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Elkötelezettek hagyományaink iránt
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Ismét remek felkészültségükrõl, lelkességükrõl, a kultúra és a
hagyományok iránti szeretetükrõl adtak tanúbizonyságot városunk mûvészeti együttesei.
A Magyar Kultúra Napján –
mondhatjuk, hogy most már hagyományosan – a Móra-iskolában
tartottak közel kétórás bemutatót
Zalakaros mûvészeti együttesei.
A Búzavirág csoport, a Gyöngyvirág csoport, a Rügyecske Táncegyüttes, a Zöld Ág Táncegyüttes,
valamint a Dalárda-Vegyeskar, a Nõi
Kar, a Bottal-Fogó Táncegyüttes és a
Karos Fúvósegyüttes lépett fel az
est folyamán, a kultúra napját
Horváthné Nagy Elvira, a városi
könyvtár vezetõje, a Karosi Civilek
Egyesületének tagja méltatta ünnepi beszédében. Az együttesek vezetõinek munkáját Novák Ferenc polgármester egy-egy szál virággal köszönte meg.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET.
A fórum idõpontja: 2016. február 29., 18.00
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola, aula.
A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
lakossági adatgyûjtésekrõl
A Központi Statisztikai Hivatal ZALAKAROS településen 2016.
évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerint a következõ nyilvántartási számokon:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel
(havi)
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel
(éves)
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a STATEK KFT. igazolvánnyal ellátott kérdezõi végzik. A válaszadás a kijelölt háztartásban élõk számára nem kötelezõ, de részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak a hiteles statisztikák elõállításához.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az
adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetõsége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetõek.

TÁJÉKOZTATÁS
az ebek tartós láncon tartásának tilalmáról
A kedvtelésbõl
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló
41/2010. (II. 26.)
Korm.
rendelet
módosítása értelmében 2016. január 1-jétõl tilos
ebet tartósan kikötve tartani.
Az állatvédelmi
hatóság továbbra is
hangsúlyozza, hogy
ha valaki kutya
tartására vállalkozik, tartsa szem
elõtt a felelõs állattartás szabályait és mérlegelje,
hogy meg tudja-e
teremteni mind a
háziállata, mind a
saját környezetének jogos elvárásait kielégítõ körülményeket.
A kutyának biztosítani kell a gazdával együtt töltött idõ, a közös séták (a kertben tartottaknak is!) és a szabad mozgás lehetõségét!
Törekedni kell arra, hogy minden kutya – még a nehezen kezelhetõ, harapós állat is – legalább idõnként szabadon mozoghasson
egy biztonságosan bekerített, zárt területen, vagy ha ez az állat
viselkedése miatt nem lehetséges, akkor egyéb, irányított tevékenységgel kell kielégíteni a mozgásigényét. Ez vonatkozik a kis lakásban egész nap bezárva hagyott, sétálni csak pár percre, pórázon
levitt, nagy mozgásigényû fajtákra is.
Az állattartó kötelessége, hogy biztosítsa a kutya egyedi igényeinek megfelelõ életkörülményeit.
Szintén a gazda felelõssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember
egészségének és testi épségének védelme.

A lakosság részére munkanapokon 8 és 16.30 óra között a 06-1487-4425-ös telefonszámon adnak további felvilágosítást. Az
adatgyûjtések módszertanáról a www.ksh.hu internetes oldalon
tájékozódhatnak.

ÚJ ALAPÍTVÁNYI ELNÖK
Lemondott alapítványi kuratóriumi elnöki posztjáról
Szabadics Attila. Helyére a képviselõ-testület Kulcsár Csongort
választotta meg. Az alapítvány a sportélet támogatásában továbbra is a folyamatosságot ígéri, a TAO- és egyéb támogatások
koordinálását, biztosítását az egyesületek számára.

2015. ÉVI ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ NYERTESEK:
–
–
–
–

Gránit Gyógyfürdõ Zrt. – Zalakaros, Termál u. 4.
Lakner Lajos – Zalakaros, Liget u. 36/b.
Karácsony-Csordás Beáta – Zalakaros, Kossuth u. 7.
Friskó Panzió – Zalakaros, Szõlõ u. 4.

