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Kicsik és nagyok együttes mûsora.

A mûvészeti csoportok bemutatkozásával, szín-
vonalas mûsorával ünnepelte városunk a  Magyar
Kultúra Napját. A rendezvényen külön köszöntötték
a fennállásának 15 évfordulóját ünneplõ Nõi Kart,
valamint az ötéves Rügyecske táncegyüttest.

A csoportok remekbe szabott mûsorokkal léptek
fel, külön színfolt volt a legkisebbek és legnagyobbak
közös mûsora. Az ovisok Búzavirág csoportja az idõ-
sebb korosztály alkotta Bottalfogó tánccsoporttal
együtt szerepelt. A táncegyüttes tagjai is megtanulták
az óvodás csoport Fonó címû mûsorát. Így a kicsik és
nagyok különleges produkcióját láthatták a megjelen-
tek. A felnõttek örömmel és szeretettel fogták meg a
kicsik kezét, játszottak, csúfolkodtak együtt a gyerekek-
kel. Az óvodások egyébként a felnõttek jelenlétét ter-
mészetesnek vették a próbákon és a szerepléskor is, sõt
még sarkallta, ösztönözte õket az éneklésben, mondó-
kázásban. 

A jól sikerült est zárásaként  a mûvészeti vezetõknek
köszönte meg a munkáját Novák Ferenc polgármester.

Legkisebbek és idõsek közös fellépése
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

A tizenöt esztendõs Nõi Kar.

A mûvészeti csoportok munkáját 
Novák Ferenc polgármester köszönte meg a település nevében.
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– Polgármesteri programom-
ban szinte azonos célokat fogal-
maztam meg a beruházási irányo-
kat illetõen, mint amilyeneket a
testület most elfogadott. Ez na-
gyon fontos számomra, hiszen
csak akkor tudunk egyként dol-
gozni és tenni, ha a céljainkban
egyetértünk – fogalmazott Novák
Ferenc polgármester.

Mint mondta: formálódik az ön-
kormányzat gazdasági programja is,
mely erõsíteni fogja a fejlesztési
programban felvázolt elképzelések
megvalósítását.

A gazdasági program megalko-
tása érdekében az elõkészítésre és

egyeztetésre bizottságot hozott
létre a testület. 

– A munkában való részvételre,
szakmai támogatás biztosítására
javaslatok megfogalmazására kér-
tünk fel több gazdasági, közéleti
szereplõt, akik e hónap elejéig jut-
tatják el javaslataikat hozzánk.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezetõ, Klie Zol-
tán fõépítész, Kovács Melinda te-
lepülés stratégiai referens, Jámbor
Tímea stratégiai és marketing ve-
zetõ, Krampek Mihály, a Gránit
Zrt. vezérigazgatója, Czimondor
Nándor, a Turisztikai Egyesület
volt elnöke és Arany József, a Vál-
lalkozók Szövetsége elnöke ka-
pott felkérést a közös munkára.
Bízom benne, hogy olyan anyag
készülhet el, amellyel a település
fejlõdésének irányát is meghatá-
rozhatnánk elkövetkezõ 5 évre.

– A gazdasági programmal pár-
huzamosan, mivel az EU új gazda-
sági ciklusa indult, a 2014-20-as
idõszakra több pályázati lehetõ-
ségre szeretnénk elõkészülni, illet-
ve felkészülni – jelezte Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester.  –
Szeretnénk kiaknázni a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program pályázati forrásait is, szá-

mítunk a Balaton Régió fejlesztési
pénzeire, és most a legújabb lehe-
tõség, ami késõbb derül csak ki,
hogy valóban az lesz-e, az a
Gyógyhelyi fejlesztések, melyeken
csak a 17 gyógyhelyi település ve-
het majd részt. Ezen programokra
Zalakaros egy komplex település-
fejlesztési programot kíván össze-
állítani, természetesen fürdõfej-

lesztéssel; utóbbira külön pályáza-
ti kiírások nem várhatóak, ezért
az ilyen jellegû fejlesztési célokat
egyéb célokhoz szeretnénk sorol-
ni. A nem titkolt cél az, hogy
olyan komplex programunk le-
gyen, aminek a részeit megfelelõ
forrásallokációval a különbözõ
forrásokból (nem csak EU-s) fi-
nanszírozni lehet. 

A polgármester és az alpolgár-
mester is egyetértett abban, hogy
több fejlesztés vállalkozók bevoná-
sával valósítható meg, s bár az
anyag még korántsem kész, a tes-
tületen belül egyetértés volt a fõ
célok megfogalmazásában. 

De, hogy ne csupán rébuszok-
ban beszéljünk, nézzük meg köze-
lebbrõl, milyen tervei is vannak az

Határozott elképzelések men-
tén dolgozik a városvezetés az
elkövetkezõ gazdasági és euró-
pai uniós ciklusban azért, hogy
komoly fejlesztéseket hajthasson
végre a városban.

A képviselõ-testület még az
elmúlt év végén egyhangúlag el-
fogadta azt a fejlesztési prog-
ramját, melyben konkrét célokat
fogalmazott meg egy-egy fej-
lesztési területet illetõen.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, CÉLOK

Helyi Közösségi Akadémiák (HKA) Hálózata
Sokan szeretünk elgondolkodni azon, va-

jon milyen is lesz az életünk néhány év, vagy
évtized múlva. Azon is érdemes azonban el-
gondolkodni, milyen lesz a környezetünk
egy következõ évtizedben? Vajon melyek
azok az erõsségeink, amiket érdemes fejlesz-
teni, tovább vinni, mi az, amiben most gyen-
gébbek vagyunk, s érdemes-e törekedni ar-
ra, hogy a problémákat felszámoljuk?

