Zalakaros város lapja

XX. évfolyam 15. szám
Az államalapítás ünnepére
szentmisével, ünnepi mûsorral
emlékezett városunk augusztus
20-án, s ezen a napon áldották
majd szegték meg az új kenyeret
is.
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Szent István ünnepén
KOSZORÚZÁS ÉS KENYÉRSZENTELÉS

Hagyományosan az Isteni Irgalmasság templomában tartott ünnepi szentmisét dr. Háda László plé- ezen a napon megáldották at: dr. zárásaként
bános, majd a Szent István téren Háda László római katolikus atya pedig
a
folytatódott a megemlékezés. Itt és Kovács István református lelkész D a l á r d a Sinkovics Norbert, a közösségi ház adott hálát a mindennapi kenyé- Vegyeskar
megbízott vezetõje mondott be- rért. A friss kenyérrel a jelenlévõ- adott mûszédet, melyben a magyar állam ket is megkínálták, az ünnepség sort.
megalapítójának, I. István
királynak érdemeit méltatta. Kiemelte a szentté
avatott király egyházpolitikáját, valamint az akkor már meglévõ európai államokkal történt
megegyezéseit, törvénykezését, mellyel elérte,
hogy hazánk az európai
nemzetállamok sorába
léphetett.
A beszédet koszorúzás követte, ahol az önkormányzat, az iskola, a
közösségi ház és a Fidesz
helyi alapszervezete helyezte el a tisztelet koszorúit a szobor talapzatánál.
Az idei ünnepségen Sinkovics Norbert mondott beszédet. Fent: a frissen megáldott
Augusztus 20. az új
kenyérrel szokás szerint a jelenlévõket is megkínálták.
kenyér ünnepe is, így

Fél évszázadot ünnepelnek
A fürdõ idényjelleggel 1965. szeptember
5-én nyitotta meg kapuit. Ebben a kezdeti
idõszakban mindössze 1 termálmedence, 1
gyermekpancsoló és egy 800 személyes öltözõ épület jelentették a zalakarosi fürdõt,
melyet kezdetben a helyi tanács üzemeltetett. Ezt a megbízást 1966. január 1-jével a
Délzalai Víz- és Csatornamû Vállalat vette
át. A belföldön és külföldön is egyre ismertebbé váló fürdõ népszerûségének bizonyítéka, hogy az idelátogatók száma évrõl évre ezrekkel nõtt. A látogatottság növekedése magában hordozta a fejlesztés kényszerét.
1968-ban üzembe helyezték az 50 méteres sportmedencét, valamint egy újabb öltözõt. 1966-ban Zala Megye Tanácsa létrehozta a zalakarosi Intézõ Bizottságot, hogy
biztosítsa a fejlesztések összhangját, szer-

vezze, irányítsa és ellenõrizze ezek végrehajtását, a fürdõtelep szakszerû, színvonalas üzemeltetését.

A gyógyfürdõ intenzív fejlesztéséhez
szükség volt még egy bõ vízhozamú kút
mellett 1970-ben még mélyebbre fúrva az
úgynevezett D-7 jelû kútra, fúrásakor 2752,5
méter mélyen az elõzõhöz hasonló, bõvizû
és gyógyhatású víz tört fel. A D-6 és D-7 jelû gyógyvizes kutak mellett termálvizes kút
is megtalálható.
A fürdõ és a község mérföldköve is
1975. november 12-e, ekkor nyílt meg a
két medencével és a hozzá kapcsolódó létesítményekkel,
valamint
komplex
gyógyászattal rendelkezõ fedett fürdõ.
Ezzel megszûnt a zalakarosi fürdõ idényjellege, és kialakult a gyógyhatású termálvíz gyógyászati hasznosításának alapfeltétele.
(Írásunk a 3. oldalon olvasható.)
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RÖVIDEN

