. Példaként említette a leg-
újabban létrejött közösséget, a
Zalakaros Futrinkákét, akik – amint
fogalmazott – a Balaton elsõ karosi
körbefutóiként nemcsak történel-
met írtak a város sportéletét illetõ-
en, de olyan kiváló csapatmunkáról,
összhangról, baráti és családi össze-
fogásról tettek tanulságot, mely más
csapatoknak is követendõ példa le-
het.

A beszédet követõen adta át
Novák Ferenc a városi kitüntetéseket.

Zalakaros Turizmusáért és Ven-
déglátásáért díjat kapott a Szilágyi

Cukrászda  hosszú idõn át tartó szín-
vonalas tevékenysége elismeréséül. A
díjat Dobrádi Mónika és Szirmai Judit
vették át. Zalakaros Kultúrájáért elis-
merésben részesült Kmecs Teodóra
pedagógus másfél évtizedes önzet-
len zenei közremûködésének elisme-
réséül. Zalakaros Sportjáért kitüntetõ
díjat kapott Vékony Zsolt Zalakaros
sportéletében betöltött szerepéért,
több sportszakosztályban végzett
példamutató sportolásának elismeré-
séül. Zalakaros Közszolgálatáért
posztumusz elismerést adományo-
zott a testület dr. Hegedüs Fe-

renc volt háziorvos ré-
szére. A Zalakaros Ifjú Te-
hetsége díjat Darnai Má-
té vehette át több mûvé-
szeti ágban nyújtott ki-
emelkedõ teljesítményé-
ért.  Zalakaros Emlékpla-
kettet kapott Leopold
Ott asperhofeni alpol-
gármester Asperhofen
partnertelepülés és
Zalakaros város közötti

évtizedes partneri kapcsolatok ápolá-
sáért.  

Az alpolgármester a virágzó kap-
csolatokra utalva egy náluk különle-
gesnek és fontosnak tartott növényt
nyújtott át Novák Ferencnek.

A kitüntetések átadását ünnepi
mûsor követte, melyben fellépett a
Gyöngyvirág népi gyermekjáték
együttes, a Rügyecske, a Zöld Ág és a
Bottal-fogó együttes, a Dalárda, a
Nõi Kar, valamint az
õket

kísérõ Zala Népzenei Együttes. A
Szép Zalában születtem címû összeál-
lítás Vizeliné Paksi Valéria koreográfi-
ája alapján mutatták be, a darabot Vi-
zeli Dezsõvel együtt vitték színpadra.

Az ünnepséget a sportcentrum
területén közös koccintás és városi
vendéglátás zárta. A lakosságot a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége, a
MenDan Hotel, a Freya, a polgárõrök,
a Fidesz helyi alapszervezete, a
Zalakarosi Fürdõ, a nagykanizsai tûz-
oltók,  a Karos Park Kft. munkatársai,
a takarékszövetkezet és a focicsapat
képviselõi látták vendégül, a kínálat-
ban pincepörkölt, babgulyás, marha-
pörkölt, pogácsa kapott helyet, a für-
dõ pedig – híven a célkitûzéseihez –
még itt is gondolt a gyerekekre, hi-
szen részükre spagettit készítet-
tek.

Milleniumi óda a Nõi Kar elõadásában.

A zalakarosiakat helyi civil szervezetek
látták vendégül.

A közönség nagy szeretettel és tapssal fogadta az ünnepi mûsort.

OS NAPI ÜNNEPSÉG
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Népszerû elõadók, remek kikapcsolódásNépszerû elõadók, remek kikapcsolódás
Több ezer látogató fordult

meg a városnapokon a
Gyógyfürdõ téren és a Dísz
téren, mely a programoknak
adott otthont.

Kétségkívül a legnépsze-
rûbb mûsor Bereczki Zoltán
EMeRTon-díjas színész-éneke-
sé volt, legalább kétezren
hallgatták, énekeltél és tán-
colták végig a fiatal mûvész
elõadását, az pedig külön
örömöt okozott a jelenlévõk-
nek, hogy Bereczki Zoltán a
közönség között is énekelt és
táncolt.

A könnyed mûfajé volt a
fõszerep a három nap során,
hiszen fellépett még a
nagyrécsei Ritmus Kórus, a
Karos Fúvósegyüttes, szóra-
koztatta a közönséget a Da-
lárda és a Bottal-fogót tánc-
együttes.