A közelmúltban, több mûhelymunka során
helyi szakemberek gondolkodtak el azon, s al-
kottak stratégiát arról, milyen is lesz, milyen is
legyen Zalakaros, a város, ahol élünk, dolgo-
zunk és családot alapítunk, néhány évtized
múlva?

– Önkormányzatunk a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemmel együttmûködésben
ÁROP-projekt keretében alkotta meg azt a
helyi stratégiát, mely bemutatja, hogy
Zalakaros 2030-ra milyen várossá fejlõdik, il-
letve szerencsés lenne, hogy fejlõdjön – tájé-
koztatta lapunkat Torma László aljegyzõ. – A
megfogalmazott elveket záró konferencián
mutattuk be.

Az aljegyzõ elmondta: a stratégia alkotást
megelõzõ mûhelymunkákban a város közéleté-
nek szereplõi, intézményeinek, civil szervezete-
inek képviselõi vettek részt: Benkõné Gulyás
Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Grófné Csatos
Andrea, Horváth József, Horváth Lászlóné,
Horváth Vencel, Kocsis Lajos, Kovács István,
Magyar Mária, Tarnai Lászlóné, Tarr Lászlóné,
Tóthné Krémer Mária, Vass Ferenc és jómaga.

A résztevõk Zalakarost 2030-ra mint élette-
ret, mint várost, mint turisztikai központot és

mint értékõrzõ települést „mutatták be”.
Ehhez figyelembe vették, melyek jelenleg a

város fejlõdési lehetõségei, melyek a „gyenge
pontjai”. Érdemes néhány elképzelést kiemelni,
már csak azért is, mert azok jó része egybe-
cseng azzal a fejlesztési tervvel, melyet a kép-
viselõ-testület nemrégiben egyhangúlag elfo-
gadott.

A stratégia városunkat 2030-ra mint egy 3-
5 ezer fõs települést vizionálja, mely szakmai
alapú döntésekkel, a közösségi érdekek szem
elõtt tartásával végzi fejlesztéseit. A tervek
szerint ekkorra rendelkezünk egészségcent-
rummal, ifjúsági, közösségi, nyugdíjas és civil
térrel, nyugdíjasházzal, megfelelõen ki tudjuk
használni a termál energiát, s lakosság megtar-
tó és vonzó munkahelyeket tudunk biztosítani.

Zalakaros mint város erre az idõre egyedi,
mutatós, markáns városközponttal rendelke-
zik, új tornacsarnokkal és uszodával, mûvelõ-
dési házzal, a buszpályaudvar már nem a város
szívében foglal helyet, s a négysávos út sem
feltétlenül lesz négysávos. 

Városunk mint turiszikai központ rendez-
vénytérrel fog már büszkélkedni, a településen
kiépített kerékpárút vezet végig, jól mûködõ
turisztikai menedzsment gondoskodik arról,
hogy Zalakaros ismert, elismert és keresett te-
lepülés legyen. Ami pedig az értékõrzést illeti,
az elképzelések szerint 2030-ra lenne tájhá-
zunk, a régi templom megújulva állna, az új
mellett megvalósulna a kálvária, s a helyi ter-
mékek is megfelelõ elismertséget kapnának,
virágzó agrárgazdasági háttérrel.

Semmiképpen sem szabad legyinteni, hogy
ez csak álom, hiszen számos olyan elõnnyel bír

városunk, melyek engedik mindezek megvaló-
sulását.

Van kiváló minõségû gyógyvizünk, renge-
teg, ma kincset érõ zöldfelületünk, megfelelõ
közbiztonságunk, viszonylagos anyagi bizton-
sággal kecsegtetõ adóbevételeink, közel az
autópálya és a Hévíz-Balaton Airport, a Bala-
ton és a Kis-Balaton, közmûvesített lakótelkek
várják a letelepedni szándékozókat, erõs poli-
tikai érdekérvényesítõ képességgel rendelke-
zik a település, magas szintû a humán erõfor-
rása, s rendkívül aktívak a mûvészeti csoport-
jai.

Mindezek a tényezõk joggal kecsegtethet-
nek a kívánt eredmények elérésével. Igaz –
hangzott el a záró konferencián – több olyan
dolgot is „fel tud mutatni” ez a város, ami
gyengeségként fogható fel, ám befolyással le-
hetnek a döntéshozók és lakók arra, hogy e te-
rületeken változás következzék be.

Elhangzott: gyengeség jelenleg, ám javítha-
tó a város kommunikációja, a lakosság hatéko-
nyabb részvétele a döntéshozatalban, a hu-
mán erõforrás aktivizálása, a geotermikus
energia kihasználása, a források hatékonyabb
felhasználása, a természeti környezetünk ki-
használatlansága.

Több külsõ tényezõ is befolyásolja persze,
hogy mit sikerül elérni, ám – összegezték a je-
lenlévõk – elsõsorban a helyi akaraton, a helyi
együttmûködésen, a közösségi érdekek elõtér-
be helyezésén és a közösségtudat megfelelõ
kialakításán múlik, sikerül-e elérni a célokat, de
elsõsorban azt, hogy mindenki érezze és lássa:
a dolgok megváltoztathatók, a fejlõdést tény-
legesen mi magunk befolyásoljuk.

A következõ hat  
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önkormányzatnak a következõ fej-
lesztési ciklusra.

Város rehabilitáció  témaköré-
ben az egyik kiemelt cél egy gyógy-
üdülõhelyi központ kialakítása,
gyógyhelyi közpark fejlesztése, va-
lamint a Termál út forgalomcsök-
kentõ átépítése, s ide tartozik a ré-

gi településrészen a Petõfi utca
mentén a csapadékvíz elvezetés
korszerû megoldása.

