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Bor mellé jófajta bordalok a Dalárda-Vegyeskartól.

Ahogyan a város, úgy a
Zalakarosi Bornapok rendez-
vénysor is nagykorúságát ünne-
pelhette idén, hiszen immár 18.
alkalommal koccinthattunk jóféle
térségi borokkal a Gyógyfürdõ
téren.

A négynapos rendezvényt au-
gusztus 6-án Novák Ferenc polgár-
mester nyitotta meg, aki beszédé-
ben a gyógyvíz mellett a bor, a bor-
kultúra fontosságára, utóbbi szín-
vonalas ápolására hívta fel a figyel-
met.

A polgármester több érdekes-
ségrõl is beszámolt a szõlõtermesz-
tés hagyományaihoz kapcsolódóan,
így például, hogy környékünkön
már a kelták is foglalkoztak szõlé-
szettel, a Garabonc és Zalamerenye
határában zajlott ásatásokon pedig
szõlõ motívumokkal
díszített használati
tárgyakat találtak.

– Önkormányza-
tunk egyik önként
vállat kötelezettsége
a szõlõ és borkultúra
ápolása, támogatása.
Az önkormányzat
2002-tõl tagja a Zalai
Borút egyesületnek,
2012-tõl  a Borváro-
sok Országos Szövet-
ségének. Negyedszer
vettünk részt a Koc-
cintás országos versenyen-szép
eredménnyel. A hagyományok õr-
zése keretében közterületen  he-

lyeztünk el szõlõprést. Utcákat
neveztünk el ezzel kapcsolatban.:
Szent Orbán út, Bor utca, Rizling

utca, Szõlõ utca, Hegyalja,
Zalagyöngye, Tónai utca. 1999-tõl
pedig évente megválasztjuk  a Vá-

ros Borát – jelezte a polgármester. 
Ez évben Zalakaros Város fehér

bora címet Balogh László borter-
melõ Olaszrizling fehérbora nyerte.
A Zalakaros Város Vörös bora cí-
met pedig a Cezar Winery Kft.
2011-es Syrah vörösbora, ez utóbbi-
nál a díjat Császár István, a cég tu-
lajdonosa vette át Novák Ferenctõl.
Mindkét díjazott immár negyedik
alkalommal érdemelte ki borával a
megtisztelõ címet.

Jó borok mellé jó nóták és tán-
cok is dukáltak: minderrõl a meg-
nyitót követõen a Dalárda-
Vegyeskar és a Karos Táncegyüttes
gondoskodott.

A bornapok kiváló koncertekkel,
kézmûves kirakodó vásárral, ízletes
ételekkel és italokkal várta a nagy-
érdemût a következõ napokban.

TÖBB MINT 130 MILLIÓ
KERÉKPÁRÚTRA

Több mint 1,76 milliárd fo-
rint értékben nyert támoga-
tást kerékpárút-fejlesztésre
tíz önkormányzat köztük
Zalakaros. A kivitelezéseknek
október végéig be kell feje-
zõdni – tájékoztatta a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) az MTI-t, miután az er-
rõl szóló kormányhatározat
megjelent a Magyar Köz-
lönyben.

A minisztérium tájékozta-
tása szerint az elõzõ, 2007-
2013-as európai uniós támo-
gatási ciklus forrásaira újból
megnyitott pályázat során a
fõutak melletti, már létezõ
kerékpárutakat összekötõ,
néhány kilométeres szaka-
szokra lehetett pályázni. A
maximálisan 200 millió forint
összegû pályázaton induló
beruházásoknak építési en-
gedéllyel kellett rendelkezni-
ük, hogy a pénzügyi elszá-
molás még idén megtörtén-
hessen a korábbi támogatási
ciklus forrásának terhére - is-
mertette az NFM.

A minisztérium azzal szá-
mol, hogy még legalább
ugyanennyi nyertest ki tud-
nak hirdetni augusztusban az
újranyitott pályázat során.

Az elsõ körben Salgótar-
ján, Székesfehérvár, Mezõbe-
rény, Csárdaszállás és Gyo-
maendrõd városok 200 millió
forint, vagy kevéssel alacso-
nyabb összegû támogatást
nyertek el a Magyar Közlöny
szerint, míg Békéscsaba két
projekttel csaknem 400 mil-
lió forint támogatáshoz ju-
tott. Kiskunfélegyháza 138
millió, Aba 98 millió, Zala-
karos 132 millió forint támo-
gatást nyert el.

Tasó László, az NFM közle-
kedéspolitikáért felelõs ál-
lamtitkára korábban elmond-
ta: fontos, hogy ne csak
pontszerû és szakaszos beru-
házások történjenek, hanem
a kerékpárutak hálózatba le-
gyenek fejlesztve Magyaror-
szágon.

Negyedszerre is a legjobbak
ÁTADTÁK A VÁROS BORA CÍMET

A város bora cím átadása.

Szakértõ kóstolgatás a Bezerics borháznál.
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Biczó Tamás, a Karos-Park Kft.
ügyvezetõje, a szemle házigazdája
elmondta: több mint két évtizedes
múltra tekint vissza a Virágos Ma-
gyarországért Környezetszépítõ
Verseny, amelynek célja, hogy váro-
sokat, falvakat mozgósítsanak a
kulturált, rendezett, tiszta, virággal
díszített környezet megteremtése,
a természeti és az építészeti örök-
ség megõrzése érdekében.  Minden
évben kiemelt témája van a ver-
senynek, így 2015-ben a templo-
mok, vallási épületek kertjének
gondozottságára voltak különös
tekintettel.

– A zsûri megadott szempont-
sor alapján pontoz a bírálat során,
ahol az alábbiakra figyel elsõsor-
ban: a település gondozottságára,
tisztaságára, egységes képére. A
település zöldfelületi  programjá-
ra, fejlõdésére; a közösségi részvé-
telre, a lakosság és a civil szerveze-
tek bevonására; a település turisz-
tikai jelentõségére és felkészültsé-
gére, látogató- és vendégbarát

szemléletére. Figyel az önkor-
mányzat erõfeszítésére, fenntar-
tói szerepére és stratégiai gondol-
kodására; a nevelési-oktatási in-
tézmények környezettudatos
programjára és eredményeire; a

korszerû hulladékgazdálkodásra
és megújuló energia felhasználás-
ra – vázolta az ügyvezetõ.

A bíráló bizottság július 28-án
járt városunkban, melynek tagjai
Lancsák Lajos nyugalmazott fõker-
tész, Lancsákné Kámán Terézia ker-
tészmérnök és Gelléné Zsoldos Na-
tália, a Magyar Turizmus Zrt. mun-
katársa voltak. A szakembereket a
polgármesteri hivatalban fogadta
Novák Ferenc polgármester, Biczó Ta-

más, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetõje,
valamint Bors Mária, a Kft. kertésze.