Nívós tûzijátékban is gyö-
nyörködhettek a város napi
programokra kilátogatók, kö-
zel húsz perces pazar égi játék
kápráztatott el mindenkit.

A városnapi hétvégén a
gyerekek is számos program
között válogathattak, igaz, a
legtöbbjük nem kímélte a szü-
lõk pénztárcáját sem. A gyer-
mek animáció szerencsére
nem ezek közé tartozott, itt a
gyerekek kedvükre alkothat-
tak, színezhettek gondos segí-
tõik: Bazsó Ferencné és Bazsó
Zsófia irányítása mellett.

Remek kézmûves alkotá-
sok, finom falatok kellették
magukat, az estéket záró bá-
lok pedig szintén remek han-
gulatban teltek.

TÖBB EZER LÁTOGATÓ

Kedves ZALAKAROSI lakosok!

A Karoskút Kft. a
Zalakaroson üzemelõ töltõállomásán
2014. július 7-tõl minden a városban
lakóhellyel rendelkezõ lakos részére 

3 Ft/l árkedvezményt 
biztosít a mindenkori üzemanyagárakból.
Szeretettel várjuk! Kérjük lakóhelyét iga-
zoló kártyáját felmutatni. 

(A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.)



2014. július 24. 9

Városunk polgármestere bizto-
san nem tehetné be a lábát Türk-
menisztánba. A Szózat kezdõ sora-
it soha nem felejtheti, aki egyszer
megtanulta, még akkor sem, ha 55
évig Tatárföld hadifoglya volt és el-
megyógyintézetben töltötte életét.
Teljes életet lehet élni kezek és lá-
bak nélkül és siketen is. Van, ahol
jutalomnak számít, ha egy halott
elõtt meghajolhat-
nak. És minden
mélypontból van
kilábalás. Vujity
Tvrtko Pulitzer-
emlékdíjas újság-
író, tévés riporter
Pokoli történetek -
Mennyei történetek,
avagy 2 óra alatt
a Föld körül cí-
mû, városunk-
ban tartott
e lõadásában
mindezekre
és még ren-
geteg izgalmas, tanulságos megál-
lapításra, történetre fény derült.

Hol kacagva, hol hitetlenkedve,
hol könnyeket törölgetve, hol döb-
benten hallgathatta végig az iskola
auláját teljesen megtöltõ közönség
a születésnapját ünneplõ Zalakaros
önkormányzatának ajándékaként a
riporter kétórás, vetítéssel egybe-
kötött elõadását, és biztosan állít-
hatjuk: ez a két óra észrevétlenül
repült el.

Tvrtko elõadásának felütése ön-
magában is érdekes volt, egy õt
hallgató kollégának, egy másik új-
ságírónak különösen. „Amikor a
Miami-i egyetemen tanultam a té-
vés szakmát, a fejünkbe verték:
egy újságíró bármit tehet, bármi-
rõl írhat, de SOHA NEM HAZUD-
HAT.  2000-ben azonban, amikor a
világ utolsó hadifoglyát hazavit-
tem Magyarországra, eldöntöt-
tem, hogy ha kell, a csillagokat is
lehazudom az égrõl. Egy valami
azonban fontos: késõbb minden
hazugságot bevallok.”

Hogy milyen hazugságokról is
beszélt a riporter?

Talán nevezhetjük kényszerha-
zugságnak az övéit. Az elõbb emlí-
tett utolsó hadifogoly hazahozata-
la esetében például magyar medve-
vadászként jelentve be magukat ju-
tottak be Tatárföldre, mindenkit le-
fizetve pedig abba az elmegyógyin-
tézetbe, melyben a hadifogoly élt.
Szóval, hazudni és „csalni” kellett,

de éppen ezekkel a „technikákkal”
jutottak el és be olyan országokba,
ahová egyébként újságíróként be
sem tehetné a lábát.

Az utolsó magyar hadifogoly-
hoz még medvevadász-pszicholó-
gust is vittek Veér András szemé-
lyében, aki egyszerû eszközöket
ábrázoló egyszerû képek segítsé-
gével próbálta elõhívni a fogoly tu-
datából az elfeledett magyar szava-
kat és emlékeket. Vért izzadtak, de
sikerült. A legmeghatóbb pedig az

volt, amikor
– már haza-

térve – egy-
szer csak

felcsen-
dültek
a z
i d õ s
em-
b e r
a j -
k á -

ról a
Szózat szavai: Hazádnak rendületle-
nül légy híve, ó magyar... Amikor
meghalt, százak vettek részt a te-
metésén annak az embernek, aki-
rõl nem tudták, pontosan honnan
jött, hogy hívták. De ott voltak, is-
meretlenül. Olyan özvegyek és ár-
vák, akik a háború borzalmai során
eltûnt és soha meg nem talált fér-
jüket, édesapjukat jöttek el meg-
gyászolni és végleg eltemetni az
utolsó magyar hadifogollyal.