A turisztikai szolgáltatásfejlesz-
tés témakörében rendezvényház
és tér kialakítását szeretnék meg-
valósítani a Dísz téren. Szükséges
közösségi tér létesítése, ám, hogy

azt milyen formában, hol lehetne
megvalósítani, körültekintõ dön-
tést igényel. (Az álláspontokról, el-
képzelésekrõl lapunk következõ
számában szólaltatjuk meg a kép-
viselõket.)

Mindezeken felül számos fejlesz-
tési elképzelést fogalmaztak meg a

képviselõk. Továbbra is cél az iparte-
rület fejlesztés, s a Zrínyi utcai cso-
mópont átépítésérõl sem mondott
le a város vezetése és feladat a
Petõfi utca mentén a csapadékvíz
elvezetés korszerû megoldása. Foly-
tatni kívánja a testület a termáltó és
ökopart kialakítását, hogy a létesít-
mény valóban elérje a tervezett tu-
risztikai célt. A fürdõn a fiatal felnõtt
korosztály adrenalin növelõ élmény
fejlesztése: új élményfürdõ csarnok
építése a fõ cél, ugyanakkor szüksé-
ges a gyógycentrum megújítása is. A
vallási élet körülményeinek javítása is
fontos feladat, így a tervek között
szerepel a régi templom felújítása, il-
letve a vallási turizmus fejlesztése, a
kálvária megépítése.

Hagyományõrzõ tárlattal, érté-
keink bemutatásával szeretné meg-
valósítani az önkormányzat tájház
kialakítását is.

Az elképzelésekhez illeszkedik
annak a konferenciának az összeg-
zése is, mely a 2030-ra tervezett vá-
rost mutatja be, errõl részletesen
ugyanitt olvashatnak.

A városvezetõk hangsúlyozták:
plusz források bevonásával kíván-
nak elõre lépni, ezek lehívása, fel-
kutatása ugyancsak jelen ciklus fel-
adata lesz.

év terveit állították össze

Együttes ülést tartott Zala-
karos, Zalamerenye és Zala-
szabar települések képviselõ-
testülete. A jelenlévõk megerõ-
sítették a három település to-
vábbi együttmûködését.

Ezzel kapcsolatban dr. Kalmár
István, Zalaszabar polgármeste-
re elmondta: jelentõsen meg-
könnyíti munkájukat, hogy ön-
kormányzati szempontból Zala-
karoshoz tartoznak, s a jövõben
is jó kapcsolatban szeretnének
együtt dolgozni Zalakaros hiva-
talával.

Ódor László, Zalamerenye
polgármestere települése részé-
rõl ugyanezt erõsítette meg,
hozzátéve: falujuk 2000 óta tart
fenn együttmûködést Zalakaros
várossal, a hivatal munkatársai-
nak Zalamerenyén végzett tevé-
kenységét csak a kiváló jelzõvel
tudja illetni.  

Novák Ferenc polgármester

szintén errõl szólt az ülésen, ki-
emelve és megköszönve a jegy-
zõ és az aljegyzõ munkáját és
mindazokét, akik segítették a
közös hivatal tevékenységét.

Az együttes ülés végén a je-
lenlévõk határozattal is megál-
lapodtak abban, hogy a
Zalakarosi Közös Hivatalhoz tar-
tozó Zalakaros, Zalamerenye és

Zalaszabar települések megerõ-
sítik a három település jövõbeni
együttmûködését, és továbbra
is fenntartják a közös önkor-
mányzati hivatalt. 

Továbbra is együttmûködnek

Zalaszabar, Zalamerenye és Zalakaros képviselõi az együttes ülés után.
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Megújítják a Zalakarosi Für-
dõ fedett részlegének vizes-
blokkjait. A létesítmény egyik
legkorábban épült részlegének

felújítása folyamatos, az idei év
elsõ negyedévére a fürdõ veze-
tése a férfi és nõi vizesblokk át-
alakítását tûzte ki célul.

– A munkálatokat megelõ-
zõen több elvárást is megfo-
galmaztunk a felújítást illetõn
– jelezte Tóth János, a fürdõ

mûszaki igazgatója. –  Legfõbb
célunk, hogy a mai kor elvárá-
sainak megfelelõ egységek áll-
janak majd a vendégek rendel-
kezésére, vonatkozik ez az
anyaghasználatra, az esztétikai
megjelenésre és a technikai
megoldásokra egyaránt. Elvá-
rás volt továbbá, hogy az átala-
kítás után a terek legyenek át-
láthatóak, a mennyezet alatt
szerelt megmaradó és új lég-
csatornákat takarjuk el, s álta-
lában is elegáns megjelenést
kapjanak a helyiségek.  Termé-
szetesen alapvetõ szempont,
hogy akadálymentesített WC is
helyet kapjon a felújított rész-
legben.

A munkálatokat a fürdõ 2015
március elsõ hetében tervezi
befejezni, a beruházás költsége
közel 40 millió forint, melyet a
fürdõ saját forrásból biztosít.

A legemberibb és a legnagy-
vonalúbb elmúlt évi jócselekede-
tet nyújtó cégek között jegyzik a
Holnapocska Közhasznú Non-
profit Kft-t immár országosan is. 

A társaság képviselõi: Szabadics-
né Rádi Éva és Szabadics Zoltán, va-
lamint Bogdán Amanda olyan nagy
hírû cégek mellett vehették át az
ezzel járó jelképes díjat (oklevelet) a
közelmúltban Budapesten, mint a
Vodafone Magyarország Zrt., vagy a
Nyírségi Hospice Alapítvány, a K&H
Bank, vagy a Magyar Telekom Nyrt.  