A polgármester köszöntötte a
résztvevõket, majd tájékoztatta a
bizottságot az önkormányzati be-
ruházásokról, a fejlesztési koncepci-
ókról, valamint a lakosság, a vállal-
kozások és a civil szervezetek ösz-
szefogásáról. Ezt követõen a Karos-
Park Kft. diaképes bemutatóval is-
mertette a városgazdálkodás szé-
leskörû feladatait. A beszámolók
után a bizottság az adott útvona-
lon haladt, a város központi részeit
gyalogosan, a távolabbi területeket
autóval járták végig. A szomorkás,
esõs reggeli idõjárás egyre napo-
sabb lett a délelõtt folyamán és ha-
sonló derûs hangulatban szemlé-
zett a bizottság. Elismeréssel szól-
tak városunkról, a fejlesztésekrõl, a
virágosításról, és szakmai értékelést
készítettek, melynek eredménye
szeptember végére várható. Ez ide-
ig mind a 209 jelentkezõ települést
szemrevételezik. A kulturált ven-
dégfogadás és vendégbarát szemlé-
let elengedhetetlen tartozéka az
ápolt környezet, a település rende-
zett utcaképe, mely Zalakarosra min-
den évszakban jellemzõ az ide érke-
zõk és az itt lakók örömére – emel-
ték ki a szemle során.

Elismeréssel szóltak városunkról
A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ZSÛRIJE SZEMLÉZETT

Ez évben is szemle során értékelte városunk parkosítását, virágo-
sítását, környezetének szépítését a Virágos Magyarországért mozga-
lom szakmai zsûrije. A „virágos szemle” viszonylag kedvezõtlen idõ-
járási körülmények között zajlott, ám ez a szakembereknek cseppet
sem szegte kedvét, alapos sétát tettek városunkban.

Fent: A zsûri elégedetten szólt a városról. A kép jobb szélén Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetõje.
Lent: Szemle a várossá avatásra készült emlékmûnél. 
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Zalakaros Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete 2013-
ban döntött arról, hogy létrehozza
a települési értéktárat. Azóta tart
a munka, amelynek eredménye-
ként több fontos helyi értéket is
nyilvántartásba vettek.

A képviselõ-testület a 2013. no-
vember 21-én kelt határozatával a
magyar nemzeti értékekrõl és a hun-
garikumokról szóló törvényi és kor-
mányrendelet alapján a Zalakarosi
Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és
Könyvtárat nevesítette, mint a
Zalakarosi Értéktár mûködtetõjét.

Az értéktár bizottság háromtagú
testület, amely szervezi a településen
fellelhetõ értékek azonosítását és
létrehozza a települési értéktárat. A
testület döntése alapján a BLOKK in-
tézmény – Közösségi Ház és Könyv-
tár intézményegységének vezetõje,
Horváthné Nagy Elvira felkérte
Novák Ferenc polgármestert a testü-
let elnöki posztjának betöltésére. A
három rendes tagon kívül az admi-
nisztratív feladatok ellátására
Sinkovics Norbertet, a Közösségi Ház
munkatársát kérték fel. A bizottság
tagjai: Novák Ferenc, Klie Zoltán,
Horváthné Nagy Elvira. 

Amint egy nemrégiben tárgyalt
testületi anyagban is olvasható: fon-
tos a bizottság számára, hogy részle-
tes gyûjtemény készüljön a városban
fellehetõ értékekrõl, amely folyama-
tosan bõvíthetõ, gazdagítható. E fel-
táró munka elsõsorban a zalakarosi
lakosok figyelmét hívja fel a sze-
münk elõtt nap mint nap látható ér-
tékeinkre, figyelmet kapnak az elfe-
lejtett, a köztudatban elhomályoso-
dó értékek is.

Az értékek számbavétele mellett
jelentõs a közösségformáló erõk ki-
használása, amikor a különbözõ élet-
korú emberek együtt adhatnak
megújult jelentõséget egy-egy ér-
tékelemnek.

A bizottság arról határozott,
hogy felméri a korábban az épített
természeti és kulturális értékek terü-
letén megjelent dokumentumokat,
amelyek Zalakaros és térségének vo-
natkozásában születtek.

A bizottság az elsõ ülésén 2014.
június 18-án a korábban felmért
zalakarosi értékeket megvizsgálta és
kiegészítette. Így alakult ki az alábbi
lista: 

1. Az épített környezet területén:
– „Városszerkezeti jelentõségû”

terület határai: Kossuth utca mindkét

oldala a város északi határától a Fõ
utcáig, a Fõ út mindkét oldala a Kos-
suth utcától a Petõfi utcáig, a Petõfi
utca mindkét oldala a Park
utca–Bodahegyi utca vonaláig.

– Védett beépítési vonalak: Kos-
suth utca mindkét oldala, Fõ út
mindkét oldala, Petõfi utca mindkét
oldala.

– A védelem tárgyai (lásd a
táblázatot)

A lista az AEDIS Értékvizsgálati
dokumentáció és lefolytatott lakos-
sági egyeztetés eredménye.

A természeti környezet terüle-
tén-a helyileg rendeletben védett
értékek: 1.  Európa Park és Termál
úti arborétum, 2.  Termál úti fasor,
3.  Temetõi fenyõsor nevû területe-
ket.

A kulturális örökség területén: 1.
Zalakarosi Krónika (írott gyûjte-
mény), 2. Zalakarosi képeslap gyûjte-
mény, 3.A természeti értékek tára-az
ún. Zöldkönyv (kézirat), 4. A helyi
népviselet – a „Gyöngyös necc”.

Az egészség és életmód terüle-
tén: a Zalakarosi gyógyvíz- és fürdõ-
kultúra.

A turizmus és vendéglátás terüle-
tén: 1. Zalakarosi Borfesztivál, 2.
Tónai (helyi borfajta).

A bizottság a második ülésén
2014. november 18-án megjelent
tagjai egyhangú szavazással eldön-
tötték, hogy az alábbi értékeket ve-
szik fel a Települési Értéktárba:
Zalakarosi természeti értékek tára
(Zöldkönyv), Zalakarosi gyógyvíz- és
fürdõkultúra, Zalakarosi Borfesztivál,
Tónai (helyi borfajta), a helyi népvise-
let –a „Gyöngyös necc”. Ezeket a te-
lepülés a megyei értéktárba is java-
solta. 

A bizottság javaslatot kért a tele-
pülés lakosságától a Zalakarosi Érték-
tárba történõ felvételre. Az errõl
szóló dokumentumot hozzáférhetõ-
vé tette Zalakaros város hivatalos
honlapján. A javaslatokat továbbiak-
ban is várja a bizottság, amelyet bár-
ki írásban kezdeményezhet az ön-
kormányzat polgármesteréhez cím-
zett levelében. 

Mint a beszámoló is tartalmazza:
az értékek köre nem teljes, az folya-
matosan gazdagodni, bõvülni fog,
mert Zalakaros város kiemelkedõen
nagy gazdagsággal rendelkezik,
amelyet fel kell jegyezni, mert az
emberi emlékezet véges, és a „szó
elszáll, az írás megmarad”. A gyûjtõ-
munkának ezért van nagy jelentõsé-
ge.