Becsengettek ismét

KORTÁRS
SEGÍTÕK

TANÉVKEZDÉS A MÓRA-ISKOLÁBAN

Véget ért a nyár, bezártak
a bûnmegelõzési irodák megyeszerte. A hagyományoknak megfelelõen a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
nyárzáró rendezvényén a
Csónakázó-tónál lévõ zöldtáborban jutalmat kaptak a
legaktívabb fiatalok, akik
többek között Zalakaroson
segítettek a rendõröknek és
az üdülõknek.
Bükiné Papp Zsuzsanna
alezredes, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának
vezetõje ismertette: ebben
az esztendõben 42 kortárs
segítõ, vagyis középiskolás
fiatal teljesített szolgálatot a
zalakarosi fürdõben, illetve
Nagykanizsa több helyszínén. Feladatuk az volt, hogy
segítsék a bûnmegelõzést,
óvják a turisták sokszor õrizetlenül hagyott értékeit.
A kortárs segítõ program
Dél-Zalában 2003-ban indult.
Akkor évente 30-40 bûncselekményt követtek el a turisták kárára, mára ez a szám
gyakorlatilag nullára csökkent.
A legjobban teljesítõ segítõket jutalmazták, elismerést kapott Szokoli Bence,
Orsós Tibor, Budai Bence,
Ferenczy Annamária, Málek
Diána, Tibolt Nikolett, Vígh
Emese, Kovács Tamara és
Ritecz Bence.

ÜLÉS
Már lapzártánk után tart
ülést Zalakaros képviselõtestülete. Ezen szó lesz többek között a rendezési tervrõl, a költségvetés elsõ félévi
alakulásáról,
a
Bursa
Hungarica pályázatról és a
gyógyhelyi központ fejlesztési terveirõl. A képviselõk
elfogadhatják a 2020-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiát is.

Gyermekzsivajjal telt meg a Móra-iskola aulája szeptember elsején.
Az új tanév elsõ tanítási napja az ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét, melyen Grófné Csatos Andrea igazgatónõ köszöntötte a 195
nebulót, köztük azt a 33 kis elsõst, akik szemmel láthatóan nagy izgalommal, várakozással léptek be az iskolába. (Az elsõ osztályosok
között egy orosz anyanyelvû kisfiút is köszönthettek, akinek az elsõ
év inkább elõképzõ évfolyamnak tekinthetõ.)
Az elsõ napok fokozatos „bemelegítéssel” teltek, a gyerekek
megismerkedtek az új tankönyvekkel, az órarenddel, de még sok játék, beszélgetés töltötte ki a kezdõ
napokat.
Az igazgatónõ elmondta: komoly változások a gyerekek és szü-

ket névre szólóan állította össze az
iskola. Grófné Csatos Andrea elmondta: a Móra-iskola 1., 2. és 3.
osztályosai számára ingyenesek voltak a csomagok.
Sokak számára ingyenes lesz az
étkezés is. Jellemzõen az óvodásokat érinti ugyan, ám az iskolások-

anyagok miatt várható-e vajon étkezési díj növekedés: Az igazgatónõ hangsúlyozta: erre nem kell számítani, az alsósoknak a napi háromszori étkezés ára 415, a felsõsöknek 425 forint.
Fontos, hogy akinek gyermeke
bármilyen ételallergiában szenved,
vagy egyéb, az étkezését is befolyásoló betegségben, annak nyilatkoznia kell errõl, mert a konyha ebben
az esetben külön fõz a gyermekekre, s ezt a munkát segíti, hogy az iskolai
konyhán
hamarosan
dietetikus végzettségét megszerzõ
szakács is dolgozik.

Az elsõ osztályosok elfoglalták helyüket, itt még szüleik is bekísérhették õket.
lõk számára ebben a tanévben nem
várhatóak, a pedagógusok számára
annál inkább. Az oktatásban szakmai átalakulás zajlik, a pedagógusok munkáját a szakmai szervek részérõl erõteljes figyelem kíséri, kiemelt szerepet kap a tanfelügyeleti ellenõrzés és a minõsítés, illetve a
sokat hangoztatott portfólió.
Mindebbõl azonban a gyerekek
nem vesznek észre semmit, negatív
hatása pedig végképp nem lesz ez
az õ iskolai életükre.
Ami a nebulókat is érinti: az év
elejére mindenki hozzájuthatott a
tankönyv csomagjához, a könyve-

nak is ingyenes, ha a szülõ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 50%-os kedvezményt
kap az a diák, aki olyan családban
él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy tartósan beteg , vagy
fogyatékos a gyermek, az ezekre
vonatkozó adatkérõ lapokat az intézmény már a szülõknek átadta.
Sokat lehetett hallani a menzai
étkeztetés változásairól, melynek
lényege, hogy az egészségesebb
ételeknek kell szerepelniük az alapanyagok listáján. Felvetõdik a kérdés, hogy az egészséges, jellemzõen magasabb áron beszerezhetõ