Tvrtko a Magyar Baptista Szere-
tetszolgálat munka-
társának kiadva ma-
gát akkor is hazug-
ságra kényszerült,
amikor legnagyobb
álma megvalósításá-
ra készült: bejutni
Észak-Koreába. A
kommunista ország-
ban érdekes módon
a magyarok a szere-
tetszolgálaton ke-
resztül képviselték
magukat, így a ripor-
ter egy idõre a szol-
gálat „katonájává”
vált, hogy megtudja,
milyen is az élet a nagy vezér, Kim
Ir Szen országában és emlékének
árnyékában.

Megdöbbentõ dolgokat tudhat-
tunk meg errõl az országról, de ta-
lán döbbenetes volt az is, hogy
azok, akik végigélték hazánkban is
a kommunista diktatúra idõszakát,

találkozhattak hasonló „érdekessé-
gekkel”. Valljuk be, azért nem eny-
nyire durva formában….

Vujity mesélt például arról, hogy
Észak-Koreában új idõszámítás kez-
dõdött Kim Ir Szen születésével, így
ott most csak 102-t írnak. Kim Ir
Szen, aki államelnök, miniszterel-
nök, a hadsereg és a parlament el-
nöke volt egy személyben, halála
után is ajándékokat kap egy hegy
gyomrába vájt ajándékboltban, az
ugyanitt elhelyezett üvegkoporsója
elõtt pedig meghajolhatnak azok,
akik derekasan dolgoztak az év so-
rán.

Sokat elárul az országról az a
legfrissebb hír is, mely szerint az
észak-koreai sajtó simán elhitette
az országban élõkkel, hogy a mos-
tani foci VB-t Észak-Korea nyerte
meg! (Az ország egyébként nem is
indított csapatot!!!)

Türkmenisztánba, abba az or-
szágba, amely a „leghülyébb törvé-
nyeket és rendelkezéseket” hozza,
„a Gambiai Köztársaság ENSZ nagy-
követeként” lépett be Tvrtko. Hogy
a „leghülyébb” jelzõ mennyire
helytálló, még ha nem is túl udvari-
as, mi sem bizonyítja jobban, mint
például az, hogy az országban csu-
pán hatvankét év az átlagéletkor,
de Türkmenisztán ura,
Türkménbasi a törvény erejével
hetvenöt évre emelte azt. Vagy,
hogy az országba csak csupasz arc-
cal léphetnek be a férfiak, a bajusz-
tól, szakálltól bizony meg kell válni

annak, aki ide be akar jutni.
A sok esetben vidám hangvéte-

lû sztorik mellett megdöbbentõ,
szomorú történeteket is hallhat-
tunk, melyek azonban – akár a me-
sékben – igenis jól végzõdtek. Fil-
met láthattunk a szomáliai Németh
Szorina szívszorító történetérõl,

akinek magyar édesapját és két kis-
testvérét a bõrszíne miatt lõtték
agyon, akit 16 éves korában egy 64
éves férfi negyedik feleségeként
adtak nõül, akinek bátyja elmene-
kült az országból és úgy tudták,
meg is halt. A kislányt kimenekítet-
ték Szomáliából, visszatérhetett ál-
mai hazájába, Magyarországra, és
szívére ölelhette bátyját, akirõl ki-
derült: sikerült elmenekülnie hazá-
jából.

Megismerkedett Nick Vujicic-csal,
egy lábak és kezek nélküli fiatalem-
berrel, aki ragyogva beszélt neki ar-
ról, hogy kétkezû, kétlábú, látó-hal-
ló emberek hogyan lehetnek bol-
dogok

Rengeteget tanult a siket szép-
ségkirálynõtõl, Weisz Fannitól, aki
egy szörnyû gyermekkor után el tu-
dott jutni odáig, hogy a köztársasá-
gi elnök ünnepi beszédét fordítot-
ta, és ma már ünnepelt sztár.

Sorolhatnánk a történeteket
hétköznapi emberekrõl, hétköznapi
hõsökrõl, akikkel az újságíró kap-
csolatba került eddigi munkája so-
rán.