Számba vették a város értékeit
A „SZÓ ELSZÁLL, AZ ÍRÁS MEGMARAD” – A GYÛJTÕMUNKÁNAK NAGY JELENTÕSÉGE VAN

Közterület Hrsz. A védelembe helyezés indoka

1. Petõfi utca 14. 102 Értékes részletképzésû vakolt oszlopos, mell-
védfalas, csonka tornácú, oldalhatáron álló pa-
rasztház típus

2. Petõfi utca 5. 1045 Eredeti tömegû és részletképzésû polgári jelle-
gû, nívós lakóépület

3. Fõ utca 15. 62 Oldalhatáron álló parasztház típus
4. Fõ utca 23. 57 Gazdagon díszített homlokzata a népi építé-

szeti megoldások tárháza
5. Fõ utca 28. 1070 Számos népi építészeti megoldást felvonulta-

tó, gazdag díszítésû lakóépület
6. Fõ utca 33. 52 Beforduló tömegû épület, szimmetrikus hom-

lokzatát vakolatmegvastagítással kialakított
motívumok díszítik
Elõkertjében kõkereszt

7. Fõ utca 40. 1076 Zalai népi építészet vonásait felvonultató váro-
sias megjelenésû épület. Utcai homlokzata gaz-
dag részletképzésû

8. Fõ utca 43. 47 Beforduló tömegû, gazdagon díszített vakolat-
architektúrás épület, mellvédfalas, vakolt oszlo-
pos tornácokkal

9. Fõ utca 56. 1085 1866-ban épült római katolikus templom
10. Kossuth utca 20. 1116 A településre jellemzõ, régi építészeti értéke-

ket felvonultató épülettípus. Épület és kerítés
együttes védelme.

11. Kossuth utca 26. 1135 Városias jellegû értékes részletképzésû, utcával
párhuzamos gerincû lakóépület.

12. Kossuth utca 23. 5 Eredeti tömegû, utcával párhuzamos gerincû
parasztház típus.

13. Zalagyöngye u. 39. 539 Háromsejtes alaprajzi kialakítású parasztház tí-
pus

14. Kossuth utca 32. 1141/2 Közel eredeti állapotú gazdasági és melléképü-
letek

15. Külterületen 2188/1 Présház, egyedi, vakolt oszlopos tornáccal a be-
járat elõtt

16. Külterületen 2168/2 Eredeti tömegû, nyíláskiosztású és részletkép-
zésû, kúria jellegû épület

17. Külterületen 2086 1927-ben épült rangos présház, gazdag díszek-
kel eredeti formájában megõrzendõ, ugyan-
ezen a telken az út mellett kõkereszt.

18. Külterületen 3652 Arányaiban, nyíláskiosztásában eredeti, részle-
teiben megváltoztatott présház.

19. Külterületen 3637 Rangos présház, eredeti tömeg és részletek
20. Külterületen 3073 Eredeti tömegû és nyíláskiosztású vályogépület
21. Külterületen 3099 Kis léptékû, szimmetrikus tömegû présház
22. Külterületen 3085/2 Rangos présház. Népi építészeti érték itt is

meghatározó eleme a homlokzatnak
23. Külterületen 3477 A szõlõhegy egyik legjelentõsebb épülete
24. Külterületen 3184 Eredeti tömegû, nyíláskiosztású, téglaarchitek-

túrás présház

VALLÁSI JELLEGÛ ÉPÍTMÉNYEK:

25. Fõ út 4. 1056 Kõkereszt
26. Fõ út 33. 52 Kõkereszt
27. Fõ út 55. 40 Kõkereszt
28. Fõ út 1053 Kõkereszt a templom elõtt
29. 7522 mellett 1419 Kõkereszt, Garabonc felé a várost elhagyva bal

oldalon
30. Petõfi utca 9. 1043 Kõkereszt
31. Alsóhegyi út 2. 1410 Kõkereszt
32. Panoráma út 499 Kõkereszt
33. Szent Orbán út 18. 2086 Kõkereszt
34. Harangláb u. 3502/2 Kõkereszt és harangláb
35. Kilátó utca 2370/2 Kõkereszt
36. Felsõhegy 2105/1 Kõkereszt
37. Banyavölgyi út 3146 Szûz Mária szobor, kegytartó
38. Banyavölgyi út 3476/12 Jézus szobor, kegytartó
39. Kossuth u. 14. 1113 Átalakított módos parasztház, részben megõr-

zött építészeti motívumokkal, korhû gazdasá-
gi-, melléképületekkel
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A Holnapocska és a Gyógyuló
Holnapocska táborok a korábbi
években teljes egészében a Zobori
KalandoZoo kalandpark támogatá-
sával valósultak meg. Az Erzsébet-
programnak köszönhetõen 2015-
ben az elõzõ évekhez képest két-
szer annyi gyermek, táboronként
összesen 45 fõ vehet részt a Gyógy-
uló Holnapocska táborokban, ame-
lyek száma is megduplázódott idén:
az elõzõ években szervezett két tá-
borhoz képest összesen öt tábor
szervezésére adódott lehetõsége
az önkéntes szervezõknek. 

2015-ben szervezett táborok: 
• Gyermekotthonban élõ gyer-

mekek tábora: 2015. április 24 és 26.
között 3 napos tematikus táborban
vehetett részt 24, Zala megyei gyer-
mekotthonokban élõ jó tanuló, jó
magaviseletû gyermek. A program-
ban részt vevõ gyermekek néprajzi,
történelmi témájú interaktív játé-
kos foglalkozásokon túl megismer-
kedhettek hagyományos kézmûves
technikákkal is.

• Herman Ottó emléktábor isko-
lásoknak: 2015. április 7. és 17. kö-
zött a Herman Ottó emléktábor so-
rán a zalaegerszegi Csány László
Közgazdasági Szakközépiskola, a
vasvári Kardos László Általános Is-
kola, valamint a Magyarlak-
Csörötnek Általános Iskola mintegy
100 diákja tölthetett el öt napot a

neves polihisztor életmûvével is-
merkedve.

• Daganatos betegségbõl gyó-
gyuló gyermekek tábora: 2015. júni-
us 21–27. között a Gyógyuló Holna-
pocska Tábor keretein belül 45, da-
ganatos betegségbõl gyógyuló
gyermek töltött egy hetet a tábor-
ban, kalandterápiás céllal. 

• Kárpátaljai magyar gyermekek
tábora: 2015. július 7–11. között kár-
pátaljai magyar gyermekek tábo-
roztak Zalaszabaron, ahol honisme-
reti foglalkozások keretében bõví-
tették ismereteiket történelmi, ter-
mészetvédelmi, gazdaságtörténeti,
pénzügyi vonatkozásban.

• Holnapocska Tábor jó tanuló,
jó magaviseletû gyermekeknek:
2015. augusztus 2-8. között került
megszervezésre a Holnapocska
„hagyományos” tábora, amelyet
100%-ban a Zobori KalandoZoo
bevételeibõl finanszíroztak.  