A 3 Jó Cselekedet CSR Díjátadó
Gálát elsõ alkalommal rendezték
meg, miután 2014 õszén versenyre
hívták az ország vállalatait, sajtóor-
gánumait és a civil szféra képviselõ-
it, hogy megmutassák, milyen jótet-
teket hajtottak végre az elmúlt év-
ben. Több mint 50 pályázat érke-
zett, melyek közül neves szakmai
zsûri választotta ki a nyerteseket.

A gálán Kárász Róbert, a ver-
senyt szervezõ GAP Média Kft. ügy-
vezetõ igazgatója rámutatott: a
nagyvonalú adományokon kívül
sokszor egy kis figyelmesség és em-
berséges tett is rengeteget segít-
het. Ennek szellemében díjazták a
legkreatívabb, legemberibb, leg-
meghatóbb és legzöldebb jó csele-
kedeteket is, és kihirdették „Az év
legsegítõkészebb médiuma” címet.

A legemberibb jó cselekedet ka-
tegóriában a III. helyen emelték ki a

Holnapocska
K ö z h a s z n ú
Nonprofit Kft.:
Gyógyuló Hol-
napocska Tá-
borát, s máso-
dik helyen
emelték ki a
legnagyvona-
lúbb jó csele-
kedet kategó-
riában õket. 

Mi, akik itt
élünk és közel-
rõl, szinte nap
mint nap ta-
pasztaljuk a
tábor igazi jó-
cselekedeteit,
ismerjük a be-
teg, vagy hát-
rányos helyze-
tû gyermekek érdekében tett tevé-
kenységüket, talán nem is tudjuk,
hogy ez országos is szinten is mek-
kora figyelmet kap. Szerencsére a
jótékonyság, az embertársainkkal
törõdés és a rájuk figyelés ma már
mind többek számára válik fontos-

sá, jó értelemben vett feladattá, s
büszkeség, hogy ebben szûkebb
környezetünk tagjai is részt vállal-
nak, elöl járnak.

Esetükben mindenképp elérte
már a célját a kezdeményezés: a cég
dolgozói igazi csapatként állnak ki a

nemes ügyek mellett, megmutatják
mire képesek együtt, és ezzel re-
mélhetõleg inspirálnak másokat is,
hogy egyre színvonalasabb, ötlete-
sebb és nagyobb volumenû jóté-
konysági programok szülessenek az
országban.

Jótékonyságból kiváló
ORSZÁGOS ELISMERÉS A HOLNAPOCSKÁNAK

Megújul a fedett fürdõ vizesblokkja
A KOR ELVÁRÁSAINAK MEGFELELÕ ÁTALAKÍTÁS
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Több az egészségtudatos ember,
s egyre tudatosabb vásárlókként
böngésszük át az élelmiszerek alap-
anyagait, összetevõit tartalmazó
„apró betûs részeket” a csomagolá-
son.

Ezt csak megerõsíteni tudja Mol-
nár Tiborné, Klári, aki évek óta õster-
melõ és egy éve kistermelõként jele-
nik  meg a termelõi piacon. 

Klári (akivel hamar megtaláltuk
a közös hangot, olyannyira, hogy
menten össze is tegezõdtünk) ne-
kem, a termelõi ügyekben kissé já-
ratlannak mutatkozó újságírónak
(hát igen, mindent azért mi sem
tudhatunk olyan „mélyen) rögtön
el is magyarázza az alapvetõ kü-
lönbséget:

– Az õstermelõ saját termeszté-
sû zöldséget, gyümölcsöt árusíthat,
a kistermelõ pedig fel is dolgozhat-
ja a maga által termesztetteket, s
így forgalmazhatja. 

Hogy Klári mi mindent dolgoz fel,
arra azonnal fény is derült, mert a
házban egy, az én kedvemért rög-
tönzött kis „standon” ott kellették
magukat a szebbnél szebb lekváros,
szörpös és csatnis üvegek (utóbbi
esetében maradnék a magyaros he-
lyesírásnál a chutney helyett). Cit-
romfû és meggy szörp, hagyomá-
nyosnak mondható szilva- és kajszi-
barack lekvár, az ínyencebbeknek sü-
tõtök lekvár, körtedzsem dióval, al-
ma csatni, szilva és lilahagyma csatni.
Mindezek gusztusosan csomagolva,
gondosan feltüntetve a csomagolá-
son a Molnár Család Kézmûves Ter-
mék nevet, valamint az összetételt,
hiszen ezt nagyon szigorúan ellenõr-
zik.

– Honnan jött a gondolat, hogy
házi készítésû ízekkel jelenj meg a
piacokon?

– Két dolog is motivált. Az
egyik, hogy nekünk rengeteg gyü-
mölcsfánk van részben itt
Zalakaroson, részben a
zalamerenyei birtokunkon. Két év-
vel ezelõtt olyan bõséges termést
hoztak, amit egész egyszerûen már
nem tudtunk itthon hasznosítani.
Akkor gondolkodtam el azon, hogy
akár készíthetném belõlük a lekvá-
rokat, szörpöket úgy is, hogy mások
is hozzájuthassanak. S éppen ekkor
kezdett körvonalazódni a karosi
termelõi piac létesítése, az árusítás
feltételeinek javítása, s talán épp ez
volt a végsõ lökés számomra, hogy

igen, itt a lehetõség, szinte tálcán
kínálja magát, miért is ne próbál-
nám meg? 

– Elõtte mivel foglalkoztál? Ha-
sonló feladataid voltak?