Hallgathattuk, és közben talán
sokunkban megfogalmazódott: na,
ezek a sorsok, ezek a problémák
ám a nagy problémák az életben!
Az, hogy nincs nyitva a kedvenc ét-
termünk, hogy a fõnökünk éppen
kritizálta a munkánkat, hogy elír-
tunk egy nevet egy cikkben, vagy
hogy a gyógyvíz hõfoka az alsó ha-
táron van, ezek huszadrangú kér-

dések. 
És amikor arról

beszélünk, milyen
pesszimista nép is a
magyar, tegyük fel
magunknak a kér-
dést: miért is va-
gyunk azok? Nem
bombáznak ben-
nünket, nem visz-
nek munkatábor-
ba, nem teszi a
földdel egyenlõvé
otthonunkat pusz-
tító természeti csa-
pás, akkor ihatunk,
amikor megszom-

jazunk és sorolhatnánk, hogy mi
minden szörnyûség NEM történik
velünk. Azok viszont, akikkel mind-
ezek megtörténnek, emelt fõvel,
erõs lélekkel és siránkozás nélkül
mennek tovább, igyekeznek járni a
maguk útját. Mindennapi ember-
ként, a mindennapok hõseiként.

Mindennapi hõsök nyomában
VÁROSUNK VENDÉGE VOLT VUJITY TVRTKO

Hol kacagva, hol hitetlenked-
ve, hol könnyeket törölgetve, hol
döbbenten hallgathatta végig az
iskola auláját megtöltõ közönség
a születésnapját ünneplõ Zalaka-
ros önkormányzatának ajándéka-
ként Vujity Tvrtko kétórás, vetí-
téssel egybekötött elõadását.
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– Egy hónappal ez-
elõtt vettem át a Kö-
zösség Ház vezetését;
a testület pályázati ki-
írására adtam be a je-
lentkezésemet, és na-
gyon megtisztelõ szá-
momra, hogy a város
vezetése bizalmat sza-
vazott nekem öt évre
a BLOKK vezetésében
is – mondta elöljáró-
ban Farkas Tibor, akivel
kinevezése kapcsán be-
szélgettünk.

– Akik a közéletben régebb óta
benn vannak, jól ismerik Önt
Nagykanizsáról, de még így is biz-
tosan van sok minden, amit nem
tudunk Önrõl. Kérem, mutatkoz-
zon be egy kicsit a zalakarosiak
elõtt: honnan is érkezett, mióta
dolgozik a közösségek életéért, és
egyáltalán, hogyan lett Önbõl mû-
velõdésszervezõ?

– Talán épp az utolsó kérdéssel
kezdeném, merthogy a pályavá-
lasztásom körülményeit ma már a
családomban is anekdotaként tart-
juk számon. Letenyei származású
vagyok, gyermek- és fiatalkorom
közösségi életét igen erõsen hatá-
rozta meg Letenye akkor népmû-
velõje, akit mindannyian csak Oszi
bácsinak hívtunk. Amikor már erõ-
sen el kellett gondolkodnom, mer-
re is vegyem az utam az általános
iskola után, meg kellett határozni
az irányt, milyen iskolát is válasz-
szak ahhoz, hogy „ha nagy leszek”,
jó szakmám legyen, édesanyám fel-
tette a nagy kérdést: fiam, mi len-
ne, ha népmûvelõ lennél”? Népmû-
velõ??? – kérdeztem vissza. – Az
meg mégis micsoda? – Hát tudod,
olyan, mint az Oszi bácsi. Ja, hogy
az Oszi bácsi…ezen elgondolkod-
tam. Oszi bácsit mindenki imádta,
rengeteg színes programmal árasz-
tott el minket, igen szimpatikus
volt hát a pálya, ami személyén ke-
resztül hirtelen megvillant elõt-
tem. – S mit kell tenni ahhoz, hogy
én is olyan lehessek? – tettem fel a
kérdést édesanyámnak, aki persze
gyorsan lehûtött, hogy tanulni kell.
Ennyi. Végül aztán úgy befészkelte
magát a gondolat a fejembe, hogy
tényleg ezt az utat választottam.
Persze, kellett azért ehhez egy
olyan beállítottság, ami a népmû-

velõi munkához alap-
feltétel: közösségben
tudni dolgozni, kö-
zösségért tenni. Mivel
azonban nekem ez so-
ha nem okozott gon-
dot, az „alapok” biz-
tosan voltak.

