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Nagykorú lett a város
„MEGÕRIZTE KEDVES, ÉLHETÕ LÉPTÉKÉT, CSALÁDIAS BÁJÁT”
Nagykorúságát ünnepelte Zalakaros. A települést 18 évvel ezelõtt nyilvánították várossá, s a
múlt hétvégi program alkalmat
adott a viszszatekintésre, az öszszegzésre is.
A város napi központi program
részeként köszöntötték azokat a
kisgyermekeket, akik az elmúlt egy
esztendõben születtek; õket Novák
Ferenc polgármester és Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester fogadta karosi polgárrá.
Az aprónépek – Ács Noé, Balogh Lia, Bánfai Ádám, Darabont
Gergõ, Deutsch Boróka, Dömötör
Zora, Gulyás Sára, Hári Dominik,
Horváth Frida, Hózensteiner Maja,
Kéri Márk Máté, Krégár Viktória,
Magyar Zalán, Marton Bálint, Orsós Viktória Jázmin, Polai Kristóf,
Székely Mici Eszter, Takács Ádám,
Torma Laura, Urbanics Dániel,
Vida Szilárd – szüleik társaságában érkeztek a színpadra, ahol
Fodor Balázs diakónus megáldotta õket.
ÁLDÁS AZ APRÓNÉPRE
Mint kiemelte: a gyermekek rászorulnak a felnõttek segítségére
és fontos, hogy „velük született

Az idei kitüntetettek a városnapi gálát követõen Novák Ferenc és Szabóné dr. Csányi Mariann társaságában. Balról Szakál Tibor, Varga Tünde, Tatár Csaba, Biczó Tamás és Mozsolics József. Elõl Horváth
Benjámin Márk és Novák Lázár Ernõ a triatlonosok képviseletében.
adományaikat, erkölcsi, szellemi és
fizikai képességeiket kifejlesztve, áldásosan jussanak el az emberi és a

keresztény érettségre. Hívjuk le rájuk Isten áldását, hogy mi magunk
is szorgosan gondoskodjunk okta-

BÖJTE CSABA
KAROSON MISÉZETT
A városnapi hétvége egyik
kiemelkedõ eseménye volt,
hogy Böjte Csaba ferences
szerzetes mutatta be a vasárnapi szentmisét az Isteni Irgalmasság templomában. Csaba
atyát elkísérte a Magyar örökség-díjas Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar is, amely
egyházi szerzeményeket és
magyar népdalokat adott elõ.
(Beszámolónk
a 8. oldalon olvasható.)

tásukról, õk pedig szívesen fogadják a tanítást”.
A diakónus az Úristen jóságába
ajánlotta zalakaros legifjabb polgárait, ahhoz kérve erõt számukra,
hogy „amikor felnõnek, az emberek között mutatott jó magatartásukkal, a Szentlélek erejének közremûködésével, Krisztus tanúivá váljanak a világban, terjesszék és védelmezzék a hitet”.
– Õrizzen meg titeket az Úr, és
gyarapítson szeretetével, hogy
méltón éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelyre meghívott titeket –
zárta szavait Fodor Balázs.
Ezt követõen a nagykorúvá cseperedett fiatalokat is köszöntötték.
Tizennyolcadik születésnapját ünnepli idén Karoson...
(A városnapról szóló
beszámolónkat az 5., 6. és 7.
oldalon olvashatják.)
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A háborús helyzetbõl kiszakadva
KÁRPÁTALJAI GYEREKEK A HOLNAPOCSKA TÁBORBAN
Kárpátaljai gyermekek számára szervezett tematikus tábort a
közelmúltban a Holnapocska Tábor Kft.
A nyaralás a fiatalok számára térítésmentes volt. Szabadics Zoltán,
a kft. tulajdonosa és alapítója elárulta: a jótékonykodásba az MNB
Közjó Alapítványa is beszállt, ez
tette lehetõvé, hogy közel ötven
gyermeket vendégül lássanak, de
ez adta a tábor tematikus témáját
is végül. A fiatalok ugyanis Magyarország pénzügyi kultúráját tanulmányozhatták az egy hét során,
természetesen rengeteg vidám
programmal kiegészítve.
A tábornyitó sajtótájékoztatón
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkár a Holnapocska
tábor jótékony vállalásait emelte ki
és méltatta, hasonlóképpen ezt
tette dr. Pál Attila, a megyegyûlés
elnöke is. Utóbbi hangsúlyozta: a
megyei közgyûlés kétmillió forinttal
támogatta a tábor megvalósítását,

Második helyen zárta a VI.
Sárvári Nemzetközi Fúvószenekari Versenyt a Karos Fúvósegyüttes.
A ragyogó eredményre méltán lehet büszke a Tatár Csaba
dirigálta zenekar, hiszen az
utóbbi idõben mi magunk, koncertjeik látogatói is tanúi lehettünk annak a fantasztikus fejlõdésnek, amit a csapat produkálta, s ezt
most szakmai zsûri is
elismerte
és értékelte.
Az együttes július 9én a Dísz
téren is bemutatta repertoárját, fogalmazhatunk úgy
is: a karosi koncert volt a fõpróbája a sárvári versenynek. Az
itthoni bemutató nagyon színvonalas volt, így némileg sejthetjük, hogy ez versenykörnyezetben még az itthoninál is
mennyivel pompásabbra sikeredett!
– A Karos Fúvósegyüttessel
tavasszal szerettünk volna
helyben egy minõsítõ koncer-

s a jövõben is magánemberként és
a megyegyûlés elnökeként egyaránt minden lehetõséget megragad, hogy a Szabadics-család hasonló célú törekvései mellett kiálljon.
A népes csapatot Manninger Jenõ miniszteri biztos, országgyûlési
képviselõ is meglátogatta, friss õszibarackkal kedveskedve a nyaralóknak, s járt a táborban Rigó Csaba
kormánymegbízott is. A látogatók
kivétel nélkül elismeréssel szóltak a
Holnapocska segítõ szándékú szervezésérõl. A kormánymegbízott
több ajándékkal is meglepte a táborozókat. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere pedig ingyenes
belépõket ajánlott fel a gyerekeknek az AquaCitiy Vízicsúszda- és élményparkba, ezen kívül pedig 70 kilogramm dinnyét kaptak.
A gyermekeket kísérõ Gerõ Sándor pedagógus elmondta: a fiataloknak a háború sújtotta helyzetben óriási ajándék ez a táborozás,
szüleiknek sem a háború, sem a
megélhetési problémák miatt nincs
lehetõségük családi nyaralásra. Kár-

A kárpátaljai gyerekek csúszdáznak a táborban, velük csúszott
Soltész Miklós államtitkár is.
Fotó: Varga György/MTI.
pátalján a gyermekek kiválasztásában és utazásuk szervezésében két
szervezet vett részt: a Kárpátaljai

Nagycsaládosok Egyesülete és a
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség.