• Veleszületett szívbetegséggel
élõ gyermekek tábora: az idei év
utolsó tábora 2015. augusztus 15-
20. között lesz, méghozzá a Gyógy-
uló Holnapocska Tábor keretei kö-
zött, ahol 30, szívbetegséggel élõ
gyermek és a hozzájuk csatlakozó
10 testvérük élvezi a nyár és a tábor
adta gondtalan kikapcsolódás örö-
mét. 

A Holnapocska Tábor a Zalasza-
barban üdülõ gyermekek részére

igazi paradicsom, hiszen Magyaror-
szág legdinamikusabban fejlõdõ
kalandparkjának, a Zobori Kalando-
Zoo-nak a területén helyezkedik el.
A Zalaszabarban táborozó gyerme-
kek kivételes helyzetben vannak, a
kötélpályás kalandpark, a beltéri
csúszdapark és a hófánk-pálya mel-
lett rengeteg játékot próbálhatnak
ki (akár a zárórát követõen is), ér-
dekes és hasznos programokon, ki-
rándulásokon vehetnek részt. 

A táboroknak helyet adó létesít-
mény infrastruktúráját tekintve a
fejlesztések folyamatosak. Az új tá-
borépület 6 ágyas, fürdõszobával
felszerelt szobákkal, valamint mo-
dern étkezõ- és közösségi helyisé-
gek biztosítják a színvonalas kiszol-
gálást, a gyermekek kényelmét. A
24 órás felügyeletet és napközbeni
foglalkozásokat önkéntesek segít-
ségével, az egészségügyi szakfel-
ügyeletet pedig egy orvos és egy
ápoló önkéntes részvételének kö-
szönhetõen valósítják meg. 

Az ötletgazda-alapítóknak, Sza-
badicsné Rádi Évának és Szabadics
Zoltánnak, valamint a program
több mint 30 önkéntesének kö-
szönhetõen a tábor sikere töretle-
nül fejlõdik, a résztvevõk száma év-
rõl évre folyamatosan növekszik. 

Egyetlen karitatív esemény sem
valósulhat meg anyagi támogatás
nélkül. A Holnapocska Tábor is egy-
re több segítséget kap, de nem va-
lósulhatna meg a Zobori Ka-
landoZoo tulajdonosainak és láto-
gatóinak támogatása nélkül, hiszen
a belépõjegyekbõl származó bevé-
tel – üzemeltetési költségein felül
fennmaradó – összegét a táborok

szervezésére fordítják.  
Dr. Szatmári András professzor

úr segítségével a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet Gyer-
mekszív Központtal együttmûköd-
ve valósul meg a krónikus, veleszü-
letett szívbetegséggel élõ gyerme-
kek részére szervezett gyermektá-
bor, ahol az érintettek közel egy
héten át élvezhetik a programokat,
a tábor területén lévõ kalandpark
szolgáltatásait, valamint ismerked-
hetnek a környék látnivalóival, ter-
mészeti kincseivel. 

Gyógyító élmények csodaor-
szágban: a tábor országos tekintet-
ben is hiánypótló, hiszen speciális
tábor lévén, elsõ ízben, különleges,
egyedi programokkal, egészségügyi
szakfelügyelet mellett nyújt lehetõ-
séget kikapcsolódásra veleszületett
szívbetegséggel élõ gyerekeknek.
A program további különlegessége,
hogy a részt vevõ gyermekek test-
vérei is csatlakozhatnak, amely na-
gyon fontos a kapcsolatépítésben,
önbizalom-növelésben, így bátorí-
tóan, ösztönzõleg hat a gyerme-
kekre. 

Az elsõ szívbeteg gyermekek-
nek szervezett élményterápiás tá-
borban 24 szívmûtött gyerek vesz
részt, akik közül 2 gyermek szív-
transzplantált, 17 gyermeknél a
komplex fejlõdési rendellenességet
pedig csak 2-3 mûtéttel lehetett
korrigálni. Közülük vannak olyan
gyerekek, akik még további mûté-
tek elõtt állnak. Rajtuk kívül ritmus-
zavar miatt pacemakerrel, szív-
izombetegséggel élõ gyermekek is
részt vesznek a táborban.

– pá –

Gyógyuló Holnapocska: a remény tábora
A zalaszabari Holnapocska Tábor 2009 óta foglalkozik térítésmen-

tes gyermektáborok szervezésével. Kezdetben hátrányos helyzetû, jó
tanuló, jó magaviseletû diákok vehettek részt térítésmentes táborok-
ban, majd 2010-ben indult útjára a speciális, „Gyógyuló Holnapocska
Tábor”, amelynek keretében daganatos betegségbõl gyógyuló gyer-
mekek tölthetnek el egy-egy hetet a táborban, kalandterápiás céllal.
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A lányok fiatalok és szépek, és
óriási öröm, hogy hazánk a híres
színészei, sportolói, tudósai mel-
lett messze földön híres szépsé-
geire is büszke lehet – így fogal-
mazott R. Kárpáti Péter, a Kanna-
virág Királynõ választás zsûrijé-
nek elnöke a júliusban immár
harmadik alkalommal megrende-
zett zalakarosi szépségkirálynõ
választáson.

Hogy mennyire igaza volt, azt
maguk a felvonuló hölgyek tanú-
sították a leginkább: a tíz, elõze-
tesen facebook-szavazás alapján
kiválasztott hölgy mindegyike
rendkívül csinos volt, úgyhogy
nem várt könnyû munka a zsûri
tagjaira.

A Kannavirág Szépe választás
a kertmoziban egyébként teltház
elõtt zajlott, s színvonalas show-
mûsorban is gyönyörködhetett
közben a közönség: a Szan-Dia
fitnesz stúdió fergetes bemutató-
ja, valamint Debrei Zsuzsanna és
Bot Gábor énekes elõadása szóra-
koztatta közben a nagyérdemût.

Na, nem mintha a leányok fel-
vonulása önmagában nem adott
volna elég élményt! A jelöltek
már a választás délelõttjén fürdõ-

ruhában a strandon is végigvo-
nultak, a bikinis felvonulást azon-
ban az est folyamán is láthattuk.
Emellett utcai ruhában és kisesté-
lyiben is bemutatkoztak. S hogy
ne csupán színpadi vonulást lát-
hasson a közönség, Varga Izabel-
la és Szõke Zoltán alaposan ki is
faggatta a hölgyeket arról, hol él-
nek, mivel foglalkoznak, milyen
további életrõl álmodoznak.

A zsûri pedig mindezek alap-
ján választott. A legszebbnek a
szombathelyi Kõhalmi Mercé-
deszt tartották, a királynõvé vá-
lasztott leány két udvarhölgye
pedig a nagykanizsai Horváth
Zsanett és a budapesti Tersach Vi-
vien lett. Zalakarosi leánynak is
szurkolhattunk azonban az est
folyamán: Mikola Szilvia rengeteg

biztatást és tapsot kapott a helyi-
ektõl, s õ lett a közönségdíjas
szépsége is a választásnak.