Az iskola rendezett külsõvel várja a diákokat, újdonság, hogy az iskolabusz számára megállóhelyet
alakítottak ki, illetve rendezték ennek környezetét is.
Minden készen áll, nem marad
más hátra, mint a szorgalmas, lelkes
tanulás és tanítás, s a kemény munkával töltött hetek között a szünetek jól megérdemelt lazítása. A
gyerekeknek talán némi „vigaszt”
jelent, hogy néhány hét, és máris itt
az õszi szünet, ami a tavalyihoz képest jóval hosszabb lesz, tehát lehet
pihenni és erõt gyûjteni a további
munkához.
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Fél évszázadot ünnepelnek
ÖTVEN FORINTÉRT LÁTOGATHATJÁK A ZALAKAROSIAK A FÜRDÕT

Reprezentatív programokkal
ünnepli a Zalakarosi Fürdõ megalapításának 50. évfordulóját.
Szeptember 5. a fürdõ megnyitásának napja, az ünnepi események azonban kicsit tolódnak, nem
véletlenül: szeptember 24-én városunkban ülésezik a Fürdõvárosok
Szövetségének közgyûlése. A közgyûlés tagjai kifejezetten az ünneplõ Zalakarosi Fürdõ tiszteletére
szervezik itt soros ülésüket. Ezen a
napon ide várják a zalakarosi lakosságot, városvezetõket, megyei vezetõket, közéleti személyiségeket,
jelentõs fürdõk vezetõit, képviselõit, s az eseményt megtiszteli jelenlétével Glattfelder Béla gazdaságszabályozásért felelõs államtitkár is. A
jeles napon a fürdõ elõtt emléktáblát is avatnak.
– Szeptember 24-én a nap folyamán fürdõbemutatást is biztosítunk az érdeklõdõk részére
több turnusban – jelezte lapunknak Krampek Mihály, a fürdõ vezérigazgatója. – Városunk lakosai
számára pedig szeptember 24. és
27. között az évforduló alkalmából jelképes áron, mindössze 50
forintért kínáljuk a komplex na-

pi és strandi belépõnket, ez ugye
tartalmazza az élményfürdõbe
történõ belépés lehetõségét is.
Én e lap hasábjain keresztül is arra biztatnám a zalakarosiakat: éljenek a lehetõséggel, ismerjék
meg a fürdõt, az itt történt változásokat, szolgáltatásokat. Fontos, hogy a lakcímkártyájukat és
fényképes igazolványukat hozzák magukkal, hiszen ezzel tudják igazolni, hogy városunk állandó lakói.
A vezérigazgatótól azt is megtudtuk: a fürdõ egyéb akciókkal is
várja vendégeit az évforduló jegyében. Szeptember 25-én például az
éjszakai fürdõparti a zalakarosiak
számára 50 százalék kedvezménynyel látogatható. Aki 2015-ben ünnepli az 50. születésnapját, annak a
komplex és strand belépõjegyet2015. szeptember 24–27. között ingyenesen biztosítják.
Szeptember 24–27 között az, aki
két gyógymasszázst vásárol, a másodikat 50 százalék kedvezménnyel
kapja.
Mindezek mellett szeptember 5tõl december 31-ig az OEP belépõk
is akciósak lesznek: 500 forint/fõ
áron vásárolható meg a belépõjegy,

ELISMERÉS A KAROSI ÕRSPARANCSNOKNAK
A Zala Megyei Polgárõr Szövetség által megrendezett megyei
polgárõr napon a Zala Megyei Polgárõr Szövetség elnöksége a polgárõr tevékenység folyamatos segítéséért és támogatásáért Szent
László Emlékplakettet adományozott Tóth Árpád rendõr alezredesnek, a Zalakarosi Rendõrõrs parancsnokának.
A jó hangulatú eseményen a fõzés mellett különbözõ feladatokban mérhették össze erejüket a megyei polgárõrök, így vezetéstechnikai vetélkedõ, kerékpáros ügyességi verseny, kötélhúzás és „asszonytoló verseny talicskával” is szerepelt a versenyszámok között.