Büszkék lehetünk rájuk
EZÜST MINÕSÍTÉS A KAROS FÚVÓSEGYÜTTESNEK

tet, de a szövetség új vezetõségének választása miatt ezt halasztani kellett. Úgy döntöttünk, hogy mostanra olyan
szintre jutott az együttes, hogy
mindenképp megmérettetnénk
az idén magunkat. A Nagykanizsai Fúvószenekar eleve készült
erre a versenyre és úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk – árulta
el a versenyt követõen az elõzményekrõl Tatár Csaba. – Sokan

rendszeresen
járnak
át
Nagykanizsára próbálni –
véleményem
szerint ennek
is köszönhetõ
a nagy fejlõdés –, és így
pláne nagy tehernek ígérkezett a felkészülés, de bevállaltuk.
A zenekar vezetõje elmondta: öt tagú nemzetközi zsûri
elõtt mérettetett meg az együttes, ahol a Fúvós Világszövetség
Közép-Kelet Európai Régiója, a
Magyar Fúvós és Mazsorett
Szövetség, valamint a Szerb és
Szlovén Fúvós Szövetségek elnökei bíráltak a Szegedi Zenemûvészeti Egyetem dékánjával.
– Ilyen rangos zsûri elõtt
több szempont alapján ítéltek

meg minket. Számított a mûsorválasztás, az intonáció, a
hangzás, a dinamika, a stílus, az
együttjátszás, a kontaktus a
karmesterrel. Azon kevés zenekar között lehettünk, akik a
nyári szünidõ alatt képesek
voltunk egyáltalán a kiállásra együtt, kisegítõk áradata nélkül. Az adható 100-ból elért 83
pont nagyon jó eredménynek
mondható elsõ megmérettetés
alkalmával. A napi több órás
próba meghozta a gyümölcsét,
s elmondhatom, hogy kellemes
csalódást okoztunk új belépõként a zsûritagok és kollégák
körében. A felkészülés alatt ismét sokat léptünk elõre, ami
miatt mindenképpen megérte a
nevezés és büszke lehet minden tag és egész Zalakaros,
hogy ilyen zenekara van, rólam
már nem is beszélve. (A fotó a
zenekar Dísz téri bemutatóján
készült.)
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Jó az itt lakóknak és a turistáknak is
LEZÁRULT A 700 MILLIÓS, A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT
Befejezõdött a „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a Zalakarosi Kistérségben” címû pályázat; a projekt záróünnepségét a dél-zalai fürdõvárosban tartották.
A projektben nemcsak a két térség, hanem az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (korábban Zala Volán), a Magyar Közút
Zrt. és a MÁV Zrt. is együttmûködött.
Mintegy 690 millió forintból fejlesztették a helyi és helyközi autóbusz és
vasúti közlekedést, valamint az úgynevezett B+R (bike and ride) rendszert.
E pályázat részeként korszerûsítették az intermodális (busz és vasúti)
csomópontot s készült el az új buszpályaudvar Keszthelyen, továbbá 9
buszvárót és 11 buszöblöt újítottak
meg a Balaton partján. Emellett kialakították a dinamikus utas-tájékoztató rendszert, amely lehetõvé teszi,
hogy az utazók pontos információkat kapjanak a járatok érkezésérõl,
indulásáról.
A zalakarosi kistérségben térségi
szintû fejlesztés valósult meg, amelynek része volt 46 autóbuszöböl felújítása és 34 buszváró építése, a
zalakarosi pályaudvar teljes átalakítása, továbbá zöldfelület-fejlesztés, fasortelepítés és több braille tábla kihelyezése. A zalakarosi és a nagykanizsai autóbusz pályaudvarokon kiépült a dinamikus utas-tájékoztató
rendszer, amelyhez kapcsolódva az
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 133 járatra GPS fe-

a zalakarosi kistérségi társulás elnöke
kiemelte: hatalmas nehézségek
adódtak az elmúlt esztendõkben a
projekt kapcsán, de mindazok, akik
ebben részt vettek – partnerek, települések, polgármesterek -, egymást
segítve dolgoztak együtt. A kivitelezõk is sok nem várt helyzettel találták
szembe magukat, de hihetetlen rugalmassággal kezelték a problémákat.
– A végeredmény önmagáért
beszél, hiszen 95 százalékos támo-

az, amit elterveztek, megálmodtak.
Az elnök reményét fejezte ki,
hogy ebben az uniós pénzügyi ciklusban e munka, Zala megye fejlesztése
folytatódik. A tét ugyanis hatalmas,
mivel 2020 után már valószínûleg teljesen saját lábra kell állni, s ha már
nem lesznek uniós források, akkor is
mûködtetni kell a gazdaságot.
– Ezért fõként nem infrastrukturális beruházásokról kell beszélnünk ebben a ciklusban, hanem
munkahelyteremtésrõl és gazdaságfejlesztésrõl. S ennek érdekében felajánlom a Zala Megyei Önkormányzat segítségét, és kérem, vegyék is
igénybe, hiszen 23 milliárd forint áll
rendelkezésünkre a területi operatív programban, s ennek teljes mértékben hasznosulnia kell.
P. Á.

KAROSRÓL
A LEGJOBB A KÉP…
Terepszemle a felújított buszpályaudvaron.
gatottsággal, közel 700 millió forint
érkezett a térségbe. Ami egyrészt
azért fontos, mert az itt lakóknak, a
munkába járóknak jobb körülményeket tudunk biztosítani, másrészt
a turizmus szempontjából is elõremutató ez a beruházás, amely nem-