– Egyáltalán nem. A lekvár- és
szörpkészítés annyira tartozott a
tevékenységeim közé, mint bárme-
lyik másik háziasszonynak. A jól be-
vált nagymama-receptekkel készül-
tek a finomságok saját használatra,
illetve kísérletezgetni azért már
korábban is szerettem más ízekkel,
de csupán a magam kedvére.
Egyébként a fürdõn, illetve a
Freyában dolgoztam évekig, aztán
pedig csak itthon. Két komoly ge-
rincmûtét és egy szívinfarktus után
sajnos nem volt sok választásom….

– Azért
egy gerinc-
problémá-
val küzdõ
embernek
kihívást je-
l e n t h e t
nap mint
nap a
konyhában
és a tûz-
hely mel-
lett állni. 

– Hát,
nem is min-
dig sikerül azt az „óra mennyisé-
get” végigdolgoznom, amit regge-
lenként vagy elõzõ nap elhatáro-
zok, de nem panaszkodom. Úgy
alakítom, hogy naponta nem látom
el magam olyan hatalmas mennyi-
séggel, ami problémát okozhatna.
Így is akad feladat bõven, de sze-
rintem ezt mindenki tudja, aki akár
csak a család kedvéért ilyesmire ad-
ja a fejét befõzési idõszakban.
Annyi a különbség, hogy én szinte
minden nap ezzel foglalkozom,
még télen is. Az almát például

ilyenkor is fel lehet dolgozni, vagy
épp a sütõtököt.

– Az, hogy milyen alapanyago-
kat keversz egymással, mit mivel
ízesítesz, azt magad találod ki?
Vagy szakirodalmat is tanulmá-
nyozol?

– Nagyon sokat olvasok befõ-
zésrõl, anyaghasználatról, ízhar-
móniáról, és persze a magam ízlésé-
re is rábízom magam. Legjobban
mostanában a csatnit szeretem ké-
szíteni. Ha valaki ilyesmit még nem
kóstolt, annak azt tudom elmonda-
ni, hogy a csatni tulajdonképpen
egy indiai eredetû lekvár, amit hú-
sokhoz vagy halakhoz, sajtokhoz
fogyasztanak. Fûszeres, pikáns íze
van, szerintem nagyon finom, és

sokan is keresik.
– Az eladási tapasztalataid

alapján mely termékeket kedvelik
leginkább a vásárlók?

– Egyértelmûen a különleges
ízvilágúakat. Például a sütõtök lek-
vár nagyon keresett, vagy a körte-
lekvár dióval, ugyanígy a citromfû-
vagy mentaszörp. És nagyon nép-
szerûek a nyírfacukorral készített
dzsemek, lekvárok, hiszen ez az
egészséges életmódra törekvõk
számára is jó adalékanyag, de a cu-
korbetegek is bátrabban fogyaszt-

hatják az ezzel készült termékeket.
– Azt mondtad az imént, hogy

rengeteg gyümölcsfátok van. Eze-
ket is te gondozod?

– Nem, alapvetõen a férjem, Ti-
bor a gyümölcsfák „felelõse”, ren-
geteget segít nekem, pedig mindig
a munka után kell helyt állnia. De
ez bizony igazi családi vállalkozás,
itt mindenkinek megvannak a ma-
ga feladatai. Leányunk, Veronika is
sokat segít, õ fõként a csomagolás-
ban és az internetes megjelenítés-
ben, ha úgy tetszik: a marketing
munkában tud támogatni.

– Webes felületen is árusítatok?
– Még nem, de már dolgozunk

rajta. Szeretnénk saját weboldalt,
webshopot, sõt új, egyedi címké-
ket, logót, nevet is. Ez ennek az év-
nek a feladata lesz.

– Lehet, hogy nem illendõ kér-
dés, de megéri kistermelõnek len-
ni?

– Egy év után errõl nem igazán
lehet megnyugtatóan nyilatkozni.
Egyelõre nem, szóval, ha ebbõl ké-
ne kizárólag élnünk, az sajnos nem
menne. De én nagyon bízom ben-
ne, hogy a termékeink mind nép-
szerûbbek lesznek, a jelek erre en-
gednek következtetni. Én adnék
magunknak még két-három évet,
hogy eldönthessük, tényleg csinál-
juk-e tovább. A magam részérõl azt
tudom mondani, hogy én végre
megtaláltam önmagamat, olyasmit
csinálok, amiben, amivel nagyon jól
érzem magam, s nem csupán a házi-
asszonyi teendõket látom el itthon,
hanem még hasznosabbá teszem
magam. Engem ez most boldoggá
tesz! Nagy álmom Zalamerenyén
egy lekvárosház látványkonyhával,
bemutató részleggel. Tudom, hogy
ez rengeteg pénz, de nagyon bí-
zom abban is, hogy valamilyen pá-
lyázattal össze fog jönni!

Zalakarosról jöttünk
VENDÉG: MOLNÁR TIBORNÉ KISTERMELÕ

Bár nem végeztem közvéle-
mény kutatást, mégis esküdni
mernék: ha választani kellene a
gyárilag és a házi úton elõállított
élelmiszerek között, tíz ember-
bõl tíz a házias ízû után nyúlna.
És jól is van ez így. Sõt. Napjaink-
ban reneszánszát éli minden, ami
a kistermelõktõl, õstermelõktõl,
házias konyhákból kerül ki.

VÁROSI AMATÕR LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

szervezésében 2014. január 17-én megrendezésre került a városi amatõr labdarúgó bajnokság. 
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében megrendezett bajnokságon ezúttal három csapat

mérte össze tudását. Az együttesek körmérkõzéses formában csaptak össze egymással oly módon,
hogy mindenki két mérkõzést játszott mindenkivel.