3 db 03-08 kódú OEP által finanszírozott kezelés megvásárlása esetén, az adott napra. A fürdõ és az
önkormányzat kommunikációjában
pedig egész évben megjelenik az

ötven esztendõt jelzõ logó, s a legnagyobb hazai turisztikai szaklap, a
Turizmus Trend szeptemberi száma
Zalakarossal és az 50 éves fürdõvel
foglalkozik.
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Minden mindennel összefügg
KÉT HÓNAP MÚLVA ELKÉSZÜL AZ ÖKO-TÓ PROJEKT
átgondolt koncepcióra épül, ami
minden korosztály számára programot biztosít. A park és a fürdõ
határán épülõ gasztronómiai létesítmény két irányba fog üzemelni:

tekintve, kifejezetten a bátrak
számára készültek. Ahhoz, hogy a
tó és környezete bekapcsolódhasson a város vérkeringésébe, további fejlesztéseket tervezünk a

hogy a város turisztikai kínálata
egy fontos elemmel
bõvüljön.
Zalakaros a vizek
városa, így a
14.000 négyzetméteres tó vízfelülete a szigettel,
móló- és ívhíddal,
a Kis-balatoni nöEz a látvány fogadja majd a látogatókat.
vénytársulások
betelepítésével már önmagában a fürdõ vendégeit és a Termáltó és
látványosság. A tó határos a für- Ökopart látogatóit egyaránt szoldõvel, de a város Dísz tere felõl is gálja. A vízfelület felett egy móló
bárki megközelítheti, körbejár- is készül, ahol kellemes környezethatja szabadon. A környezetében ben lehet nézelõdni, fogyasztani.
megépülõ létesítmények, élmény- A kamikaze csúszda elemei az orelemek, kertészeti kialakítás egy szágban egyedülállók a méretüket

Gyógyhely fejlesztési pályázat keretében – rendezvénytér, rendezvényház, promenád –, hiszen fontos, hogy a jelenlegi és tervezett
beruházásaink egymást erõsítsék,
egymásra épüljenek.
– pá –

A végéhez közeledik az Öko-tó beruházás. A tervek szerint – sok
izgalom után – november végére elkészül az új látványosság, amely
szorosan illeszkedik, kapcsolódik Zalakaros jelenlegi és tervezett turisztikai kínálatához.
– Jelenleg hol tart a
beruházás,
milyen
munkákat végeznek?
– Az Öko-tó beruházás kapcsán mindig vegyes érzéseim voltak –
fogalmazott Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester – féltem tõle,
láttam a rizikóit, tartottam az üzemeltetési
nehézségektõl. A döntés demokratikus úton
megszületett, belevágtunk. Elsõ körben, vi- Czirákiné
szonylag zökkenõmentesen, elkészült maga a tó. Aztán
2014 nyarán a II. ütem közbeszerzésének eredménytelensége a magas árajánlatok miatt jelentõsen
megakasztotta a kivitelezést. Ekkor „visszacsinálni” már nem lehetett a beruházást, az új képviselõtestület egyetértett abban, hogy
hozzuk ki a projektbõl a lehetõ
legtöbbet, legjobbat. A tó II. ütem
pénzügyi nehézségekkel küszködött, jelentõsen alul lett tervezve
a költségvetés, így már korábban
át kellett dolgoztatni a terveket.
Az ismételt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése a KFF rendkívül lassú és rugalmatlan ügymenete miatt (hasonlóan, mint a nagykanizsai városközpont rehabilitációs projekté) a végsõkig kitolódott. A csúszda kivitelezõjét kiválaszthattuk, az építmény el is készült. A többi feladatra a nyertes
vállalkozóval szeptember 4-én
köthettünk vállalkozási szerzõdést, aztán kell rendkívül gyorsan
elvégeznie a munkát.
– Mikorra készülhet el, s milyen elemei, részei vannak?
– A Termáltó és Ökopart teljes
projekt várhatóan november 30ával zárul. Része például a fogadóépület építése, a villamosítás, sétányok létrehozása (burkolással és
utcabútorokkal), labirintus készítése, a „Fények meditációs tere”
kialakítása, mesepark, erdei tanösvény és a felnõttek aktív pihenõparkjának létesítése.
– Hogyan kapcsolódik ez Zalakaros már meglévõ kínálatához,
turisztikai termékeihez?
– A tervezett létesítmény célja,