Összefogás és közös munka vezetett sikerre.
délzeti eszközt telepített. A konzorcium 654 millió forint támogatást
nyert el a munkákra, amelyhez 34,5
millió önerõ társult.
A záróünnepségen Novák Ferenc,

gálja a busz- és a vasúti közlekedés
összehangolását, szögezte le az elnök, hozzátéve, a két kistérségben 57
autóbuszöböl újult meg és 43 buszváró épült a karosi és a keszthelyi pályaudvar felújítása mellett.
– A közösségi közlekedés fejlesztése nagyon ráfért már erre a térségre, hiszen kistelepülések alkotják, s ezért is volt fontos egyes tömegközlekedési eszközök összhangjának a megteremtése, illetve a
digitális információs rendszer kiépí-

csak helyi, zalakarosi és keszthelyi
érdekeket szolgál, hanem jóval nagyobb hatókörû.
A fejlesztés pedig, a kormányzati
törekvésekkel összhangban, jól szol-

tése. Éppen ezért meggyõzõdésem,
hogy ez a projekt, a nehézségek ellenére is, elérte a célját, hisz’ hozzájárul az itt élõk életminõségének a
javításához, a turisták kényelméhez,
a szolgáltatási minõség emeléséhez.
Novák Ferenc reményét fejezte ki,
hogy a következõ idõszakban is lehetõség
lesz a közlekedésfejlesztésre,
ideértve
akár a kerékpárutak
építését is.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke
megköszönte a résztvevõk
munkáját,
amellyel Zala vagyona
700 millió forinttal
gazdagodott.
– Olyan értéket
teremtettek – fogalmazott pohárköszöntõjében –, amellyel
fejlõdik a megye
gazdasága, hisz’ a turizmus a zászlóshajója Zalának. S az
külön öröm, hogy akik részt vettek
a projektben, együtt tudtak dolgozni, félretették az esetleges ellentéteket, így elkészülhetett mind-

A zalakarosi a legjobb termálfürdõs webkamera. Ezt állapította meg a termalonline.hu internetes szakportál.
A cikk szerint legutóbb tavasszal készítettek egy összeállítást arról, milyen termálfürdõs webkamerák érhetõk
el a neten. Az összkép akkor
lelombozó volt, hiszen ahhoz
képest, hogy milyen sok fürdõ van az országban, alig
vannak mûködõ webkamerák. Az írás úgy fogalmaz: a jó
minõségûek végképp ritkák,
pedig reklámnak sem lennének utolsók.
A honlap cikke így folytatódik: „Most viszont rábukkantunk egy hazai webkamerás cégre, amelynek három
hazai termálfürdõs üdülõhelyen is van HD minõségû élõképet adó webkamerája. A
Hungray-Live.com-on jelenleg
Bükkfürdõrõl, Egerszalókról
és Zalakarosról érhetõ el élõkép. Ezek közöl az utóbbi a
legjobb, hiszen a termálfürdõ
egy részét elég jól be lehet
látni. Picit akadozik a kép, de
attól még jelen állás szerint ez
a legjobb hazai termálfürdõs
webkamera”.
(Forrás: termalonline.hu)
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A nyári idõszak beálltával is
újabb és újabb feladatok várnak a
KAROS –PARK Kft. munkatársaira.

„Végre itt a nyár…”

Júniusban az esõs idõjárás okozott nehézséget a mindennapi
munkavégzésben, az elmúlt napokban pedig a tikkasztó nyári hõség.
A virágágyak gondozása, gyommentesítése, az elültetett facsemeték ápolása, a füves területek rendben tartása és számtalan más feladat mellett a növények öntözése
jelentette az elmúlt napokban a
legtöbb kihívást.
Biczó Tamás, a kft. ügyvezetõje
lapunknak elmondta: az arborétum
melletti kannavirág sor után idén a
Napfény Hotellel szemben a kannavirágokat is néhány hete új csepegtetõ öntözõberendezés öntözi.
A virágágyások és edények öntözése az esti és éjszakai órákban zajlik,
ez azért fontos, mert a nappali hõség után a növényeknek vissza kell
hûlni, nehogy a hideg víz „megégesse”, valamint figyelmet fordítanak a növények tápoldatozására,
melyet szintén csak alacsonyabb
hõmérsékletnél lehet elvégezni.
Az elmúlt
idõszakban a
Bodahegyi
úton a prés
környékét
megújították
és annak keleti oldalán
virágágyakat
alakítottak
ki.
A hõség-

KIHÍVÁSOK A VÁROSGAZDÁLKODÁSBAN

Szent István napok
2015. augusztus 20–22.
Helyszín: Gyógyfürdõ tér
AUGUSZTUS 20. (CSÜTÖRTÖK)
17.00–23.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
18.00: Hagyományõrzõ csikósbemutató
19.00: Pál Krisztina énekesnõ és Svertsits Tamás zongorista ünnepi mûsora
21.30: Augusztus 20-i tûzijáték
19.00–24.00: Bál a Casino Együttessel
AUGUSZTUS 21. (PÉNTEK)
17.00–23.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
20.00: Honeybeast élõkoncert (Dísz tér)
19.00–24.00: Retro Disco Dj Shepherd-el
AUGUSZTUS 22. (SZOMBAT)
17.00–23.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
18.00: Karos Fúvósegyüttes fellépése
19.00–24.00: Bál a Fúzió együttessel

ben a szabadban dolgozóknak – a megerõltetetõ munka közben – pihenõidõt és
védõitalt biztosítottak,
így próbálva enyhíteni
a hõség okozta problémákat.
A város zöldfelületeinek
gondozása
mellett a hétvégi rendezvények technikai
kiszolgálása, a helyszínek berendezése, takarítása, rendben tartása is a KAROS-PARK
Kft. feladata, mely a
munkatársaknak
a
szezonban
minden
hétvégére sok teendõt ad.