Az egész estét betöltõ mûsor
gördülékenységérõl a turisztikai
egyesület és a Tourinform-iroda
munkatársai gondoskodtak Mol-
nár Veronika irodavezetõ koordi-
nálásával, aki utólag is (méltán)
nagyon sikeresnek minõsítette a
rendezvényt.

(aa)

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a Zalakarosi Móra Ferenc

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában 
a tanévnyitó ünnepély 2015. szeptember 1-jén (kedden)

8.00 órakor lesz az iskola aulájában.
Kérem, hogy a gyermekek ünneplõ ruhában jöjjenek 

és táskát is hozzanak magukkal!
Az iskolai foglalkozások már az elsõ napon 16.00 óráig tartanak,

de a gyerekek számára 17.00 óráig felügyeletet biztosítunk.
Az elsõ tanítási napon kerülnek a tankönyvek kiosztásra.

A körzetbõl járó tanulók ezen a napon kapják meg 
a tanulói bérletüket is.

Ezen a napon tízórait nem,
de ebédet és uzsonnát biztosítunk minden tanuló számára.

Grófné Csatos Andrea

intézményvezetõ  

A szépségeinkre is büszkék lehetünk
IDÉN IS MEGVÁLASZTOTTÁK A KANNAVIRÁG SZÉPÉT

Fent: A zsûri, melynek tagjai között foglalt helyet R. Kárpáti Péter színmûvész is. Lent: Az est legszebb-
jei Varga Izabella színésznõvel, a rendezvény egyik házigazdájával.

Mikola Szilvia személyében
zalakarosi versenyzõnek is
szoríthattunk.
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KONCERTEK, MUTATVÁNYOSOK, VIDÁM FORGATAG AUGUSZTUSBAN

Elmondhatjuk, hogy a zenéé, a zenés rendezvényeké volt a fõszerep augusztusban. A legjobb nyári
hónap ez, nem véletlen, hogy éppen ekkor rendezik a legtöbb fesztivált, koncertet. Városunkban is a
legkiemeltebb rendezvények ideje az augusztus.

A bornapok, az utcafesztivál és a Szent István napok rengeteg jó hangulatú, színvonalas kikapcsoló-
dást kínálnak, így volt ez most is. Számos ismert énekes és együttes látogatott el Zalakarosra az elmúlt
hetek során, többek között itt volt Csepregi Éva, a Balkán Fanatik, az Ocho Macho. Az utcazene feszti-
válon amatõr zenekarok népesítették be a Gyógyfürdõ teret, s számos mutatványos elõadása is szóra-
koztatott minket. Kézmûvesek, borházak lepték el a teret, s a készülõ ételek ínycsiklandó illata már
messzirõl érzõdött. Hatalmas zsongás, rengeteg turista, környékbeli, sok-sok gyermek nyüzsgött
Zalakaroson, lüktetett a város, teltházzal mûködött a strand – hát kellett ennél jobb nyár? 

Az alábbiakban képes beszámolónkat láthatják.

Lüktetett a város
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– A képek jól tükrözik a mû-
vésznõ jelenlegi érzéseit, lelki ál-
lapotát, az újra megélt anyaságát,
a környékhez való kötõdését, a
Kis-Balaton és a Balaton varázsát,
a hazai táj szeretetét. A rendha-
gyó TópARTon szójátékkal jegy-
zett kiállítás – mely talán új kor-
szakot nyit a mûvész életében –
mind helyszínválasztásában, mind
anyagában rendkívüli – jelezte
Czirákiné Pakulár Judit.

Mint mondta: a tóparton kiállí-
tott képek kicsit „hazatértek”, hi-
szen ez a táj ihlette õket, itt szület-
tek, ide tartoznak. Színviláguk dina-
mikus, mégis harmóniát, nyugalmat
árasztanak.

A kiállítás részét képezték a
szálló belsõ terében elhelyezett ké-
pek is, a két, látszólag külön tárlat
azonban egységes és harmonikus
látványt kínált a szemlélõnek. 

Minden egyes festmény más és
más embert szólít meg, mindenkire
másként hat, elvarázsol, vagy ép-
pen elgondolkodtat.

– Olyan alkotásokat láthatunk
itt, melyek harmóniára épülnek,
szellemiségük által jelentést és je-
lentõséget hordoznak, ugyanak-
kor könnyen befogadhatók. Mû-
vészi hitvallása szerint kiemelke-
dõen fontos Krégár Hajnalka szá-
mára a természet szeretete, az ál-
latok tisztelete, az örök rácsodál-
kozás az életre; ez ad új és új ins-
pirációt képeihez. Büszke vagyok,
és nagyon fontosnak tartom, hogy
Zalakaroson él és alkot egy fiatal
mûvész, aki mûvészi szemüvegén
keresztül láttatja az itteni táj
szépségét, a helyek hangulatát,
mindennapi életünket. Mindenki,
aki végignézi ezeket a képeket,
látni fogja és érezni fogja az intel-
lektuális erõt. De még valamit
érezni fog a misztikum és az intel-
lektualitás határán: azt, hogy õ
szeret festeni, s festõként egy bol-
dog ember. 

Különleges környezetben, a Hotel Villa Natura parkjában nyílt meg
a városnapokkal egy idõben Krégár (Rádi) Hajnalka TópARTon címet
viselõ kiállítása. A szabadtéri tárlatot Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester nyitotta meg.

Krégár (Rádi) Hajnalka

A fiatal zalakarosi festõmû-
vész Krégár Hajnalka 1982-ben
született. Már 18 évesen önál-
ló kiállításon mutatta be mun-
káit a közönségnek, elismert
mesterektõl, Király Mariann és
Szabados János, Lengyel And-
rás és a néhai Tolvaly Ernõ
Munkácsy-díjas festõmûvé-
szektõl tanult, akik késõbb is
támogatták törekvéseit. A Pé-
csi Tudományegyetem Mûvé-
szeti karán diplomázott.

2002-tõl logók, emblémák,
képeslapok, karikaturisztikus
anyagok kerültek ki kezei alól,
illetve rendezvényeken láthat-
tuk gyorsportrézóként.

Zalakaros babaköszöntõ
logóját és bölcsõdei dekorációs
festését is õ alkotta meg. Tárlat-
tal mutatkozott be már Keszt-
helyen, Hévízen, Nagykanizsán
és Nagybajomban. Két gyermek
édesanyja, jelenleg második
gyermekével van gyeden.

Szabadtéri tárlat a Villa Naturában
KRÉGÁR HAJNALKA MUTATTA BE MUNKÁIT

Fotó: Szörcsök Szilárd
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IMATÁBOR

Az idei év augusztusa sem kez-
dõdhetett úgy, hogy ne legyenek
megszervezve az imatábor egyes
korcsoportjai plébániáink terüle-
tén, adta hírül a zalakarosi plébá-
nia honlapja. 