Pakulár Judit

Tovább fejlõdik a kerékpáros hálózat
Ahogyan elõzõ lapszámunkban megírtuk,
Zalakaros újabb 132 millió forint támogatást
nyert el kerékpárút-építésre. Most itt vannak a
részletek.
– Nagyon örülök, hogy erõfeszítéseinket siker koronázta – mondta Czirákiné Pakulár Judit –,
hiszen megint egy félig kész projekt fejezõdhet
be a KÖZOP-os pályázat eredményességével. A
fürdõ alatt, az ökotó mellett most elkészült új
kerékpárút szakasz befejezéséhez nyerünk 132
millió forint támogatást, amely lehetõvé teszi,
hogy a zalakomári útra kiérõ további közel egy
kilométeres szakasz is megvalósulhasson. Ezzel
a fejlesztéssel megint egy jelentõs lépést tesz
elõre a település a turisztikai infrastruktúra javítása, a kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése terén. A közbeszerzési eljárást a kivi-

telezõ kiválasztására feltételesen már korábban
lefolytattuk, így, mivel – polgármester úr szabadsága miatt – aláírhattam a támogatási szerzõdést, a kivitelezés meg is kezdõdhet. Ez azért
nagyon fontos, mert a beruházásnak még az
idén meg kell valósulnia.
A karosi célok között elõkelõ helyen szerepel
a kerékpáros turizmus infrastruktúrájának kiépítése, s további pályázatok elõkészítése is megkezdõdött. Tervezzük a Petõfi utca–Fõ utca–Kossuth utca vízelvezetõ árok befedését és azon kerékpárút kialakítását, valamint a térségi kerékpáros projektekhez való szoros kapcsolódást,
együttmûködést, például a Mura-projekttel és a
Zala Két Keréken mozgalommal. Továbbra is cél a
Kis-Balaton érintésével a Balatoni Bringakörúthoz
való kapcsolódás.
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Hatékonyabb marketing,
ütõsebb rendezvények kellenek
PÁLYÁZATOT ÍRNAK KI A TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETÕI POSZTJÁRA
Zalakaros Város Önkormányzata már 2008-ban, amikor aktívan
közremûködött a Turisztikai Egyesület alapításában, és annak mûködéséhez a szükséges forrásokat is biztosította, deklarálta, hogy a turizmus szervezését és irányítását a turisztikai szervezetek képviselõi
felelõsség- és érdekkörébe szeretné helyezni, mert úgy gondoltuk,
hogy szakértelmük révén és a közös érdekek mentén sokkal hatékonyabban lehet az erre a célra szánt forrásokat felhasználni – mondta
el lapunk érdeklõdésére Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester.
Zalakaros lakosságának jelentõs
része kerül mindennapjai során
közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba a turizmussal, így az egész település elemi érdeke, hogy ezek a
folyamatok hatékonyan mûködjenek, tette hozzá a turizmusért felelõs alpolgármester.
– A Turisztikai Nonprofit Kft.-t
azért hoztuk létre, mert a rendezvények szervezése, kisebb turisztikai beruházások terén részben
gyorsabb, rugalmasabb döntéshozatalra volt szükség, másrészt felmerült, hogy ebben a formában
egyes tevékenységek áfa-tartalmát a jogszabályok adta lehetõségek mellett vissza lehet igényelni.
Az egyesület és a kft. mûködéséhez a költségek jelentõs hányadát az önkormányzat biztosítja, kisebb arányú a saját bevételük. Minden évben – szakmai alapon – elkészítik üzleti tervüket, amelyet az
önkormányzat (eddig érdemi változtatás nélkül) jóváhagyott. Ezen
szervezetek feladata teljes egészében a marketing–kommunikáció, a
rendezvények szervezése, turisztikai információ szolgáltatás, a
Tourinform Iroda fenntartása.
– Az önkormányzat egy fõvel
képviselteti magát az egyesület
elnökségében – mondta az alpolgármester –, így az információáramlás oda-vissza biztosított a
két szervezet között. Az önkormányzat és az egyesület között a
legtöbb kérdést minden évben a
rendelkezésre álló pénzek hatékony felhasználása veti fel. Az önkormányzat részérõl úgy gondolom jogos elvárás a költséghatékony gazdálkodás. Azt
szeretnénk, ha az optimális létszámú, magas szakmai színvonalú
személyi állomány minél többet
tudna hatékony marketingre és a
színvonalas rendezvényekre fordítani.