TOVÁBB CSÖKKENT
AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA
Zala megyében tovább mérséklõdött az álláskeresõk száma,
június végén az egy évvel korábbinál 23 százalékkal, az elõzõ
hónaphoz képest pedig 7 százalékkal voltak kevesebben - közölte a Zala Megyei Kormányhivatal az MTI-vel.
Több mint tíz év után az idén májusban 10 ezer alá csökkent
az álláskeresõk száma Zalában. Júniusban 9235 ember szerepelt
a kirendeltségek nyilvántartásában, 700-zal kevesebb, mint egy
hónappal korábban – tájékoztatott a foglalkoztatási fõosztály.
Az álláskeresõk 11 százaléka pályakezdõ. A kirendeltségek nyilvántartásában 1130 fiatal szerepel regisztrált álláskeresõként,
110-zel kevesebb, mint tavaly júniusban.
A hivatal tájékoztatása szerint a korábbi években átlagosan
5-6 százalékkal csökkent a nyár elsõ hónapjában az álláskeresõk
száma. Az idei magasabb (7 százalékos) mérséklõdést a szezonális foglalkoztatás további erõsödése mellett elõsegítette a
feldolgozóipari munkáltatóknál jelentkezõ viszonylag magas
kereslet, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevõk számának
bõvülése.
Zala megyében a gazdaságilag aktív népesség 7,1 százaléka
volt nyilvántartott álláskeresõ június végén, míg a tavalyi év
azonos idõszakában 9,2 százalék, az idén májusban pedig 7,7
százalék volt az álláskeresõk aránya. A mutató értéke Keszthely,
Lenti és Zalaegerszeg térségében tartósan alacsonyabb a megyei átlagnál, mindössze a nagykanizsai és a letenyei járásban
haladja meg a 9 százalékot.
Az elmúlt hónapban 2 ezer álláskeresõ került ki a nyilvántartásból. A hónap során közülük 1250-en álltak munkába, 660 ember az elsõdleges munkaerõpiacon tudott elhelyezkedni. Az év
elsõ felében összesen 10 530 álláskeresõ helyezkedett el, 6340
ember támogatott foglalkoztatás keretében talált munkát.
Júniusban a munkáltatók 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek
be, ebbõl 1,3 ezret az elsõdleges munkaerõpiacon. Az év elsõ felében összesen 6 ezer nem támogatott álláshely volt Zala megyében.
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Nagykorú lett a város
„MEGÕRIZTE KEDVES, ÉLHETÕ LÉPTÉKÉT, CSALÁDIAS BÁJÁT”
(Folytatás az 1. oldalról.)
Tizennyolcadik születésnapját
ünnepli idén Karoson Bartók Katinka, Czinderi Krisztián, Fenyvesi
Gergõ, Friskó Zsófia, Hajós Franciska, Hosszú Marcell, Ivanics Anna,
Kocsis Vivien, Kovács Gergõ, Marton Sára, Morvai Dominik, Neidhart
Dominik, Patányi Anikó Lilla,
Schneider Sarah és Tolnai Máté.

love Zalakaros feliratú pólóban,
amikor váratlanul egy kedves
hölgy kezdett integetni több száz
méterrõl. Kiderült róla, hogy magyar, sõt, zalai, másnap pedig lelkes beszámolót tett közzé blog
bejegyzésében, megemlítve ezt a
találkozást is.
– Ez is jól illusztrálja a két közösség közelségét. Nagyon erõs
tehát a barátság – tette hozzá

BÉKÉS EURÓPA
Norbert Seidl, Puccheim polgármestere arról beszélt, Európában
most nagy a bizonytalanság, például a görögök problémája jelent
kihívást, ezért a barátság és a béke
megõrzése talán a korábbiaknál is
fontosabb.
– A gondokból kijut Magyar-

SZENT JÁNOS PÁL SZOBRA
A 18. születésnapját ünneplõ várost a testvértelepülések vezetõi is
köszöntötték a kertmoziban rendezett gálán. Sylvester Lewicki, a lengyelországi Olesno polgármestere
lelkesen szögezte le, hogy fantasztikus volt hallgatni a nemzeti himnuszt együtt éneklõ magyarokat.
– Gratulálok ahhoz a szokáshoz is, amivel itt találkoztam elõször – folytatta gondolatait –, s javasolni fogom, hogy otthon is vezessük be az újszülöttek köszöntését és megáldását. Szép gesztus
ez, fõleg ebben az összeurópai
demográfiai krízisben.
A polgármester kiemelte,

Az aprónépeket Fodor Balázs diakónus (jobbról) áldotta meg.

Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester babakendõvel köszöntötte
a város legifjabb polgárait.
Zalakaros és Olesno szoros barátsága hétéves évfordulóját ünnepli,
az együttmûködés pedig sikeres és
folyamatosan fejlõdik például a
kultúrában vagy az ifjúsági szervezetek, csoportok között. És nemcsak hivatalos szinten érhetõ tetten a jó kapcsolat, hanem az emberek körében is. Nemrégiben például odahaza sétált egy parkban
családjával, az ajándékba kapott I

Sylvester Lewicki, aki invitálta a
zalakarosi fiatalokat a jövõ évi ifjúsági világtalálkozóra, amelynek
helyszíne Olesno lesz. A programra 2,5 millió résztvevõt várnak.
A lengyel polgármester ajándékot is hozott. A Szent János Pál pápát ábrázoló, két éve felavatott
olesnói szobor kicsinyített, emlékplakettben õrzött másolatát, amelyet Novák Ferenc vett át.

alapjait a barátságnak és a hosszú
távú együttmûködésnek.
ENNYI EMBER NEM TÉVEDHET
A város napi ünnepen dr.
Ruszinkó Ádám turizmusért felelõs
helyettes államtitkár személyes
kötõdését hangsúlyozta, hisz’,
mint mondta, a most 18 éves város
fejlesztésének maga is részese lehetett, például az elsõ Orbán-kormány idején, amikor a Széchenyi
Terv forrásaiból dinamikus elõrelépés kezdõdhetett az egészségturisztikai területén.
Az is kiderült, hogy 2000-ben
Ruszinkó Ádám is csobbant Karoson. Akkor már fél éve dolgozott
az államigazgatásban, de az itteni
termálmedence avatója volt az elsõ lehetõsége, hogy egy hivatalos
programot követõen megmártózzon valahol. Így saját „leg”-ként
tartja számon Zalakarost, amelyrõl
megjegyezte: jó megtapasztalni,
hogy a turizmusra alapozva milyen
virágzó város jött létre a zalai
dombok ölelésében.
– A 18. születésnap mellett idén
lesz egy másik jubileum is, hama-

Szép szokás az újszülöttek köszöntése, a lengyelek importálják az
ötletet.
országnak is, fõleg a menekültekkel kapcsolatban. Ám az Európai Unióban e kihívásra együtt,
közösen kell válaszolnunk, minden tagállamnak részt kell vállalnia a megoldásban. Már csak
azért is, hogy a felnövekvõ fiatalok egy békés Európában találják
meg a jövõjüket. Ehhez segít
hozzá az iskoláink közötti kapcsolat, amely megteremti az

rosan ismét ünnepelhet a közösség, hisz’ 50 éves a fürdõ. Ez a
komplexum mára ötezer négyzetméteres vízfelületével Magyarország hatodik legnagyobb ilyen jellegû létesítménye, a település pedig elismert gyógyhely lett. Öt évtized alatt 27 millióan fordultak
meg itt. Ennyi ember nem tévedhet, ez fantasztikus szám, nagyon
szép eredmény.