Galambokon az alsó tagozatos
fiatalok válhattak ûrbéli kalandja-
ik részesévé, ahol szakavatott csil-
lagász segítségével még inkább
megsejthették Isten csodálatos
tetteit a világban. Garaboncon is-
mét a középiskolás és egyetemis-
ta korosztály táborozott, akik bár
nem szokványos kerettörténet-
ben, hanem az emmauszi tanítvá-
nyokkal kívántak útra kelni és
nem pusztán a szentírási szöve-
gek értelmezésében, hanem az
imádság légkörében szemlélve a
szentírási szakaszokat, saját éle-
tükre alkalmazva azt. Míg koráb-
ban a kérdések feltevésén volt a
hangsúly, idén a táborvezetõk azt
kérték a fiataloktól, hogy az
imádság légkörében próbálják
megválaszolni a felvetõdött kér-
déseiket, és merjenek az imáikban
választ kérni Jézustól. Így könnyû
dolga volt a tábor lelki atyjának,
mert a kérdésekre a fiatalok által
jött a válasz, és csak annyit kellett
tennie, hogy elõsegítse, hogy sen-
kiben ne szoruljon meg a kegye-
lem, és bátran ossza meg mindazt
a jót, amit Istentõl kapott.

A garabonci táborban két ven-
dég is volt: dr. Balogh Márta nõ-
vér a homokkomáromi Nyolc Bol-
dogság Közösségbõl és Szûcs Imre
atya, a Nagykanizsa Jézus Szíve
plébánia plébánosa, akik egyrészt
a szerzetesi életrõl, másrészt pe-
dig az iszlám vallás néhány sajá-
tosságáról beszéltek, ezzel színe-
sítve a táborlakók látószögét
ezekben a kérdésekben.

És persze a tábor standard ele-
mei: kiscsoportos foglalkozások,
szentmisék, szentségimádások, a
három imatábor közös napja, gya-
logtúrák, játék, sport, fürdés
Zalakaroson, tehát a fáradság, de
mégis lelki felüdülés sem marad-
hatott ki ebbõl az egy hétbõl.

ÁTCSATOLÁSOK, 
VÁLTOZÁSOK

Fõtisztelendõ Balás Béla me-
gyéspüspök úr 2015. augusztus 1.
hatállyal a Zalakarosi Plébánia
oldallagos ellátására bízta a
Zalakomári Plébániát és a
Balatonmagyaród fíliát. Ezzel nö-
vekszik a plébániák száma: immá-

ron három plébánia és öt fília –
amelyekben összesen tizenegy
misézõhely található – tartozik
ide, tájékoztatott a zalakarosi plé-
bánia.

– A püspök atya szándéka,
hogy a megnövekedett lelki-
pásztori teher viselésében le-
gyen a plébános segítségére Fo-
dor Balázs diakónus úr, aki nem-
régiben lett diakónussá szentel-
ve. Ezen szándéknak megfelelõ-
en a vasárnapi szentmisék mel-
lett rendszeresen megtalálhatók
lesznek az igeliturgiák is, hogy a
vasárnapi szentmise kötelezett-
ségnek mindenki eleget tudjon
tenni, aki szándékozik. Mint ko-
rábban említettük, a vasárnapi
igeliturgia paphiány esetén
szentmisével egyenértékû. A
megnövekedett teher miatt ki-
alakult változások, minden bi-
zonnyal, sokak nemtetszésére
lesznek, de kérjük a hívek szere-
tetteljes megértését, mivel a plé-
bániánkra rábízottak lelki gon-
dozását nekünk úgy kell ellátni,

hogy annak javaiból mind töb-
ben tudjanak részesedni. Kérjük,
éppen ezért, ne csak a helyi kö-
zösség javát tekintsék szem

elõtt, hanem az egész közösség
javát, akik most együvé tartozók
lettünk – tudatta dr. Háda László
plébános.

A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA HÍREI – A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA HÍREI

Az imatábort immár 18. alkalommal szervezték meg.

A résztvevõk az imádság légkörében kaptak válaszokat felvetõdött kérdéseikre.

Június 21-én Balás Béla kaposvári megyéspüspök állandó diakó-
nussá szentelte Fekete Csabát (Nagybajomból), Fodor Balázst
(Nagykanizsa Jézus Szíve Plébániáról) és Udvardy Mártont (Kapos-
vár Szent Imre Plébániáról). A frissen felszentelt diakónusok közül
Fodor Balázst a megyéspüspök Zalakarosra helyezte diakónusnak,
hogy segítse a helyi plébános lelkipásztori szolgálatát.
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BESZÉDES SZÁMOK A FIATALOKRÓL
Érdekes adatsorra bukkantunk egy kora nyáron tárgyalt kép-

viselõ-testületi elõterjesztésben. A gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló pillanatfelvételt ad a
település 18 éven aluli lakosságáról. 

Zalakaros állandó lakosainak száma 2014. december 31-dikén
2453 fõ volt, ami több, mint egy évvel korábban (2396). 

2013. dec. 31.     2014. dec. 31

A kiskorúak száma 352 fõ 385 fõ 

(0–18 év)

– 0–5 éves – nem tanköteles 120 fõ 127 fõ

korú 

– 6–14 éves 174 fõ 194 fõ  

– 15–18 éves 58 fõ 64 fõ  

Zala megyében már a nyolcva-
nas évektõl élénk mûvésztelepi
tevékenység volt. A Makovecz
Imre által tervezett faluházakhoz
és más közösségi létesítmények-
hez Csutoros Sándor és a szlové-
niai Király Ferenc szobrászmûvé-
szek vezetésével köztéri alkotá-
sok készültek – alkotótelepeken.

Ennek a programnak a szellemi
bázisán született meg a Zalai Nem-
zetközi Mûvésztelepek gondolata.
1990-ben megnyílt a lehetõség a
határontúli magyar mûvészekkel a
kapcsolattartásra, közös alkotásra,
az együtt gondolkodásra. Így indult
az elsõ mûvésztelep, amelynek tag-
jai határontúli magyar mûvészek és
nemmagyar mûvészbarátaik voltak.
Az európai gondolat jegyében az-
óta Zalában augusztus elsõ két he-
tében rendszeresen együtt dolgoz-
nak határontúli magyar és nem ma-
gyar (román, szerb, horvát, szlovén,
ukrán, osztrák) alkotómûvészek, s a
résztvevõk között volt már Kana-
dában élõ fiatal szobrásznõ és most
is érkezett két mûvész Svédország-
ból. 

Az elképzelés egyediségét jelen-
tette, hogy a programhoz kezde-
tektõl a megyei és a kistelepülések
önkormányzatai adták a biztos hát-
teret: fogadták a festõket, biztosít-
va nekik az alkotáshoz szükséges
körülményeket. Kiállításokat ren-
deztek nekik különféle helyszíne-
ken, találkozókat szerveztek a he-

lyiekkel, a községek, városok lakos-
ságával.