Azért elárulom,
eredetileg népmûve-
lõ-testnevelés szakra
jelentkeztem Szom-
bathelyre, ám  a felvé-
teli elõtt egy nappal

eltörött a kezem... Megjelentem a
felvételi bizottság elõtt, kérdez-
tem, hogy ilyenkor mi a teendõ.
Azt mondták, jöjjek vissza egy hét
múlva… Na, gondoltam, köszönöm
szépen, ezzel sokra nem megyek.
Így végül a népmûvelés mellé a
magyar szakot választottam, itt is
végeztem.

– Az irodalom azóta is szíve
csücske, errõl tanúskodik az Igricek
együttes megalapítása is. Mióta
zenélnek a kanizsai énekmondók?

– 1986 óta, akkor alapítottam a
zenekart. A zenekar fõként a XX.
századi magyar költõk megzenésí-
tett verseit adja elõ, de repertoá-
runkban népdalfeldolgozások is
találhatók. Semmiképp sem szeret-
ném, ha dicsekvésnek tûnne, de mi
nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy az együttes 1998-ban meg-
kapta Zala Megye Önkormányzati
Közgyûlésének Közmûvelõdési Ní-
vódíját, 1999-ben a Nagykanizsa
Kultúrájáért kitüntetést. 2001-ben
pedig Budapesten megnyertük a
Gyermekmûsorok Fesztiválját.

– Soha nem akadályozta a mû-
velõdésszervezõi munkát a zene-
kari?

– A zenekar valamennyi tagjá-
nak van „polgári” foglalkozása,
ügyelünk arra, hogy a kettõ ne ke-
veredjen és ne okozzon problémát.
Ez mindeddig sikerült is.

– Munka. Eddig Nagykanizsá-
hoz kötötte…

– Igen, a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban kezdtem dolgoz-
ni, sõt tanítottam is másfél évig.
1996-ban megpályáztam a
kiskanizsai Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház vezetõi állását, melyet
el is nyertem, s 12 évig itt dolgoz-
tam.

– Alig egy hónapja van

Zalakaroson, komoly tapasztala-
tokról nyilván még nem lehet be-
szélni, de az elsõ benyomásokról
mindenképp. Ezek vajon milye-
nek?

– Az elsõ gondolatom az volt,
hogy Zalakaros nagyon hasonlít
Kiskanizsára. Itt is viszonylag zárt
közösségrõl beszélünk, szorgalmas,
kitartó emberekrõl, akik számára
jól láthatóan a munkájuk, a család-
juk fenntartása a központi feladat.
Tudom, hogy itt a nyári idõszak
adja a legtöbb feladatot, így azzal
is tisztában vagyok, hogy ilyenkor
nehéz megszólítani a helyieket.
Nagyon bízom azonban abban,
hogy a város által kínált programo-
kon mind többen vesznek részt.

– Azért érdekes a mostani
helyzet, hiszen van Közösségi
Ház vezetõnk, de nincs közösségi
házunk. 

– Nyilván ez átmeneti állapot,
hiszen a város vezetése döntött
már új közösségi ház építésérõl, s
amikor én megpályáztam, majd el-
vállaltam a vezetõi státuszt, szá-
moltam azzal, hogy egyelõre má-
sutt kell „meghúzni magunkat”.
Ház nincs, munka azonban renge-
teg. Egyrészt fel kell készülnünk ar-
ra, hogy amikor elkészül az új ház,
milyen tartalmas, közösségi prog-
ramokkal töltjük azt meg. Ennek
kidolgozása az én feladatom. Ki

kell dolgoznom a jövõ évi prog-
ramtervet is, hiszen novemberben
már formálódik a 2015. évi költség-
vetés! Az ez évi rendezvények
megvalósításában is segítenünk
kell, én például a sûrûjébe csöppen-
tem, hiszen a város napjára készült
mindenki, amikor az én kinevezé-
sem is megtörtént. Az elõkészítés-
ben már én is részt vettem, és kije-
lenthetem, hogy színvonalas prog-
ramot tudtuk létrehozni az ünnep-
re. A kertmozi mûködtetését is fel-
adatként kaptuk, ez szintén már az
én kihívásom is. Utóbbival kapcso-
latban megjegyezném, hogy szá-
momra megható volt, hogy a város
ennyire ragaszkodik az értékeihez,
s mindent megtett azért, hogy ez a
különlegesség itt tovább mûköd-
hessen.

– Sikerült már megismerkedni a
zalakarosiakkal?