6

2015. július 23.

ban, és úgy gondolom, a kiváló
karosi sporteredmények azt példázzák, itt valóban odafigyelnek
a felnövekvõ generációk egészségére. A fiatalok pedig példát
adnak, mozgósítanak másokat is
az egészséges életmódra.
A helyettes államtitkár végezetül leszögezte: példaértékû a város, illetve a szolgáltatók, vállalkozók együttmûködése. Az uniós
milliárdok mellett a tehetséges
vállalkozók és az önkormányzat
kiváló partnersége is fontos a sikerekhez. Zalakaros tehát az emberi
erõforrásait tekintve is nagykorúvá vált – zárta beszédét a turisztikáért felelõs helyettes államtitkár.
TÖRTÉNELMI KORSZAK

A karosiakkal sokan együtt ünnepeltek, így Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (balról a
második), Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere is.

Dr. Ruszinkó Ádám: Ennyi ember nem tévedhet...

A lengyel vendégek Szent János Pált ábrázoló plakettel köszöntötték Zalakarost.

A helyettes államtitkár kiemelte: Zalakaros évek óta ott van az
ország legnépszerûbb tíz települése között. A németek mellett sokan érkeznek a szomszédos országokból is, de a város fejlõdéssel
együtt is megõrizte kedves, élhetõ léptékét, családias báját.
– A településen jól sáfárkodtak az uniós forrásokkal is, az
elõzõ ciklusban több mint 2 milliárd forint fejlesztési forrást
nyertek el, ami kiemelkedõ eredmény. A többlépcsõs fürdõfejlesztéshez kapcsolódva szállodák
és kerékpárutak épültek, új szolgáltatások jelentek meg, hamarosan pedig új, ezúttal ökoturisztikai attrakcióval gazdagodik a
város, hisz’ befejezéséhez közeledik a Termáltó és Ökopart projekt. Mindebbõl is látszik, hogy
Zalakaros erõforrása ma már
nemcsak az éltetõ gyógyvíz, hanem az alkotó kreativitás is.
Ruszinkó Ádám szerint az itt
élõ emberek kedvességükkel, figyelmességükkel maguk is részesei a turizmusnak, s ami jó a vendégnek, az jó a település lakosainak is, mert a turizmus nemcsak
várost, hanem közösséget is épített Zalakaroson. Mindez, folytatta a gondolatot, olyan gesztusokból is lemérhetõ, hogy az ilyen ünnepi alkalmakon a város köszönti
új vagy éppen nagykorúvá cseperedett polgárait, ezzel is hangsúlyozva értéküket.
– Ebben az országban elég sokan szenvedünk különféle betegségekben, az ifjak például gerincferdülésben, korai elhízás-

Novák Ferenc polgármesteri,
tavalyi ünnepi beszédét idézve
megállapította, a település történelme két nagy részre bontható:
ami volt a fürdõ születése elõtt, illetve mindaz, ami ezt követõen
jött létre.
– Tehát a korszakhatár 1965.
Ettõl az idõponttól számítunk a
világban. Persze, ez akkor fontos
csak, ha az ismertségünket nézzük. De meggyõzõdésem, hogy –
bár erre mindenki büszke –, az
élet minõségét nem ez adja. Nem
a hírnév, nem a gazdagság adja
az élet esszenciáját, nem biztos,
hogy egy afrikai gyermek nem
boldogabb, mint egy New York-i.
Természetesen a hírnév – fõként
az elért, valós eredményekre alapozva – jogos, megérdemelt
büszkeséggel tölthet el bennünket. Így az is, hogy amennyiben a
turisztikai eredményeinket, a település tisztaságát, virágosítását,
közbiztonságát nézzük, a legjobbak között vagyunk Magyarországon.
A polgármester ezután rövid
történelmi áttekintést adott arról,
hogy mi történt 1965-ig. Mint
mondta, bár túléltük a törököt, a
két világháborút, ugyanakkor aggasztó jelek mutatkoztak a 60-as
években. Nemcsak azért, mert az
egyik legkisebb lélekszámú település volt Zalakaros a térségben,
hanem mert folyamatosan csökkent a lélekszám. Ha valami rendkívüli nem történt volna, az átlagos zalai aprófalvak sorsára jutott
volna a település.
– De 50 évvel ezelõtt megtörtént a rendkívüli: a kõolajkutatások melléktermékeként feltörõ
vízre alapozva felavatták az elsõ
medencét. És hogy ezt mit jelentett? Most látjuk csak igazán. Azóta folyamatosan gyarapodik
Zalakaros lakossága, a várossá
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nyilvánítás óta pedig megduplázódott. Ötven éves a fürdõnk.
Fél évszázad, két nemzedék. De
ehhez kötõdõen van még egy nagyon jelentõs évfordulónk: 40
éve adták át a fedett fürdõt. Ezzel vált egész évessé a fürdõ mûködése, s ez egy nagyon fontos
fordulópont a településünk gazdaságát meghatározó létesítmény esetében. Két és fél magyarországnyi ember – kimondani is
sok, de ennyien látogatták meg
fennállása alatt a létesítményt.
Lehet-e azt mondani, hogy
Zalakaros egyenlõ a fürdõvel?
Nos, lehet, de én úgy gondolom,
azért Zalakaros több mint a fürdõ.
Novák Ferenc beszédében felidézte a fürdõ történetének fontosabb állomásait, kiemelve, hogy
ma már 98 százalékban a település tulajdonában van a gazdasági
társaság, így a közösség képviselõi
határozhatják meg a stratégiát,
amelyben szinkronitásban kell,
hogy legyenek a települési és a
fürdõbéli érdekek.
– A pozícióink nem rosszak –
emelte ki Novák Ferenc –, s kivételes helyzetben vagyunk. Nincs
migráció, gyakorlatilag nincsenek
hátrányos helyzetû tömegek, minimális a munkanélküliség. Mindezt az ország 95 százaléka nem
mondhatja el magáról. Jelképesen azt is mondhatnám, van, akinek a holdsugár is elérhetetlen,
ránk pedig szó szerint süt a
nap… A kulcskérdés az, hogyan
tovább. A mostani idõszak után,
azaz 2020-at követõen, már nem
lesznek ilyen lehetõségek, vége
lesz a pénzosztásnak, ezért is kell
alaposan átgondolnunk jövõnket.
A polgármester ezután az elmúlt évek eredményeit sorolta.
Ezek közt például azt, hogy a turizmusban megállították a néhány
éve folyamatosan csökkenõ vendéglétszámot, s ezt a fürdõ látogatottsága, illetve az ifa-bevételek
is mutatják. Emellett befejezõdött
a közösségi közlekedés 2009 óta
tartó megújítása, elkészült a tóhoz
vezetõ kerékpárút és beadták a
folytatására is a pályázatot.
Novák Ferenc megemlítette a
civil és közösségi fejlesztéseket, az
egészségügyi ellátás biztonságát, a
sportban, az oktatásban és a kultúrában elért eredményeket is,
majd a jól mûködõ nemzetközi
kapcsolatokról beszélt.
– Történelmi korszakot élünk
ma? Igen. Nemcsak az európai
identitás, a migráció, a magyarság fogyása, a gazdasági és talán
társadalmi válságból való kilábalás kulcskérdés ma. Fontos, hogy