Mint Czirákiné Pakulár Judit kiemelte: többször felmerült, hogy
ehhez a biztosított nagyjából 50
millió forint nem elegendõ.
– Az önkormányzat együttmûködési szándékát és nyitottságát
bizonyítja, hogy nem zárkózott el
a források növelése elõl. Jeleztük,
hogy konkrét célokat (plusz marketing akciókat és rendezvényeket) bevonva a programba, az eddigi összeg kiegészíthetõ. A személyi és dologi kiadások tekintetében viszont kérés volt a költségek „kordában tartása”.
Az egyesület és a nonprofit kft.
eddig is részt vett különféle pályázatokon, ezt a jövõben is szorgalmazza az önkormányzat. Ahhoz,
hogy minél szélesebb körben tudják ezt megtenni, szükség volt arra,
hogy az egyik szervezet (a
Nonprofit Kft.) többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön. Így
mind a két féle (civil szféra részére,

illetve a közszféra részére) kiírt pályázati konstrukciókon el tud indulni Zalakaros valamelyik szervezettel.
Az alpolgármester tudatta, az 51
százalékos tulajdonrész megvásárlása megtörtént, a bejegyzés folyamatban van. Az önkormányzat a
kft. mûködtetésében a jövõben
sem fog nagyobb szerepet vállalni,
az operatív munkavégzésbe jobban
beleszólni, a tulajdonszerzés célja
nem ez volt.
A kft. vezetését megbízott ügyvezetõként jelenleg Molnár Veroni-

ka látja el december 31-ig. Az ügyvezetõi állást a közeljövõben pályáztatják. Olyan ügyvezetõt keresnek, aki hatékonyan képes a sokszínû turisztikai szolgáltatások összehangolt kommunikációjára a város
sokkal hatékonyabb turisztikai jelenléte érdekében. A kft. feladata
alapjaiban nem változik, legfeljebb
a hangsúlyok tolódnak el. Sokkal
hatékonyabb
marketinget
és
„ütõsebb” rendezvényeket szeretnénk, fogalmazott Czirákiné Pakulár Judit.
– pá –

Két sikeres rendezvény: a Tour de Zalakaros (fent) és a Kannavirág
Szépe Választás (lent). A költséghatékonyság mellett a további
színvonal-emelést tartják szem elõtt.
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Sport, pálinkafõzés, múltõrzés; hogyan fér meg ez békésen
egymás mellett? Megfér. Nagyon
is jól. Erre pedig Szabadics Attila
személye az ékes bizonyíték.
Merthogy mindhárom hobbi
(jobb szó híján nevezzük ennek,
személy szerint azonban én elhivatottságnak is szívesen hívom)
az õ nevéhez fûzõdik.
Legutóbb nagyszerû sportteljesítményével hívta fel magára a
figyelmet az egyébként eredeti
foglalkozását tekintve út- és hídépítõ üzemmérnök, a Szabadics
Zrt. alelnöke. Teljesítette az Ironman 70.3 kihívást, ezzel városunk
elsõ Ironman-jeként is jegyezhetjük a nevét.
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Zalakaros elsõ Ironman-je
BESZÉLGETÉS SZABADICS ATTILÁVAL
zán elhivatott futó.
– Igen, azt hiszem, fertõzõ. Az
õ példájára kezdtem futni. Nagyon
büszke vagyok rá, legújabban
azért, mert a Fuss 2015-ben 2015
km-t! kihívást már teljesítette.
– Egy Ironman kihívás viszont
azért több, mint egy futás. Itt három sportágban is helyt kell állni.
Mégis hogyan született meg benned az indulás gondolata?
– Nem is tudom…csak úgy
jött….tudod, nálam az elsõ gondolatokat hamar követik tettek.
Ezzel is így voltam. Teljesítettem a
maratoni távot elõtte már. Kétszer
is. De úgy gondoltam, nem szeretném ezt minden évben. Illetve
nem ezt szeretném. Ekkor jött az
Ironman-gondolat.
– Mesélted, hogy az úszás volt