– Szerencsére a mûködõ kö-
zösségekkel, mûvészeti egyesüle-
tekkel, csoportokkal folyamatos
kapcsolatban vagyok. Zalakaros
esetében egy olyan településrõl
beszélhetünk, melynek aktív tag-
jai egy-egy csoportban is vállal-
nak szerepet, máris sok helybélit
megismertem, de igyekszem min-
den rendezvényen részt venni
azért, hogy az ismeretségemet
bõvítsem. Igaz, a várossal a ter-
melõi piac projekten keresztül
azért már eddig is komolyabb
kapcsolatban voltam. Szeretném
megismerni az itt élõket, hiszen
éppen õk azok, akiket programja-
inkkal mind jobban szeretnénk
megszólítani. Bízom benne, hogy
ez sikerülni fog.

Méltán lehet az „igen, meg-
csináltuk” érzése azokban, akik
vállalkoztak arra, hogy átússzák
a Balatont. 

A 32. Pek-Snack Balaton-át-
úszást július 20-án rendezték
meg, melynek Révfülöp és
Balatonboglár közötti 5200 mé-
teres távján két karosi fiatal is
indult. Szörcsök Martin György
és Darnai Máté nem elõször tel-
jesítették a távot. A két fiatal-
ember gyakorlott úszó, a Karos Sprint Úszóklub kereteiben sajá-
títhatták el az úszás tudományát, s úgy tûnik, nem is akárhogy!

A többszörös megyei bajnokok remek teljesítményt nyújtva ér-
ték el a déli partot. Eredményükhöz ezúton is õszintén gratulálunk,
azért pedig különösen, hogy fiatal koruk ellenére a kitartást, el-
szántságot egyáltalán nem nélkülözõ sportot választották hobbi-
jukként, s képviselték városunkat is ezen a rangos rendezvényen.

Szûk környezetünkbõl a településünk kulturális- és sportélet-
ében ugyancsak fontos szerepet vállaló Kovács Tamás, Angyalosi
Dániel és Varga Tünde is teljesítette a távot, szívbõl gratulálunk
nekik is!

Fotó: Szörcsök Szilárd

Átúszták

Zalakarosra jöttünk...

Rutinnal, több évtizedes tapasztalattal a háta mögött kezdte meg
július elsejétõl munkáját a BLOKK élén Farkas Tibor. A Közösségi Ház
új vezetõjének a közelmúltban szavazott bizalmat a képviselõ-testü-
let, miután pályázatot írt ki az álláshely betöltésére.

Farkas Tibor

VENDÉGÜNK: FARKAS TIBOR
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A gyengébbik nem tornáján a
Zala megyébõl, illetve a szomszédos
megyékbõl ezúttal öt csapat csapat
mérte össze tudását, akik körmérkõ-
zéses rendszerben döntötték el a

torna végsõ sorrendjét. A több NB-s
csapatot is felvonultató mezõnybõl
végül a szombathelyi SZOESE csapa-
ta került ki gyõztesen, megelõzve az
„A Csapat” (Zalaegerszeg) és a
Kaposfüredrõl érkezõ Rózsaszín Pár-
ducok együtteseit. A korábbi évek ha-
gyományainak megfelelõen a szerve-
zõk a legjobb játékos, a gólkirály és a
legjobb kapus mellett a legszebb játé-
kost is megválasztották. A legjobb já-
tékos a SZOESE erõssége Marsai Niko-
letta lett, a legjobb kapus díját ezúttal
Csepregi Adél (Siófok) kapta. A gólki-
rályi címen ketten osztoztak, Vitusz
Nikolett és Németh Erika is 7-7 gólt
szerzett, akik mindketten az „A Csa-
pat” tagjai voltak. A torna legszebb
játékosát a Rózsaszín Párducok adták
Kalocsai Tamara személyében.