milyen célokat tûzünk ki a következõ fél évtizedre, miként tudjuk azokat megvalósítani, hogy
Zalakaros - lakóhelyünk, otthonunk - az ország fejlõdésének élvonalába tartozzon továbbra is, s
jó legyen itt élni. Ez az igazi kihívás.
KITÜNTETÉSEK
A képviselõ-testület díszpolgári
címet idén nem adományozott. A
Zalakarosért díjat Tatár Csaba kapta, eredményes és példaértékû közösségépítõ, kultúraközvetítõ szerepéért. A Zalakaros Közszolgálatáért elismerést Biczó Tamás érdemelte ki, a Karos–Park Kft-ben
végzett példaértékû és lelkiismeretes munkájáért. A Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntetést Mozsolics Józsefnek adták át, a fürdõ vendégeinek magas
színvonalú gasztronómiai ellátásáért. Zalakaros kulturális díját a
zalaszentjakabi Varga család kapta, a különbözõ mûvészeti csoportokban való példaértékû tevékenységéért. A sport elismerést a
Karos Sprint Úszóklub triatlon csapata vette át, a különbözõ versenyeken elért kimagasló eredményeik jutalmáért. A kiváló tanuló
cím Horváth Tamarának járt, példás magatartásáért, kiemelkedõ
szorgalmáért, kiváló tanulmányi
eredményeiért, kimagasló sportteljesítményéért, mûvészeti csoportokban végzett színvonalas
kulturális tevékenységéért, példamutató közösségi munkájáért,
Zalakaros ifjú tehetségének pedig
Kovács Lucát választották, hasonló
indokok alapján. A két fiatal már a
tanévzáró ünnepségen átvehette
az elismerést. A Zalakaros emlékplakettel a fennállásának 85. évfordulóját ünneplõ Önkéntes Tûzoltó Egyesületet tüntették ki,
amelynek tagságára – a méltatás
szerint – mindig lehetett számítani, az árvízvédelemtõl a különbözõ versenyeken való részvételeken
át a közösségi rendezvényeken való aktív közremûködésig.

mást a két város lakói, s rendszeres a hivatali, valamint a mûvészeti és sport együttmûködés is. A
kapcsolatok kialakításában és aktív létfenntartásában nagy szerepet játszott és játszik a puchheimi
Német– Magyar Egylet, amelynek
szorgos közremûködése révén
minden évben legalább egyszer
találkoznak Zalakaros és Puchheim
polgárai.
A másik delegáció Olesnóból
érkezett, amely legújabb testvérváros. Az elmúlt években
Zalakaroson fellépett a közel 50
fõs fúvós együttesük, a karosi nõi

kórus pedig Lengyelországban
tett látogatást.
A három nap során kitûnõ mûsor szórakoztatta a helyieket és a
vendégeket. Fellépett – mások
mellett – az Orfeum, A Pesti Mulató – Nagy Gatsby Show címû mûsorával, olyan sztárokkal, mint Veres Mónika Nika, Gondi Helén és
Berkes Olivér, volt bál, tûzijáték és
a három nap során színpadra állt
számos helyi kulturális csoport,
gazdagítva a központi ünnepség,
illetve a hétvégi programsokadalom kínálatát.
P. Á.

Akik elismerést kaptak, pozitív példával járnak elõl a közösség
számára.

A Karos Fúvószenekar több fesztiválon is nagy sikert aratott a
közelmúltban.

ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS
A pénteki városi ünnepet kétnapos, önfeledt szórakozást és minõségi kikapcsolódást szolgáló
fesztivál követte, amelyen részt
vettek a testvérvárosi küldöttségek is.
Amint a hivatalos önkormányzati
tájékoztatóból
kiderül,
Puchheimmel a legrégebbi és a
legkiterjedtebb a testvérvárosi
kapcsolat, itt élõ civil kapcsolat is
kialakult, évente látogatják egy-

A nõi kar ünnepi dalcsokorral köszöntötte a 18 éves várost.
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Böjte Csaba Karoson misézett
„MEG KELL TÖLTSÜK A SZÍVÜNKET JÓKEDVVEL, ÖRÖMMEL, SZERETETTEL…”
vigasztalni, aki magához tud ölelni.
Szent Ágoston mondta, hogy „nyugtalan az ember szíve, míg meg nem
nyugszik a Jóistenben”. Érzem ezt a
nyugtalanságot a világban, a sok háborúskodás, ellenségeskedés mind abból
fakad, hogy az emberek nem találtak
még a Jóistenre, pedig nincs más válasz
a mai ember krízisére, gondjaira.
Csaba testvér a
dévai Szent Ferenc
Alapítvány – amely
hátrányos helyzetû,
árva vagy nagyon
rossz körülmények
között élõ gyermekeket karol fel – munBöjte Csaba a szentmise után személyes ál- kájáról szólva elárulta,
dást osztott.
amikor egy fiatal hozzájuk kerül, teli van fére elmondta, a most felépült központ lelemmel, szorongással, idegességgel.
– mivel nem volt ilyen pályázat, s így Ilyenkor az elsõ feladat a vigasztalás.
pénz sem – imádságból és énekbõl
készült.
– Mikor négy éve ezt mondtam a
kedves nõvéreknek, kicsit furcsán
néztek rám. De azzal biztattam õket:
ti énekelni tudtok, én pedig prédikálgatok, menjünk el ide-oda, s meglátjátok, jók az emberek, majd támogatnak. Hál’ Istennek, elkészült az
épület, persze, még be kell rendezni,
de remélem, a jövõ nyáron felszentelhetjük.

A tiszta, egészséges gyermeki jókedv hiányzik a mai világból – fogalmazott Böjte Csaba ferences szerzetes múlt vasárnap az Isteni Irgalmasság templomában bemutatott szentmiséjében. Zalakaros az
elsõ állomása volt Csaba testvér idei missziós körútjának.