Tehát nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden kutya végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra!
Az aki vét a rendelet ellen, nem követ el bûncselekményt, mivel az elõírás nem esik a Btk. hatály alá.
Probléma esetén nem a rendõrséget, hanem a jegyzõt, illetve
a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követõen elsõsorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhetõ az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, aminek alapösszege 15000 forint. Ez az összeg minõsített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhetõ.
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A támogatásokat
a turizmusba forgatják vissza
A VÁROS AZ IDEGENFORGALMI ADÓBÓL TUD ÉPÍTKEZNI

– Évek óta sajnálatosan tapasztalható tendencia a magánszálláshelyek vendégforgalmának, ezzel
együtt az onnan beérkezõ ifának
a csökkenése – tudtuk meg Novák
Ferenc polgármestertõl. – A kereskedelmi szálláshelyeken, ha a díjemelésbõl származó emelkedést
leszámítjuk, akkor is elmondható,
hogy 5,2 százalékos vendégéjszaka
szám növekedés könyvelhetõ el.
– Hosszan lehetne elemezni,
hogy a magánszállások egyedileg, esetleg egymással összefogva mit tehetnének a kihasználtságuk növelése érdekében. Az én
kérdésem az, hogy maga az önkormányzat mivel tudja segíteni
a szobakiadókat, illetve mit tett
eddig az õ érdekükben?
– Amivel indítottuk a beszélgetést, az az egyik legfontosabb:
az ifa-emelés rájuk nem vonatkozott és nem is vonatkozik. Ugyanis a testület 2016-ra vonatkozóan
450 forint/fõ/vendégéjszakában
határozta meg az ifa mértékét,
ám ez most sem érinti a magánszállásadókat, ez a döntést egyhangú volt. Ezen kívül annak idején ösztönöztük a szobakiadók
szövetségének megalakítását, támogattuk is az egyesületet. A fürdõ részérõl ugyancsak támogatást
élvezhettek, ahogyan a turisztikai
egyesület is segítette és segíti
õket. Az érdekvédelmet azonban
nekik maguknak kellene aktívabban megvalósítaniuk, ebbe az önkormányzat nem tud beleavatkozni. Az biztos, hogy az a segítség,
ami rajtunk múlik, az ezentúl is
garantált részünkrõl. A Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. új ügyvezetõ igazgatója is többször
hangsúlyozta már, hogy szeretné
aktivizálni és segíteni a magánszállásadókat, s éppen e lap hasábjain is olvashattuk, hogy szeretné
személyesen is felvenni velük a
kapcsolatot. A magam részérõl sokat várnék ettõl is.
Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy a képviselõ-testület

(elosztásra) törekszünk, így áll öszsze az idei évi költségvetés is. Sõt,
a korábbi években is mindig törekedtünk arra, hogy valóban a turizmusba forgassuk vissza a támogatásokat. Azt hiszem, ez nem is
kérdés akkor, amikor a város alap-