– Nem, nem Ironman. Ironman
70.3. Ez fontos – figyelmeztet rögtön beszélgetésünk elején. – Az
Ironman az általam megtett távok
mindegyikének éppen a dupláját
teljesíti.
– Azok számára, akik nem túlságosan tájékozottak Vasemberügyekben, mit tudnál elmondani
a 70.3-as kihívásról?
– Az Ironman
verseny úszásból,
kerékpározásból és
futásból áll, ezekben kell bizonyos
távokat elõre meghatározott szintidõ
szerint teljesíteni.
Az úszás távja 1,9
kilométer, a kerékpáré 90, a futásé
21,1 km. Mindezek
teljesítésére összesen 8 óra áll rendelkezésre, ám az
egyes szakaszokat
is meghatározott
idõn belül kell végrehajtani. Az igazi
Ironman-ben ennek
minden a duplája!
Én a 70.3 kihívás
teljesítésébe vágtam bele. Az volt a
tervem, hogy hét
órán belül érjek
A célbaérkezés pillanata.
célba, végül 6:14:43
lett a célba érkezési
idõm.
a legnagyobb kihívás, tekintve,
– Mióta is sportolsz rendszere- hogy nem voltál elõtte túl jó
sen, aktívan?
úszó.
– Körülbelül négy éve. Igaz,
– Annak ellenére, hogy a leáelõtte sem hiányzott az életembõl nyomat, Adriennt évekig hoztama mozgás, hiszen katonai közép- és vittem úszóversenyekre, edzésekfõiskolát végeztem, ott nyilván re (õ nagyon jól úszott), soha nem
alapvetõen fontos része volt a jutott eszembe, hogy magam is
mindennapjainknak a testnevelés; megtanuljak úszni, pedig míg õ
késõbb teniszeztem…de a futás, edzett, igazán megtehettem volmajd az úszás az nem annyira régi na. Most, hogy az Ironman-kihívás
„ismeretség”.
gondolata megszületett bennem,
– A futás fertõzõ a családban? rájöttem, hogy bizony ezt meg
Feleségedrõl, Katiról szerintem kell tanulnom! Úgyhogy a kanizsai
nagyon sokan tudják, hogy iga- uszodába jártam januártól, ahol a

partnerem a hatéves Ákos volt. A
szülõk kicsit furcsállva néztek, a
gyerekek nagyon élvezték. És én
magam is.
– Iszonyatosan fárasztó lehet
egy ilyen verseny. Hogy érezted
magad közben?
– Lehet, hogy furcsán hangzik,
de nagyon jól. Minden percét élveztem! Mindig is úgy szerettem
volna versenyezni, hogy maga a
verseny jutalom legyen számomra.
Elõtte, a felkészülés ideje, az igen,
az sokszor szenvedés, meg lemondás, de maga a verseny már ne legyen az! És ez sikerült, tényleg nagyon jó volt. Hihetetlen érzés volt
a célba érkezés. Az pedig, hogy Kati, Adri és Roland nemcsak elkísértek, hanem végig ott is voltak
(azért hat teljes versenyóráról be-