A férfiak küzdelmeiben ezúttal
12 baráti társaság mérte össze
ügyességét. A csapatok elõször há-
rom csoportban, körmérkõzések so-
rán küzdöttek meg egymással és a
hõséggel. A remek állóképességet
igénylõ strandfoci kieséses küzdel-
meibe a csoportok elsõ két helye-
zettje, valamint a két legjobb har-
madik jutott. Természetesen váro-
sunk csapata is érdekelt volt a küz-
delmekben, de más csapatokban is
találkozhattunk zalakarosiakkal. Csa-
patunk a tavalyi évhez hasonlóan a
csoportból továbbjutott, azonban
az idén sikerült elõrelépni, hisz a ne-
gyeddöntõt is sikeresen megvívva
bejutott a legjobb négy közé. A
döntõbe már nem sikerült bevere-
kednie magát az együttesnek, de ez
nem vette el teljesen a csapat ked-
vét, hisz a harmadik helyért vívott
találkozón kiütötték (5-0) az Ocean

Team Nagykanizsa csapatát, így vé-
gül a harmadik hellyel vigasztalód-
hattak. A küzdelmes, de mégis
sportszerû  mérkõzések után a tor-
na döntõjébe két nagykanizsai csa-
pat: az FC LSL és a Vízmû került. Az
izgalmas mérkõzés 3-2 arányú FC
LSL gyõzelemmel zárult, így a Víz-
mûnek a tavalyi második hely után
ismét csak meg kellett elégednie ez-
zel a helyezéssel, míg az FC LSL csa-
pata a harmadik helyrõl lépett fel a
dobogó legmagasabb fokára.

A szervezõk a dobogósokat
pénzdíjjal és kupával jutalmazták, de
értékes jutalmat kapott a legtöbb
gólt szerzõ Török Milán (Vízmû), a
legjobb kapus, Kópicz László
(Zalakaros) és a legjobb mezõnyjáté-
kos, Szõke Ádám (FC LSL) is. Szõke
Ádám így immár második alkalom-
mal bizonyult a torna legjobb játé-
kosának, hisz tavaly is õ kapta e ki-
tüntetõ címet, igaz akkor másik csa-
pat tagjaként érdemelte ki azt.

Deutsch Szabolcs fõszervezõ el-
mondta, hogy örömére szolgál,
hogy mind a hölgyek, mind a férfiak
küzdelme színvonalas küzdelmet
hozott, s így a strandi sportszezont
egy méltó sporteseménnyel sikerült
elindítani, s megörvendeztetni a
szurkolókat, és a fürdõ vendégeit. 

Természetesen a Copacabana
Caros strandlabdarúgó torna jövõre
is megrendezésre kerül, de a strand-
foci kedvelõinek nem kell addig vár-
niuk, hisz augusztus 2-án az ugyan-
csak pénzdíjas Zalakarosi Fürdõ

strandlabdarúgó kupa küzdelmei-
nek ad otthon a homokos pálya,
melyre a szervezõk várnak minden
olyan csapatot, aki a fürdõbelépõt
befizetik, a versenykiírásban foglalt
nevezési feltételeket elfogadják, va-
lamint a nevezési lapot határidõre
elküldik e-mailben a info@karosin-
fo.hu címre.

Nevezési lapot és további infor-
mációt Deutsch Szabolcstól (30-
5603476, info@karosinfo.hu) lehet
kérni. 

Bognár Ottó

A Zalakarosi Futrinkák a közelmúltban csatlakoztak Lajkó Csaba JótiFuti BSI Futónagykövet és a nyír-
egyházi Down Egyesület jótékonysági futásához, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Down
szindrómával élõ emberekre, valamint a fogyatékkal élõ gyermekek korai fejlesztésének fontosságára.

A Futrinkák Galamboknál csatlakoztak a futókhoz s elkísérték õket Nagykanizsáig. Valamennyi-
ük számára megtisztelõ volt, hogy együtt futhattak a jótékony célért küzdõkkel, a lelkes karosiak
frissítõkkel is készültek, ami szemmel láthatóan jól esett az egyébként összesen 530 km-t futó ven-
dégeknek. A nagykanizsai célba érkezéskor pedig átadták a JótiFutik számára felajánlásukat, Krégár
Hajnalka festményét, melyet árverésen értékesítenek majd; a Futrinkák ezzel szerettek volna hoz-
zájárulni az akció sikeréhez.                                                                             Fotó: Kovács Zoltán

Jótékonykodó Futrinkák

Copacabana Caros Kupa
A Gránit Gyógyfürdõ Zrt. és a Közösségi Ház szervezésében immár

negyedik alkalommal került megrendezésre 2014. július 5-én és július
6-án a fürdõ homokos pályáján a Copacabana Caros Kupa amatõr
strandlabdarúgó torna. A Copacabana Caros szezonnyitó eseményei-
hez kapcsolódó kupa elsõ napján a hölgyek küzdelmében, illetve bá-
jaiban gyönyörködhettek a szurkolók és fürdõ vendégei, míg másnap
a férfiak küzdelmére került sor.