madával, ami további 3 millió forintot jelent. Biztosítjuk a pályázathoz szükséges önrészt.
A Karos-Park Kft. részére a köztisztasági tevékenységre, a parkgondozásra, a nyilvános WC kezelésére közel 100 millió forintot fizetünk. Sokan
nem is gondolnák, hogy például a karácsonyi díszkivilágítások le- és
fe l s z e r e l é s e
évente 2,5 millió forintba kerül. A jövõben
a Termáltó és
környékének
fe n n t a r t á s a
évente 30 millió forintba kerül a városnak.
Szúnyogirtásra
A szállodák 5,2 százalékos vendégéjszaka szám növekedést könyvelhetnek el.
évente 2,5 millió forintot fortöbb lépést tett a turizmus terüle- vetõen ebbõl él és ebbõl tud épít- dítunk. Az orvosi ügyelet fenntartén ezen felül is. Gondolok a turiz- kezni. Néhány fontos dolgot ki- tásához a vendégforgalom miatt
musért felelõs alpolgármester ki- emelnék: a Termáltó és Ökopart évente több mint 5 millió forint
nevezésére, a nonprofit kft. 51 projekthez 72.274.000 forint ön- hozzájárulást fizetünk.
százalékos tulajdonrészének meg- erõt biztosítottunk. A fürdõ
Ezek mind olyan területek, mevásárlására, a kft. vezetõi poszt és gasztronómiai fejlesztéséhez 50 lyek erõsen befolyásolják az itt
a városmarketinges szerep együt- millió forinttal járultunk hozzá, a tartózkodók véleményét, általátes ellátására. Bízunk abban, hogy rendezvénytéren a nyilvános WC- nos közérzetét, közvetett vagy
a megtett és elõttünk álló dönté- k felújítására 4,5 millió forintot közvetlen módon mindenképp a
sek hozzájárulnak a karosi turisz- fordítottunk, a karácsonyi díszki- turizmusban csapódnak le.
tikai potenciál növeléséhez, a ha- világítás megújítására 10 millió
A polgármester azt is megjetékonysághoz, a szakmaiság növe- forintot költünk még ebben az év- gyezte: bár 2015-tõl az önkormányléséhez.
ben, a gyógyhelyi központ tervez- zatok vezethetnek be új adónemet,
– A testület még az elmúlt tetésére több mint 10 millió forin- a testület ezzel a jogosítványával
nyáron hozott egy határozatot, tot fizettünk ki. Mûködtetési cé- nem élt. Nem emelte az eddigi adómely szerint „az adóbevétel nö- lokra is komoly összegeket fordí- tételeket sem az elmúlt évben, s az
vekményhez kapcsolódó állami tottunk: a Turisztikai Egyesület idei évre vonatkozóan is mindössze
támogatástöbbletet közvetlenül mûködésének támogatására min- az ifa tekintetében történt hét száa turizmus területén kell felhasz- den évben legalább 50 millió fo- zalékos emelés, melyet azonban –
nálni.”
rintot adtunk át; az egyesületi ahogy láttuk – a turizmusba forgat– Ez közvetlenül a megemelt tagdíjat kiegészítettük a város- nak vissza. Abba a területbe,
adóból származó többletbevételre marketinges költségeinek egyhar- amelybõl él a város.
vonatkozik, közvetve természetesen az egészre is.
– Azaz, a beszedett ifa utáni
1,55 forint állami támogatást visz-sza kell forgatni a turizmusba. Ezt
A Freya Hotel és a Fürdõ Vendégház (volt Sport Hotel) közti
az elmúlt fél évben hogy sikerült
telek visszavásárlásáról döntött nemrégiben a képviselõ-testü„tartani”?
let. A 2004-ben értékesített telken nem tudta a vállalkozó a ter– Meggyõzõdésem, hogy az
vezett beruházást megvalósítani, s a megváltozott körülmények
idegenforgalmi adó, az ahhoz
miatt megválni kényszerült tõle. Az önkormányzat kedvezõ
kapcsolódó támogatás felhasznááron, az értékesítési ár töredékéért vásárolhatta vissza a stratélása a célnak megfelelõ. Javítani
giai fontosságú területet.
az arányokon természetesen lehet, az optimálisabb arányokra

A kereskedelmi szálláshelyeken nõtt, a magánszálláshelyeken
csökkent az elõzõ évben 2014-hez viszonyítva a beszedett idegenforgalmi adó (ifa) összege. Az önkormányzat 2014. január elsejétõl emelte meg az ifa mértékét 415-rõl 420 forintra, az emelés azonban csak
a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozott, a magánszállás kiadókra
nem.