A mûvésztelep mindig zárókiál-
lítással fejezõdik be, amelynek hely-
színe évek óta Nagykanizsa. Ám
bemutatkozott már a zalai tárlat
Pécsett és Budapesten, a Mácsai Ist-
ván Galériában, Tatabányán a Kor-
társ Galériában, Budapesten a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány székházá-
ban is. Külföldi program volt  Bécs-
ben a Collegium Hungaricumban és
Ljubljanában a magyar nagykövet-
ség meghívására. 

A Zalai Nemzetközi Alkotótele-
pek tagjai a szabadfoglalkozású és
hivatásos  festõmûvészek mellett
Romániában és Ukrajnában élõ mû-
vésztanárok. Nevük itthon sem is-
meretlen, a 2010-es Magyar Festé-
szet Napja a MAOE Galériájában az
õ csoportjuknak a kiállításával nyílt
meg. 

A professzionális mûvészek mel-
lett dolgoznak az alkotótelepen
autodidakta festõk is. Õk is rend-
szeres résztvevõi az alkotótelepek-
nek. De ez semmit nem ront a mi-
nõségen, a közös munka, a szakmai
igényesség jellemzi az alkotótele-
pek hangulatát. Az alkotótelep
résztvevõit az állandó idõpont (au-
gusztus elsõ fele) segíti a tervezés-
ben – így évek óta alig változik a
résztvevõk névsora.

Az utóbbi 25 év strukturális
változásai, átszervezõdései miatt
és mert a programot indító Zala
Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági

Központ ebben a formájában
megszûnt, az alkotótelepek  szer-
vezését a  Zaláért Egyesület, a
Huma-nitas Zala Alapítvány és a
FEPIH Kft. vette át. De megma-
radt az együttmûködõ önkor-
mányzatok nagyobbik része és
egyre több mûvészetet és a mû-
vészeket kedvelõ támogatót, ma-

gánszemélyt és civil partnert ta-
láltak a szervezõk. 

Ebben az évben Bázakerettye,
Bak, Pusztaederics, Resznek, Sze-
petnek, Szilvágy, Zalabaksa és
Zalakaros fogadott vendégeket, to-
vább két horvát mûvész Tótszent-
mártonban saját hétvégi házában
alkotott. 

GÓLYAHÍR
Újabb babák örömteli érkezésérõl adott hírt Heller Péterné

védõnõ.
Tóth Helka Róza 2015. június 22-én született, édesanyja Mikola

Renáta, édesapja Tóth Viktor.
Tóth Izabella 2015. június 26-án látta meg a napvilágot, édesanyja

Tóth Farkas Viktória, apukája Tóth János és büszke nagytesója Marci is
nagyon várta õt. Egészséges, szép életet kívánunk a babáknak.

TANULMÁNYI  ÖSZTÖNDÍJ

Zalakaros Város Önkormányzat képviselõ-testülete
23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendeletével a középfokú ok-
tatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támoga-
tására at alapított.

A rendelet hatálya középfokú közoktatási intézményekben-
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola – (továbbiakban középis-
kola) tanulmányaikat nappali tagozaton folytató, zalakarosi lakó-
hellyel rendelkezõ, életvitelszerûen a lakóhelyen tartózkodó, ki-
emelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulókra terjed ki, akik vo-
natkozásában az általa is lakott közös háztartásban élõ közeli hoz-
zátartozóinak az egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 15.

A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.
Érdeklõdni lehet személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal 1.

számú szobájában, vagy telefonon (93/340-100/112 mellék).
A pályázati adatlapok átvehetõk a Közös Önkormányzati Hiva-

tal 1. számú szobájában, valamint letölthetõ a
http://zalakaros.hu/subal_docs/Kozepiskolai%20osztondij%20palya
zat%202015_.docx internetcímrõl.

Zalakaros is fogadott alkotókat
XXV. ZALAI NEMZETKÖZI MÛVÉSZTELEPEK

PÁLYÁZAT
„Fürdõzés Zalakaroson régen és most” címmel a Zalakarosi Fürdõ

rajzpályázatot hirdet a fürdõre látogató gyerekek/diákok
számára a Zalakarosi Fürdõ 50. évfordulója alkalmából

A rajzok tetszõleges technikával (színes ceruza, filctoll, zsírkréta)
készülhetnek A4-es méretben. A szükséges eszközöket a helyszínen
biztosítjuk. Egy pályázó csak egy alkotással pályázhat. Rajzok leadási
határideje: 2015. 08. 27. (csütörtök). Eredményhirdetés: 2015. 08.
29. (szombat),17.00 Neckermann Lollo & Bernie Kids Club.

Info: http://www.furdo-zalakaros.hu/rajzverseny-gyerekeknek/
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Weinlesefest
Lebensfreunde, Leidenschaft und Gastlichkeit!

Das Zalakaroser Weinlesefest ist der Pflichttermin des Jahres!
Ein einmaliges Festerlebnis!

12. SEPTEMBER 2015.
Veranstaltungsplatz: Gyógyfürdõ tér

AM 12. SEPTEMBER (SAMSTAG)
17.00–24.00: „Wein-und Markttreff”
17.00: Weinlesefestzug
18.00: Weinlesefestzug kommt am Veranstaltungsplatz an

Auftritte/Folklorprogramme: Bottal-fogó Volkstanzgruppe,
Zöld Ág Volkstanzgruppe, Dalárda – „Lustige Gemeinschaft
von Singenden”

19.00–24.00: Tanzveranstaltung – spielt die Casino Musikgruppe
20:00: Witziger  Musikvortrag „Wein, Leidenschaft, Liebe”  

(Farkas Gergõ)

Während der Veranstaltung stehen den Gästen Weinstuben, 
Markt der örtlichen Produkten und verschiedene Prodiktionen zur

Verfügung. Eintritt: frei
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten.

Veranstalter:
Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.

+36 93 340 421
www.zalakaros.hu

Szüreti Szõlõkapkodó
2015. SZEPTEMBER 12. 

Helyszín: Gyógyfürdõ tér

SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT)

17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
17.00: Szüreti felvonulás
18.00: Szüreti felvonulás érkezése a Gyógyfürdõ térre

Közben fellép: Bottal-fogó táncegyüttes, 
Zöld Ág Táncegyüttes, Dalárda

19.00–24.00: Bál a Casino együttessel
20:00: „Bor, borzongás, szerelem” 

Humoros-zenés elõadás Farkas Gergõvel

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár, 
kézmûvesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!

A programokra a belépés ingyenes!

A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

Szervezõ:
Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.

+36 93 340 421
www.zalakaros.hu

Elmondta: a pálya felújítására a
TAO Kosárlabda pályázat kereté-
ben került sor, mellyel az itt edzõtá-
borozó kosárlabdázók felkészülését
szeretnék segíteni. A Zalakaros
Sportjáért Közhasznú Közalapít-
vány koordinálásában megvalósult
felújítás során a régi salakréteget
eltávolították, helyette egy teljesen
új réteget alakítottak ki megfelelõ
lejtéssel, ezáltal a pálya vízmentesí-
tése is megoldódott. A beruházás
több évre lehetõvé teszi a minõségi
salakfutópálya biztosítását, a meg-
maradt salak pedig a javítások, kar-
bantartások anyagigényét szolgálja. 