A Stégli János koordinálásával megvalósult eseményen a gyõzelmet végül a Vékony Zsolt vezet-
te Luft FC szerezte meg, a Csupa Csel és a KUM UNITED csapatai elõtt. 

A szervezõk a torna I-III. helyezettjeit serleg díjazásban részesítették, de díjazták a legjobb ka-
pust, a gólkirályt és a legjobb mezõnyjátékost is. A legjobb kapusnak Biczó Balázst, a legjobb me-
zõnyjátékosnak Bagó Balázst választották. A gólkirályi címet Schmidt Péter szerezte meg.

A díjakat Stégli János sportszervezõ adta át.
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ÚJÉVI REMÉNYEK

Felidézve az újévi gondolatokat kezdhetjük el az
új esztendõt. A Boldogságos Szûz Mária a béke ki-
rálynõje, nem volt benne bûn, ami megsebezte vol-
na a harmóniát Istennel, emberrel és a teremtett vi-
lággal sem. Az Isten akaratának való szüntelen alá-
vetettség az, ami megadta ehhez a kiegyensúlyo-
zott lelki világot. Ez nem jelentette a nehézségek
távolmaradását tõle, de az Istenben lét mindig is
megõrizte lelki békéjét.

Kérjük az õ közbenjárását, hogy helyes vágyaink
az õ anyai oltalma alatt ezen évben teljesedhesse-
nek!

Az elmúlt hetekben, napokban megtartottuk
egyházközségeinkben a képviselõ-testületi ülése-
ket. A korábbi évhez hasonlóan sok változás plébá-
niáink életében nem várható. Az egyházi hozzájáru-
lás mértéke sem változik, marad egységesen min-
denhol 3.000Ft/fõ/év, amit a szokott módon tudnak
a hívek eljuttatni hozzánk.

Az elmúlt évben felajánlott hozzájárulásaikat ez-
úton is köszönjük! Ezen felajánlások a helyi egyház-
községek életét szolgálják mindenkor.

Elõre tekintve az idei évben annyi változás lesz,
hogy a vasárnapi szentmisék kezdése 2015. február
1-tõl Zalaszentjakabon délelõtt 8 órára, Garaboncon
pedig délelõtt 9 órára tevõdik át. Az ismét felmerült
kérést követõen beláthatjuk, hogy a Zalakarosi Plé-
bánia filiájaképp a Garabonci Egyházközség szoro-
sabb kapcsolatba került a plébániával, állandóbb jel-
legûnek látszik a megmaradása plébániáink életé-
ben, így az átalakításnak erõteljesebb indoka lehet.

Kérjük a zalaszentjakabi hívek megértését, és szí-
ves együttmûködését!

TERVEINK:

2015. május 31. vasárnap a zalakarosi Isteni Irgal-
masság plébániatemplomban bérmálás, harang-
szentelés. Vendégünk Balás Béla kaposvári megyés-
püspök atya lesz. Elõre láthatóan ekkor lesz II. János
Pál pápa vérereklyéjének tartója is elhelyezve a
templomba. Kérjük a kedves híveket, az új harang
kiadásaihoz adományaikkal segítsék egyházközsé-
günket! Elõre is köszönjük!

2015. január 18–25. ökumenikus imahétbe való
bekapcsolódás helyi szinten.

2015. február 19. színházlátogatás Budapest.
2015. március nagyböjti lelkigyakorlat.
2015. május 1. péntek májusi majális, sportnap

Galambok plébániaudvar.
2015. június 7. vasárnap elsõáldozás plébánia-

templomainkban. Hegyi búcsú Galambok.
2015. július 17. szerda Kalapáty János atya gyé-

mántmiséje a zalakarosi Isteni Irgalmasság plébánia-
templomban.

2015. június Zalakaros Városnap. A zalakarosi Is-
teni Irgalmasság plébániatemplomban vendégünk
lesz Böjte Csaba szerzetes a város meghívására.

2015. augusztus 2-8. Imatábor Galambok,
Garabonc.

2015. december adventi lelkigyakorlat.
Természetesen folytatódik Zalakaroson a havon-

kénti engesztelés minden hó második péntekén.

A plébánia hírei részletesebben:
zalakaros.plebania.hu

Dr. Háda László
plébános

A  télre keveset emlékeztetõ idõjárás
ellenére az idén sem feledkeztek el az
ovisok a madarak etetésérõl, melyet már
a karácsony elõtti idõben elkezdtek. Az
óvoda 2012-ben kapta meg a MADÁR-
BARÁT ÓVODA címet. Ez a rang több
feladatot is ró a kicsikre és az óvodape-
dagógusokra. A nyáron elkészült kerti tó
lehetõséget ad a madáritatásra és fürdõ-
zésre is. Ezen kívül még az elõkertben el-
helyezett talajitató is a madarak rendel-
kezésére áll. A gyerekek izgalmas felada-
ta a madarak etetése. A szülõk támoga-
tásával rengeteg mag, gyümölcs, zsira-
dék gyûlt össze a csoportokban. A szor-
gos gyerek kezek a felnõttek segítségé-
vel különbözõ eleség füzért készítettek.
Ezeket a csoportok madáretetõbe rak-
ták. A késõbbiekben az eleség folyama-
tos pótlása, a vízpótlás, a madáritató jég-
telenítése és a madáretetõt látogató
madarak megfigyelése, beazonosítása
lesz a gyerekek feladata. Az óvoda szá-
mos madáretetõje mellet 5 madárodú is
várja melegedésre, tavasszal pedig köl-
tésre a madarakat. Az ovisok is tudják,
hogy a madarak késõbb meghálálják a
gondoskodást csodálatos énekükkel és a
kártevõk elpusztításával.