VISSZAVÁSÁROLTÁK A TELKET
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Egészségház kialakítását tervezik
EGY HELYRE KÖLTÖZTETNÉK A SZOLGÁLTATÁSOKAT
Több alkalommal is írtunk már róla, illetve Novák Ferenc polgármester újévi beszédében is jelezte: az önkormányzat egészségház kialakítását tervezi a jövõben.
Valamennyien tudjuk, hogy jelenleg városunk több pontján is található „szétszórva”
egészségügyi szolgáltatás, amelyeket szerencsés volna egy helyen koncentrálni.
Ezzel a lakosság dolgát is megkönnyítenék,
hiszen elérni a szolgáltatásokat jóval egyszerûbb volna, de könnyebb lenne a vendégeknek is, sõt hosszú távon egy jóval takarékosabb mûködtetést is eredményezne.
– Jelenleg a városban megtalálható
egészségügyi szolgáltatások a város több
pontján, korszerûtlen, s csak részben akadálymentesített épületekben helyezkednek el, melyek energetikailag sem felelnek

A testvérvárosi szerzõdés aláírásának 20 éves évfordulóját ünnepelte Asperhofen és Zalakaros.
Ebbõl az alkalomból Novák Ferenc polgármester vezetésével
hivatalos küldöttség látogatott el
az osztrák városba, ahol egy új
dokumentum aláírásával erõsítették meg az együttmûködést.
Az okiratot Novák Ferenc és
Katharina Wolk polgármesterek
láttak el kézjegyükkel.
A felek tárgyaltak több közös
projekt megvalósításának lehetõségérõl. Az ottani iskolaigazgatónak
a polgármester átadta a Móra-iskola által meghirdetett nemzetközipartnertelepülési rajzpályázaton a
díjazott osztrák gyermekeknek eljuttatott ajándékokat. A küldöttség
megtekintette a heiliegenkruzi
apátságot is.
A partnerségi viszony az alsó–ausztriai településsel 1991. áprilisában kezdõdött, amikor az akkori
polgármester, Szirtes Lajos egy ta-

meg a kor követelményeinek. Az épületek
elavultak, teljes körû felújításra szorulnak
– tudtuk meg Novák Ferenc polgármestertõl.
Mint mondta: az önkormányzat a Jegenye
sor 8. szám alatt lévõ, mentõállomást és ügyeleti ellátást tartalmazó épület bõvítésével alakítana ki egy egészségházat, mely magába
foglalja a háziorvosi, fogorvosi, védõnõi, ügyeleti és szemészeti ellátásokat. Az új épületrész
kialakításával és a szolgáltatások egy helyre
koncentrálásával azok elérése a lakosság számára könnyebbé válna. Az eddig részben kihasználatlan ügyeleti épület kihasználtságának növelésével, valamint a három épület helyett egy épület fenntartásával gazdasági
megtakarítás is várható. Az új épületrész
energiahatékony módon történõ kialakításával szintén energetikai és gazdasági megtaka-

rítással számolhatunk. A jelenlegi, részben
akadálymentesített épületek helyet az új
egészségház az összes érintett fogyatékossági
csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelménynek megfelel.
Természetesnek vehetõ a kérdés: vajon
milyen forrásokból kívánja a város rendezni
e kérdést? Novák Ferenc úgy válaszolt: a
2014-2020-as fejlesztési idõszakban a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírásra került az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
elnevezésû pályázat, ennek keretében szeretné az önkormányzat a pályázatot benyújtani.
A tervek készen állnak, a számítások szerint 60 millió forintba kerülne a bõvítés, kialakítás, melyhez a pályázat segítségével száz
százalékos támogatást is el lehetne nyerni.

Megerõsítették a barátságot
ASPERHOFENBEN JÁRT ZALAKAROS KÜLDÖTTSÉGE
nulmányút során Asperhofen községgel is megismerkedett. 1991. novemberében már egy delegáció látogatott Zalakarosra Asperhofenbõl. A következõ években viszontlátogatások során a két település
vezetése végül úgy döntött, hogy
1995. november 18-án aláírják a
partnertelepülési nyilatkozatot.
2004-ben, Zalakaros elsõ írásos említésének 750. évfordulóján látogatott az osztrák kistelepülés küldöttsége is ellátogatott városunkba,
többek között megismerkedett a
térség természeti értékeivel. A 15
éves évfordulón, 2010. november
26-án a két település képviselõi ünnepélyesen újból megerõsítették
aláírásukkal a partnerségi viszonyt.