Három esztendõ alatt, jórészt adományokból, felépült Erdélyben a Boldogasszony iskolanõvérek lelkiségi
központja, amely nemcsak nekik, hanem a Magyar Örökség-díjas, több
versenyen is gyõztes marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarnak is otthont
biztosít.
Csaba testvér már több gyûjtõkörúton vett részt az anyaországban,
most az épület befejezéséhez kért segítséget a magyarországi hívektõl –
Zalakaros mellett Keszthelyen, Hévízen, Sümegen, Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Szántód-pusztán és
Balatonbogláron.
A segítségért „cserébe” a kórus
szolgált a szentmise alatt, majd azt követõen koncertet is adott, a templomban és szabadtéren is.
Az ünnepi alkalmon Böjte Csaba
szentbeszédében kiemelte, hinnünk
kell, hogy ezt az életet a Jóisten adta
nekünk, s tudnunk kell örülni neki.
– Bíznunk kell egymásban, meg
kell töltsük a szívünket jókedvvel,
örömmel, szeretettel. Ez a kereszténység lényege – fogalmazott prédikációjában. – Attól nem fog megváltozni a világ, ha rosszkedvû vagy.
Hinnünk kell abban, hogy a jókedv, a
szeretet gyógyító erõ. Ha tudunk
kacagni a nehézségen, mindjárt minden sokkal
egyszerûbb
lesz.
Példát is
hozott arra,
hogyan kell
ezt megélni.
A szovátai
nagy árvíz
idején
–
amikor há- A Kodály Zoltán Gyermekkar a templom elõtt magyar
zak semmi- népdalokat énekelt.
sültek meg
Böjte Csaba szerint erõsödik a hit a
–, a ferencesek 80 gyermeket fogadtak be. Autóval mentették õket el- Kárpát-medencében, ez jól érzékelhepusztult, elsodort otthonaikból, ami- tõ.
– Az emberek többet járnak
kor Csaba testvér kuncogást hallott a
háta mögül. Mikor kérdezte, min ne- templomba, többet imádkoznak, sok
vetnek, az egyik kölyök azt válaszolta, gyereket keresztény iskolába íratnak.
a Jóistentõl mindig autót kértek, ezt Isten közelebb van hozzánk, s mi is
foglalták imáikba is. Az ár pedig ho- közelebb vagyunk a Jóistenhez napzott egyet: egy piros Dacia érkezett az ról napra. És nincs is más út, mert a
mai ember rádöbbent arra, hogy az
ablakon…
Ez a tiszta, egészséges gyermeki jó- anyagi javak jó, ha vannak, de nem
kedv hiányzik a mai világból, tette tesznek maradéktalanul boldoggá.
hozzá a szerzetes, aki lapunk kérdésé- Egyedül Isten az, aki minket meg tud

– Meg kell vele értetni, hogy téged a Jóisten teremtett, s Isten selejtet nem teremt; õ képes megoldani
a te életed gondjait, kérdéseit, bízz
hát benne. Ilyenkor a gyermek megnyugszik, elkezd mosolyogni, játszani, majd nekiáll tanulni, és a sikerélmény szárnyakat ad neki. Déván
öten érettségiztek az idén a mi gyerekeink közül, s mindannyiuknak sikerült a vizsga akkor, amikor Romániában a fiatalok több mint 60 százaléka megbukott. A keresztény pedagógia erõt ad a gyerekeknek és eredményeket szül.
Persze, vannak csínyek is, de ezek
megbocsáthatók, fogalmazott Csaba
testvér.
– Én magam sem vagyok angyal, s
a gyerekektõl sem várjuk el ezt. De
ha ott van a szívünk mélyén a szeretet, a jóság, akkor egy-két betört ablak elnézhetõ. Isten is megbocsátja
ezt…
Péter Árpád
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MEGHÍVÓ!
Szeretettel várunk minden ünneplõt
augusztus 20-án, csütörtökön 11.15 órakor
a Szent István téren tartandó
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉRE.

Zalakaros a Balaton-parton
Balatonfüreden mutatkozott be a közelmúltban városunk. A
Neckermann utazási irodával összefogva a négy napos balatonfüredi Vince Borfesztiválon képviselték településünket a turisztikai egyesület és a
fürdõ tagjai.
Zalakaros mint a Balaton régió épített családi fürdõje jelent meg a
fesztiválon, a képviselõk bemutatták nevezetességeinket, szállásainkat,
valamint a város környéki turisztikai attrakciókat. A bemutatkozáson a
fürdõ animátorai is jelen voltak, akik arcfestéssel (képünkön), kreatív foglalkozásokkal várták a vendégeket, de a szokásos módon itt is pörgött a
zalakarosi szerencsekerék, melynek jóvoltából jó néhányan mondhatnak
magukénak zalakarosi szálloda- és ajándék felajánlásokat.

PARLAGFÛ AKCIÓ 2015 ZALAKAROS
M a gyarországon a
leggyakoribb és
legagresszív e b b
allergén
gyomnövény
a
PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt
el kell pusztítani! Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk hogy
megakadályozzuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni védekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyökérzettel 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
2015. július 1-tõl 2015. augusztus 20-ig.
50 tõ gyökeres parlagfû leadásáért igazolást kap,
amellyel ajándékutalványokat nyerhet.

Program:
Himnusz  Ünnepi beszéd
Koszorúzás  Kenyéráldás
Ünnepi mûsor  Szózat
Zalakaros Város Önkormányzata

Online turisztikai rendszer
PEZSGÕ KÉPEKET KAPHATUNK
Élõ Magyarország – ezzel a kampánnyal indította útjára az ECityguide Hungary projektet egy hazai vállalkozás. A kampány
keretében olyan egységes online rendszert építettek ki, amelybe
önkormányzatok és TDM szervezetek kapcsolódhattak be.
Zalakarosra egy darab modern eszköz került, amelyet térítésmentesen kapott meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület.
A Tourinform-iroda vezetõje, Molnár Veronika elmondta,
hogy a rendszer városunkban a fürdõ terültén került kiépítésre,
rálátással a külsõ élménymedencére és külsõ gyerekvilágra, így
télen és nyáron is pezsgõ képet kapnak a leendõ vendégek a
Zalakarosi Fürdõ életérõl.
A rendszer lényege, hogy wifi hozzáférési pontot biztosít, ami
200 méteres hatótávolságban biztosítja az ingyenes internetelérést. Tartalmaz még egy speciális HD kamerát, amelynek
élõképe egy Magyarországot népszerûsítõ központi weboldalra
fut be, a hungary-live.com-ra. Ezzel a rendszerrel a turistákat
egyenesen a zalakaros.hu oldalra tudják irányítani.