– Ez a felújítás és az elnyert pá-
lyázat döntõen a Közalapítvány
korábbi elnökének, Flórek Zsolt-
nak, valamint a sportért felelõs ko-
rábbi alpolgármester asszonynak,
Deutschné Lang Erikának az érde-
me – hangsúlyozta Szabadics Attila
–, de nagyon jelentõs az önkor-
mányzat támogatása is, hiszen a
pályázat önrészét a testület bizto-

sította. A Karos-Park Kft. a víznye-
lõk kitisztításával segítette a fel-
újítást, melyet szintén köszönünk. 

Reméljük, hogy a felújított pálya
nemcsak az itt edzõtáborozók, ha-
nem a lakosság és vendégeink igé-

nyeit is ki tudja a jövõben elégíteni.
A megújult pályát a Zalakarosi

Futrinkák szinte azonnal  ki is pró-
bálták, megállapítva: a pálya minõ-
sége remekül szolgálja a futóedzé-
seket is.

Régi álom válhatott végre valóra
PÁLYAFELÚJÍTÁS

A közelmúltban felújításra ke-
rült a Sportcentrum salakos futó-
pályája. Lapunkat Szabadics Atti-
la, a Zalakaros Sportjáért Köz-
hasznú Közalapítvány elnöke tá-
jékoztatta a munkálatokról.

A Zalakarosi Futrinkák a felújított pályán.
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Elsõ ízben Zánkán, majd
Gyenesdiáson, idén pedig Révfülö-
pön nyaralhattak. Napi két edzéssel,
reggel egyéni képzéssel, cselezések-
kel, kisjátékokkal, támadás és véde-
kezés gyakorlásával foglalkoztunk, a
délután pedig a játékról és a mérkõ-
zésekrõl szólt.

Egy ilyen esti foci alkalmával a
révfülöpi vegyes korosztályból álló

csapat ellen a négy edzõvel és a szin-
tén vegyes korosztályú gyerekekbõl
álló zalakarosi csapat 13-3-ra verte a
házigazda csapatát. Itt az edzõk
együtt játszottak a gyerekekkel, mo-
tiválták õket, szurkoltak egymásnak.

A tábor nemcsak a fociról szólt,
hiszen az öt nap alatt rengeteget ki-
rándultak, vonatoztak és zárásként a
balatonfûzfõi bobot is kipróbálhat-
ták a gyerekek. Itt egy közös pizzá-
zás zárta a napot.

A tábor elérte célját, hiszen min-
den gyerek jól érezte magát. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a szülõk-
nek, a zalakarosi vállalkozóknak,
szállodáknak, hogy felajánlották a
TAO támogatást a Zalakaros Sportjá-
ért Alapítványnak és reméljük, a jö-
võben is számíthatunk a támogatá-
sukra.                       Olasz Zsolt edzõ

A küzdelmes, de végig sport-
szerû mérkõzések után a gyõzel-
met ezúttal a Rozsdás Rákolló csa-
pata szerezte meg, akik már az
utolsó forduló elõtt bebiztosítot-
ták gyõzelmüket. A szepetneki
Football United Club Kakónya csa-
pata igazán meg lehet elégedve
az idei strandlabdarúgó tornákkal,

hiszen július-
ban a végsõ
gyõzelmet is
megszerez -
ték, míg
most a máso-
dik hely ju-
tott nekik.
Harmadik he-
lyen ezúttal a
B l a c k b e r r y
csapata vég-
zett. Váro-
sunk csapatá-
nak szereplé-
sét ezúttal
nem kísérte
s z e r e n c s e ,

küzdelmes mérkõzéseken marad-
tak alul. 

A szervezõk a dobogósokat
pénzdíjban és kupával jutalmaz-
ták, de értékes jutalmat kapott a
legtöbb gólt szerzõ, Losonczy
Máté (The HUM – 11 góllal), a
legjobb kapus, Kirchner Aladás
(Rozsdás Rákolló) és a legjobb
mezõnyjátékos, László Roland
(Szepetnek) is. A díjakat
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester adta át, aki örült annak,
hogy ismét egy sikeres tornát si-
került megrendezni, s a jövõbeni
támogatásról biztosította mind
a rendezõket, mind a szervezõ-
ket.

A strandfürdõ homokos pá-
lyáját 2015. augusztus 8-án is-
mételten a strandröplabda sze-
relmesei vették birtokukba. 

A Nyugat Balatoni Regioná-
lis Sportcentrum Egyesület
szervezésében megrendezett
második strandröplabda ver-
senyre rekord nevezés érke-
zett. Érkeztek versenyzõk
Gyõrbõl, Kaposvárról, Sümeg-
rõl, Dabroncról, Budapestrõl,
sõt az olaszországi Modenából
is. A szervezõk junior, nõi, férfi
és vegyes kategóriákban vár-
ták a nevezõket.

Junior kategóriában két kor-
csoport jelentkezett, az U16
kategóriában 8 páros, köztük a
késõbbi gyõztes Hegyi Bianka,
aki az idei Országos Bajnokság-
ban az 5. helyen végzett páros

tagja; férfi kategóriában 6 pá-
ros, vegyesben pedig 8 páros
indult. A rekkenõ hõségben
mindenki nagyon komolyan
vette a mérkõzéseket és dél-
utánra kialakult az egyes cso-
portokban a végeredmény. 

A junior kategóriában a He-
gyi Bianka-Horváth Panna, a
vegyesben a Kántor Mercé-
desz-Borsi Dániel, a férfiak kö-
zül pedig a Szelei Szabolcs-
Borsi Dániel páros végzett az
elsõ helyen.

Király András, az egyesület
vezetõje jelezte: ezúton köszö-
nik meg a Gránit Gyógyfürdõ
nagyon segítõ közremûködé-

sét, a technikai eszközök bizto-
sítását és különösen a verseny
zökkenõmentes lebonyolítását
segítõ animátor segítségét.

Strandröplabda

Ha nyár, akkor focitábor
Már harmadik alkalommal ke-

rült sor a Móra-iskola utánpótlás
focistái U7-U15 korosztályának az
edzõtáboroztatására. A gyerekek
öt napot tölthettek el a Balaton
partjánál.

Zalakaros Strandlabdarúgó Kupa

Az utánpótlás is képviseltette magát.

A fürdõ homokos pályáját
2015. augusztus 2-án ismét a fér-
fi strandlabdarúgók vették igény-
be, ekkor került ugyanis megren-
dezésre a már hagyományos
Zalakaros Strandlabdarúgó Kupa.

A rekkenõ hõségben ezúttal
hét csapat mérte össze ügyessé-
gét, akik körmérkõzéses formá-
ban (mindenki játszott mindenki-
vel) döntötték el a torna vég-
eredményét. 