Novák Ferencné

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI

Madárvédelem 

– télen az oviban

Madárvédelem 

– télen az oviban

GÓLYAHÍR
Alig indult az év, máris ba-

bák érkezésérõl adhatunk hírt.
2015 elsõ zalakarosi babája,

Hozensteiner Maja 2015.01.04-én
érkezett, Hozensteiner Tamás és
Gerencsér Regina nagy örömére.

A kis Krégár Viktória pedig
január 19-én jött világra, édes-
anyja, Rádi Hajnalka, édesapja,
Krégár Csaba, nagy tesója, Nyári
Benedek és a népes unokatesó
csapat, valamint a nagyszülõk
nagy-nagy örömére.

A babákhoz ezúton is szív-
bõl gratulálunk, jó egészséget,
boldog életet kívánunk az ap-
róságoknak szeretettel!

A BÚZAVIRÁG CSOPORT

AZ EZÜST KLUBBAN
Mint minden évben, az óvo-

da hagyományõrzõ csoportja, a
Búzavirág az idén is elvitte mû-
sorát a zalakarosi idõsek január
végi összejövetelére. Mûsoruk-
ban a falusi fonók életét eleve-
nítették fel énekekkel, dalos já-
tékokkal, csúfolkodókkal. A je-
lenlevõk nagy tapssal és aján-
dékkal honorálták a csoport
elõadását.
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A lebonyolítás megegyezett a
decemberi tornáéval, így a csoport-
mérkõzések után továbbjutott 12
csapat 3 db négyes csoportban kör-
mérkõzéses formában folytatta a
küzdelmeket. Innét szintén a cso-
portelsõk és csoport másodikak,
valamint a két legjobb harmadik ju-
tott a kieséses szakaszba. A ne-
gyeddöntõket követõen az elõdön-
tõbe végül a zalacsányi Vadászcsár-
da, a nagykanizsai Rozsdás Rákolló,
a zalaegerszegi Afrika Sun és a
Keszthelyi Dream Hair csapatai ju-
tottak. 

Az elsõ elõdöntõben a Vadász-
csárda két góllal bizonyult jobbnak
az Afrika Sun csapatánál, míg a má-
sodikban a Dream Hair hetesekkel
múlta felül a Rozsdás Rákolló csa-
patát. A nagykanizsai gárda így
egymást követõ két tornán veszí-
tett hetesekkel az elõdöntõbe. He-
tes párbaj döntött az elsõségrõl is,
itt a Vadászcsárda célzott jobban, s
szerezte meg a végsõ gyõzelmet,
míg a harmadik helyért lejátszott
találkozón zalaegerszegi siker szü-
letett. A döntõ érdekessége volt,
hogy mindkét csapat szerencsével
jutott csak tovább a korábbi küz-
delmekbõl, hisz amíg a Vadászcsár-
da csak jobb gólaránnyal jutott to-
vább az elsõ nap után, addig a
Dream Hair csak annak köszönhet-
te továbblépését a középdöntõbõl,
hogy a Rap csapata (akik egyéb-
ként második legjobb harmadik-

ként továbbjutottak volna) vissza-
léptek, s a szervezõk így õket jutat-
ták tovább, s mint késõbb kiderült
mindkét csapat élt a felkínált lehe-
tõséggel.

A torna legjobb kapusa Ódor Ri-
chárd (Vadászcsárda), a legjobb me-
zõnyjátékos Kubicsek Barna (Dream
Hair), míg a gólkirály 11 találattal
Kovács Tibor „Surda” (Rozsdás Rák-
olló) lett. 

A dobogósok kupával, illetve fo-

cilabdával, a
kü löndí jasok
kupával gazda-
godtak, melye-
ket Deutsch
Szabolcs, a tor-
na fõszervezõ-
je adott át.
Folytatás feb-
ruár 7-én, ami-
kor nõi tornára
kerül sor.

Hetes párbajjal döntöttek
HERVIS FÉRFI TEREMLABDARÚGÓ TORNA

A Móra Ferenc Általános Isko-
la tornatermében 2015. január 31-
én és február 1-jén ismételten
megrendezték a Hervis Labdarú-
gó Kupát.

A nagykanizsai városi uszo-
dában 2015. január 26-án ren-
dezték meg az úszás diákolim-
pia megyei döntõjét, melyen a
Móra Ferenc Általános Iskola di-
ákjai is szerepeltek.

Stégli János edzõ elmondta:
úszóink eredményei a jövõre
nézve bizakodásra adnak okot,
úgy látja, hogy a megkezdett
munka folytatásával elérhetõ az
az idõeredmény, amellyel most a
legjobbak nyertek. Külön meg-
említette az I. korcsoportos Hor-
váth Benjámin Márkot, aki legfia-
talabb úszóként ugrott a meden-
cébe, s aki 50 m gyorson 13., 50 m
mellen pedig 8. helyezést ért el,
úgy, hogy ebben a korcsoportban
az igazolt versenyzõk együtt úsz-
nak a többiekkel.

A Móra Ferenc Általános Is-
kola legjobb eredményeit Strobl
Áron (III. korcsoport 100 m
gyors 2. hely) és Egry Miléna (IV.
korcsoport 100 m hát 2. hely) ér-
ték el, rajtuk kívül Koma Bence

(IV. kcs. 100 m mell 3. hely) és a
II. korcsoportos 4 x 50 m gyors-
váltó (Horváth Kornél, Novák
Lázár Ernõ, Novák Máté Ákos,
Olasz Barnabás) állhatott fel a
dobogóra.