mesterré avatják õket. Mégis érdekelt, úgy döntöttem, beleásom
magam. Ausztriában ittam elõször
olyan párlatot, ami semmiképp
nem hasonlított az általam addig
ismert pálinkához. Ezután itthon is
tudatosan kerestem a jó minõségû
pálinkát és találtam is. Jobban meg
akartam ismerkedni ezzel a világgal, így nagyon örültem a képzés
lehetõségének – ezt a szakdolgozatomban is megfogalmaztam. A
dolgozatomat egyébként a népi
pálinkakészítés tárgyi emlékeirõl
írtam. A dolgozatom tárgya konkrétan a csödei pálinkafõzõ kunyhó, amely ma Zalaegerszegen, a
Göcseji Falumúzeumban található.
Ezt a kunyhót szeretném majd a
malom területén is felépíteni.
– Igen, a malom. A zalamerenyei pálos malom. Sokan tudják,
hogy ennek immár
te vagy az új tulajdonosa. A malom
feltehetõen valamikor az 1260-as és
1780-as évek között épülhetett, és
azt tudjuk, hogy a
1960-as években
õrölt
utoljára.
Most ismét õrölni
fog?
– Igen! Ezt az
épületet eredeti állapotában állítjuk
vissza,
eredeti
funkciójával
együtt! Nagyon várom már a próbaõrlést, melyre hamarosan sor kerül, illetve nemsokára át
is adjuk a kész épületet. Így, ha nem
Szabadics Attila, mint pálinkamester.
haragszol,
errõl
most többet nem is
szélünk) szintén felemelõ érzés szeretnék, legyen meglepetés! Azt
volt.
elárulhatom, hogy nem magamnak
– Az edzések és a munka mel- csinálom. Szeretném, ha a múllett tanultál is. Megyénkben nem tunknak ez a darabja látogatók
sokan mondhatják el magukról, számára is megtekinthetõ lenne,
hogy pálinkamester szakmérnök és örömmel fogadok majd iskolás
és szaktanácsadó végzettséggel csoportokat is.
bírnak. Mondd, ez az ötlet mégis
A malom körüli területen pedig
honnan jött?
már nõnek azok az õshonos ma– Meglehetõsen érdekelt en- gyar gyümölcsfák, melyek a jóféle
gem ez a mesterség. Tisztában va- párlatok alapját adják majd. Az ergyok azzal, hogy ezt nálam sokkal, dõ meg futásra is alkalmas. Szóval
de sokkal jobban mûvelik olyanok, így (is) megfér egymással a sport,
akiknek ugyan diplomájuk nincs a pálinkafõzés, no meg a múltbéli
róla, de a tudásuk, a tapasztalataik értékeink...
– aa –
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A Futrinkák Kaposváron is helytálltak
252 KILOMÉTERT TELJESÍTETTEK VÁLTÓFUTÁSBAN
A Zalakarosi Futrinkák augusztus 15-16-án ismét egy csapatversenyen vettek részt. A kaposvártoponári Deseda-tónál elsõ alkalommal megrendezett ultramaratoni versenyen indultak futóink
10 fõvel.
A résztvevõknek 252 km-t kellett váltófutásban (vagy egyénileg)
teljesíteni. Egy tókör 14 km volt, a
csapattagok közül többen nemcsak
egy, de két, sõt három kör teljesítését is vállalták. A rendkívüli melegben komoly kihívást jelentett a futás, a Deseda-tó vize azonban az
etapok között felüdülést jelenthetett, ahogyan a meleg elõl a kempingen felvert sátrakban, illetve a
szervezõk által biztosított katonai
sátrakban is elbújhattak az épp
nem versenyben lévõ futók.
A Futrinkák egy rendkívül jó
hangulatú, színvonalas rendezvényen vehettek részt, ahol a 7-12 fõs

AJÁNDÉK AZ OVISOKNAK
Városunk visszajáró vendége a Palm házaspár, akik már több
alkalommal is játék adományokkal kedveskedtek az óvodának.
A közelmúltban újabb ajándékkal, két hatalmas zsák plüss állattal érkeztek a Tourinform-irodához, arra kérve a munkatársakat, hogy ajándékukat közvetítsék az ovisoknak. Természetesen
az iroda munkatársai ezt örömmel meg is tették.
A Zalakarosi Óvoda és Bölcsõde ezúton is köszöni a felajánlott játékokat a Palm családnak!

baráti társaságok kategóriában 3. helyezést
értek el.
A csapat tagjai:
Léránt Brigitta, Józsa
Zsanett, Józsa Attila,
Józsa Tamás, Hegyi Mónika, Vörös Bernadett,
Kulcsár Eszter, Szabadics
Adrienn, Szabadics Attila és Szabadicsné Madaras Katalin. A csapatot
Kovács Zoltán szervezte
meg, aki Molnár Tamás
edzõvel vállalta a futók
biciklis kíséretét is,
melyre éjszaka nagy
szükség volt. A Futrinkák már készülnek az
újabb kihívásra: a szeptember 20-án megrendezésre kerülõ I. Pince
futásra, és saját szervezésû versennyel is debütálnak.
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