2014. július 24.12

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

XVII. Zalakarosi Bornapok
2014. AUGUSZTUS 7–10. 

Helyszín: Gyógyfürdõ tér

AUGUSZTUS 7. (CSÜTÖRTÖK)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
17.30: Rendezvény megnyitása – Borlovagok felvonulása – „Város

bora” cím átadása
18.00: Zalakarosi Dalárda és Vegyeskar fellépése
18.20: Rügyecske néptáncegyüttes mûsora
20.00–24:00: Bál a Silver Band-el
21.00: Kinizsi Táncegyüttes bemutatója

AUGUSZTUS 8. (PÉNTEK)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
18.00–20.00: Gyermekanimáció: Lovagi kastély, jelmezkészítés
18.00: Bottal-fogó Táncegyüttes és Gyenesi Dalárda mûsora
20.00: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fellépése
19.00–24.00: Bál a Lenner – Horváth Duóval 

AUGUSZTUS 9. (SZOMBAT)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
18.00–20.00: Gyermekanimáció: Lovagi kastély, jelmezkészítés
18.00: Nagyrécsei könnyûzenei ritmuskórus mûsora
20.00: The Black Birds koncert – Hungarian Beatles & Solo Years

Tribute Band
19.00–24.00: Bál a Casino Együttessel 

AUGUSZTUS 10. (VASÁRNAP)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
20.00: FG-4 koncert – Illés – Fonográf Emlékzenekar
19.00–24.00: Bál a Helios Együttessel 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervezõ: 
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. – +36 93 340 421

25–26. Juli Kannablumen
Festival – Gyógyfürdõ Platz (Info:
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft.: +36 93 340 421)

27. Juli Catherine Gallagher' s
Queen Of The Dance – Irisch Tanz
Show Freiluftkino

31. Juli Es ist schön Mutter zu
sein! – Ausstellung Bad Zalakaros,
Strandeingang (Info: Zalakarosi ci-
vilek Egyesülete)

1. August Die Nacht der
Strände – Baywatch party im
Erlebnisbad Bad Zalakaros (Info:
Bad Zalakaros: +36 93 340 420)

2. August IV. Bad Zalakaroser
Strandfussball Bad Zalakaros

(Info: Bad Zalakaros: +36 93 340
420)

7–10. August XVII. Zala-karos-
er Weintage Gyógyfürdõ Platz
(Info: Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)

7. August Die Eröffung der
Weintage – Gyógyfürdõ Platz
(Info: 0036 30 983 3944)

20. August Festlichkeit von
Heilige Stephan Heilige Stephan
Statue (Info: 0036 30 983 3944)

20–23. August V. Strassen-
musik Festival – Gyógyfürdõ Platz
(Info: Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)

Programme
Július 24.: Dumaszínház: Kiss Ádám és Kertész Ricsi Kertmozi

Deutsch Szabolcs: +36 30 560 3476
Jjúlius 25–26.: Kannavirág napok – Szépségkirálynõ választás Gyógy-

fürdõ tér, Dísz tér Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421
Július 27.: Catherine Gallagher' s Queen Of The Dance -  Ír Sztepp

Tánc Show Kertmozi
Július 28–augusztus 7.: Mûvésztelep - Csernyánszky Judit

Zalakaros BLOKK, +36 30 983 3944
Július 31–augusztus 31.: Anyának lenni jó! - Kiállítás Fürdõ strand-

bejárat emelet Zalakarosi Civil Egyesület
Augusztus 1.: Strandok éjszakája - Baywatch party az élményfür-

dõben Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Augusztus 2.: Czanik Balázs Strand roadshow Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Augusztus 2.: IV. Zalakarosi Fürdõ Strandfoci Torna Zalakarosi Für-

dõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Augusztus 7–10.: XVII. Zalakarosi Bornapok Gyógyfürdõ tér, Dísz

tér Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421
Augusztus 16.: Mazsola és Tádé bábjáték a budapesti Ametist

bábszínház elõadásában Kertmozi BLOKK, +36 30 983 3944
Augusztus 16.: Csobbanj Európával programsorozat Zalakarosi

Fürdõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Augusztus 20–23.: 5. Utcafesztivál Gyógyfürdõ tér Zalakarosi Tu-

risztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421
Augusztus 20.: Szent István Napi Ünnepség Szent István szobor

BLOKK, +36 30 983 3944
Augusztus 23.: MOGYI roadshow a strandon Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420

JÚLIUS–AUGUSZTUSI PROGRAMOK