Eredmények: I. kcs. 50 m
gyors: 13. Horváth Benjámin
Márk, 16. Végh Gorán Márk, 50
m mell: 8. Horváth Benjámin
Márk, II. kcs. 50 m gyors: 20.
Olasz Barnabás, 26. Novák Máté
Ákos, 50 m mell: 17. Novák Lázár
Ernõ, 19. Olasz Barnabás, 50 m
hát: 12. Horváth Lili Virág, 4 x 50
m gyorsváltó: 3. Móra Ferenc Ál-
talános Iskola,  III. kcs: 100 m
gyors: 2. Strobl Áron, 50 m mell:
5. Strobl Áron, IV. kcs.: 100 m
gyors: 4. Egry Miléna, 100 m hát:
2. Egry Miléna, 100 m mell fiú: 3.
Koma Bence.

Az elért eredményhez az
úszóknak és felkészítõiknek
(Sneffné Ágoston Mónika és
Stégli János) ezúton is gratulá-
lunk.

Bizakodásra okot adó eredmények

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA



A Zalakaros Sportjáért Köz-
hasznú Alapítvány szervezésében
és Baranyai József vállalkozó (teke-
pálya tulajdonosa) irányításával le-
bonyolított bajnokság 15 éves
múltra tekint vissza. Ez a legrégeb-
bi kistérségi bajnokság, melynek
népszerûsége egyre nõ, melyet az
indulók egyre növekvõ létszáma is
bizonyít. A téli és tavaszi fordulók
során közel száz mérkõzésre kerül
sor, a bajnokság végén pedig az
egyéni verseny is lebonyolításra
kerül.

Városunk csapata az elmúlt két
évben a dobogón végzett; az idei
bajnokságban új összeállításban
gurítanak, hisz legjobbjuk az NB-s
bajnokságba igazolt, ennek ellené-
re a Török László, Horváth Ferenc,
Tolnai Tamás, Szilágyi István és
Horváth Ádám alkotta gárdának
minden reménye megvan a sikerek
folytatására, hisz félidõben az él-
mezõnyben foglalnak helyet. Re-
méljük, a csapat lendülete és sike-
ressége a bajnokság végéig kitart,
s így a bajnokság márciusi befeje-

zésekor a korábbi évekhez hasonló
sikerekrõl számolhatunk be.
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PROGRAMOK 
A ZALAKAROSI

FÜRDÕN
2015. 02. 14–15. 

VALENTIN NAPI
HÉTVÉGE

RÉSZLETES PROGRAM:
Február 14. (szombat):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglakozás: szi-

vecskés képeslap készí-
tés, rózsa hajtogatás, Va-
lentin napi ajándékdo-
boz készítés (Fedett
gyermekvilág)

13.00: „Szerelmes mesehõsök”
memóriajáték gyerekek-
nek (Fedett gyermekvilág)

14.00: „Mentsd a párod” vízi
vetélkedõ (Fedett gyer-
mekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Párosan szép az élet”

táncverseny (Fedett
gyermekvilág)

Február 15. (vasárnap):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglakozás: szi-

vecskés képeslap készí-
tés, rózsa hajtogatás, Va-
lentin napi ajándékdo-
boz készítés (Fedett
gyermekvilág)

13.00: „Páratlan páros”csúsz-
daverseny (Fedett gyer-
mekvilág)

14.00: „Cupido nyomában”
kincsvadászat (Fedett
gyermekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Szerelmes hangjegyek”-

dalfelismerõ családi játék
(Fedett gyermekvilág)

6. Februar, 12.30:
Bastelstunde für Kinder – Faschingsdekoration Basteln

In der Grundschule Zalakaros, Bibliothek
7. Februar, 9.30:

Bastelstunde für Kinder – Faschingsdekoration Basteln
In der Grundschule Zalakaros, Bibliothek

13–15. Februar, 10.30–16.00:
Valentinswochenende im Bad Zalakaros – Bad Zalakaros

13. Februar, 21.00: 
Valentins-Badeparty in der Nacht – Bad Zalakaros

21–22. Februar, 10.30–16.00: 
Warten auf den Frühling – Bad Zalakaros

Február 6., 12.30:
Farsangi kézmûves foglalkozás – Általános Iskola Zalakaros, 

Könyvtár
Február 7., 9.30:

Farsangi kézmûves foglalkozás – Általános Iskola Zalakaros,
Könyvtár

Február 13–15., 10.30–16.00:
Valentin napi hétvége a Zalakarosi Fürdõn

Február 13., 21.00:
Valentin napi fürdõparty; Sztárvendég: Children of Distance

Zalakarosi Fürdõ
Február 15., 12.00:

Ebbéddel egybekötött kulturális program; Csokonay Vitéz Mihály 
– Dorottya – Friskó Étterem

Február 16., 17.00: 
Farsangi fánk készítõ verseny – Általános Iskola Zalakaros, Könyvtár

Február 21–22., 10.30–16.00:
„Farsang farka” – Tavaszvárás a Zalakarosi Fürdõn

További információ: www.zalakaros.hu

A tekéseknél indul a tavasz
Az év elején megtartott sorsolással megkezdõdtek a Zalakaros

környéki települések amatõr tekézõi számára kiírt amatõr csapatbaj-
nokság tavaszi küzdelmei. A sorsoláson a résztvevõ tíz település
(Balatonmagyaród, Csapi, Miháld, Nagyrada, Nagyrécse, Sávoly,
Zalakaros, Zalakomár, Zalaújlak, Zalaszabar) 13 csapatának vezetõi
vettek részt. 

Programme

Programok