INGATLANTULAJDONOSOK,
FIGYELEM!
Az elmúlt idõszakban az országban jelentõs számban történtek gázelosztó vezetékek, gázcsatlakozó vezetékek és kiállások megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények a
magánterületen végzett tereprendezési, illetve kertfelújítási
munkálatok közben.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy az ingatlanokon végzett
kertfenntartási és felújítási munkálatok (különösen a magas fûben végzett fûkaszálás, valamint épületszigetelési, karbantartási munkák) során fokozott figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.
Kérjük a fentiek szíves betartását.

Az utalványok kiosztásának idõpontjáról az akcióban résztvevõk
külön értesítést kapnak.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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DÖNTÕ 2015. JÚLIUS 25-ÉN 20 ÓRAKOR A DÍSZ TÉREN.
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Zalakarosi Fürdõ Strandlabdarúgó Kupa
Az 50 éves Gránit Gyógyfürdõ
tiszteletére 2014. július 4-én és július 5-én a fürdõ homokos pályáján férfi strandlabdarúgó-torna
került megrendezésre.

döntõre is megmaradt, így a jubileumi tornát õk nyerték a Parsztok, valamint a kisdöntõben gyõztes
Almalé elõtt.
A szervezõk a dobogósokat
pénzdíjban és kupával jutalmazták,
de értékes jutalmat kapott a legtöbb gólt szerzõ, Szalai Dániel
(Parsztok), a legjobb kapus, Váci Zoltán (KASI) és a legjobb mezõnyjátékos, Vlasics Dániel (Szepetnek) is.
Deutsch Szabolcs fõszervezõ elmondta, hogy a torna színvonalas
küzdelmet hozott, s így a strandi
sportszezont egy méltó sporteseménynyel sikerült elindítani.
Idén lesz még strandlabdarúgó
torna, hisz augusztus 1-én a hölgyek,
míg augusztus 2-án az urak mérhetik össze tudásukat az ugyancsak
pénzdíjas Zalakaros strandlabdarúgó
kupa küzdelmeiben.

Az idei év elsõ strandfoci kupáján
ezúttal 16 baráti társaság mérte össze ügyességét, a küzdelmekben városunk csapata is érdekelt volt.
Az idõnként parázs hangulatú
mérkõzések után a torna elõdöntõjébe három nagykanizsai csapat
(Almalé FC, Pókok, Parsztok) és a
szepetneki Footbal United Club
Kakonya került. Az elõdöntõk két
ellentétes mérkõzést hoztak, hisz
míg a szepetnekiek fölényes gyõzelemmel jutottak túl az Almalé csapatán, addig a Parsztok csak büntetõkkel kerekedtek felül. A Footbal
United Club Kakonya lendülete a

A sporttal csak nyerhetsz!
A tanév végén a szokásoknak
megfelelõen a „Sportolj és
Nyerj!” sportakció díjkiosztására
is sor került.

A behiákpusztai lovaspályán
már korábban is láthattak kettes
fogathajtó bemutatót, azonban
„C” kategóriás pontszerzõ megyei
fordulóra elsõ alkalommal került
sor 2015. július 12-én.
A Zala Völgye Lovas Klub rendezésében megvalósuló versenyt Cseresznyés Péter országgyûlési képviselõ, valamint Bertók Ferenc, Galambok polgármestere nyitotta
meg.
A versenyre a zalai fogatok mellett Vas, illetve Somogy megyébõl is

A sportakcióban résztvevõ 43
gyerek közül sorsolással választották ki azokat a szerencséseket, akik
sport ajándékokkal térhettek haza,
és remélhetõleg most, a
nyári szünetben már javában élvezik is
a játékok adta
lehetõségeket.
Stégli János
sportszervezõ
elmondta: a
sorsolást Grófné
Csatos
Andrea igazgató
és

Jankovics Attila testnevelõ tanár
közremûködésével végezték el, a
díjakat Novák Ferenc polgármester
adta át a gyermekeknek. A díjakat
ez évben a Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Közalapítvány ajánlotta
fel.
A fõdíjat – egy röplabda szettet
– Novák Lázár Ernõ, a családi díjat
pedig a sorsoláson részvevõ három
család közül a Strobl-család nyerte.
A sportszervezõ megköszönte a
10+1 sportakción történõ részvételt
és mint mondta, bízik abban, hogy
azok, akik nem vittek haza ajándékot, azok is rengeteg sportélménnyel lettek gazdagabbak. A sportakció a 2015/2016-os tanévben is
folytatódik.

Fogathajtás

Környéke LSE), míg az SZLV2 akadályhajtásban Németh Csaba (Kanizsa LK) diadalmaskodott.
A szervezõk a hajtókat kupával,
míg a lovakat díjszalaggal jutalmazták. A rendezõk ezúton is köszönetünket fejezik ki Galambok Község
Önkormányzatának, a Zalakaros és
Térsége Sportegyesületnek, valamint mindazon magánszemélyeknek, akik támogatásukkal segítették e régi hagyományokra visszatekintõ sportág versenyének megrendezését.

érkeztek nevezések, így összesen
14 fogat állt rajthoz, amelyek akadályhajtás, fogathajtás és SZLV 2 fogathajtásban mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat.
Az izgalmas hajtások után végül
kétfordulós és egyszeri összevetéses akadályhajtásban Lebics István
(Zalalövõ és Környéke LSE), vadászhajtásban Pais Béla (Zalalövõ és

STRANDRÖPLABDA
A strandfürdõ homokos
pályáját a focisták után az
elmúlt szombaton, a strandröplabdások küzdelme zajlott.
A Nyugat-balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület szervezésében megrendezésre kerülõ tornán férfi,
vegyes és utánpótlás páros
kategóriákban mintegy 50
fõ versenyzett. A férfi páros, valamint a vegyes páros
küzdelmeiben végül sümegi
siker született. Az elõbbit
Blázsovics Péter–Szabó Tamás, míg az utóbbit
Blázsovics Péter–Blázsovics
Dorka páros nyerte meg. Az
utánpótlás korú versenyzõk
küzdelmeiben zalai siker
született, itt a gyenesdiási
Sebestyén Flóra–Hegyi Bianka páros diadalmaskodott.
A szervezõk a dobogósokat éremdíjazásban részesítették, valamint a fürdõ jóvoltából ajándéktárgyakat is
átvehettek.
Folytatás augusztus 8-án,
melyre a szervezõk szeretettel várják az amatõr versenyzõket is.
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