2011. május elején
városunk delegációja utazott Asperhofenbe. A
delegáció számos
szakmai programon vett részt.
2011. júliusában
Zalakaros Város
Napjaira érkezett
Asperhofen Fúvós Együttese, illetve azóta már
több települési
ünnepen is részt
vettek közösen a
delegációk, mûvészeti együttesek.
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Holnapocska gyógyuló hétvégék
KÓRHÁZI KEZELÉS ALATT ÁLLÓ GYERMEKEKNEK
2016. tavaszán elsõ alkalommal
indul el a “Holnapocska gyógyuló
hétvégék” elnevezésû programsorozat, amelynek keretében három
napos, nem a nyári szünet ideje
alatt megrendezett táborokban
vehetnek részt azok a gyermekek,
akik korábban valamely megyei
kórházban
rövidebb-hosszabb
ideig kezelés alatt álltak.
A hírt sajtótájékoztatón jelentették be az érintettek, köztük dr.
Gárdos László, a megyei kórház gyermekosztályának
vezetõje
és
Szabadics Zoltán, a Holnapocska Tábor mûködtetõje.
A kezdeményezés országos viszonylatban is hiánypótló; célja egy
olyan interaktív, háromnapos élményterápiás programsor összeállítása, ahol a diákok különbözõ szórakoztató foglalkozásokon vesznek
részt. Fõszerepben a játékok és a jókedv állnak, hiszen az alapvetõ cél,
hogy a kórházi kezelésre szoruló

gyermek minél hamarabb vissza tudjon illeszkedni a korábbi környezetébe.
Az itt megszerzett élmények által
a gyermekek maguk is megtapasztalhatják, hogy képesek ugyanúgy
élni a hétköznapokat: játszani, szórakozni, mozogni, sportolni, barátokat
szerezni, mint egészséges tárasaik.
Egy ilyen közösségi élmény nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy új barátságok szülessenek, illetve érezzék a
gyerekek azt, hogy az adott problé-

mával nincsenek egyedül.
A
gyógyuló táborok orvosai hangsúlyozzák, hogy az élményeknek
legalább akkora szerepük van a
gyógyulásban, mint az orvosi beavatkozásoknak.
2016. tavaszán kettõ gyógyuló
hétvégét rendeznek meg: az OTP
gyógyuló táborban a Zala megyei
kórházban kezelt gyerekeket várják, a Holnapocska Gyógyuló Hétvégék tábort pedig epilepsziás gyerekek részére szervezik majd.

EGYSÉGES LESZ
A MARKETING TERV
Új, egységes marketing
tervet készít az önkormányzat a turisztikai szervezettel
közösen. A tervet februári
ülésén a képviselõ-testület
vitatja meg.
Czirákiné Pakulár Judit turizmusért felelõs alpolgármester elõzetesen elmondta:
a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet (TDM)
teljes váltást tervez, melynek
része, hogy nagy hangsúly eltolódást szeretnénk online
irányba. Az ehhez szükséges
megállapodásokat már megkötötték, illetve egy részük
folyamatban van, s készül az
új városi honlap is.
Az alpolgármester elmondta: a munkatársak a
TDM pályázat benyújtására
készülnek, amelytõl szintén
alapvetõen a marketing büdzsé bõvülését, valamint új
turisztikai termékeket várnak.

Ingyenes jogsegély
pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot mûködtet egy alapítvány
Magyarországon: azoknak nyújt
ingyenes jogi segítséget, akiket
pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány, amely
1994 óta mûködik Magyarországon, a pszichiátriákon történõ visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az
indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei
fordultak a jogvédõ alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget
vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nõ kereste
fel az Alapítványt, akit férje egy
pszichiáter segítségével, akarata
ellenére, jogtalanul szállíttatott

pszichiátriára. A jogvédõ szervezet
segítségével jogi eljárás indult,
melynek következtében a bíróság
a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nõ az
Alapítványt azzal kereste meg,
hogy édesanyja kis híján belehalt a
pszichiátriai „gyógyszerezésbe”
egy vidéki kórházban; életét csak
a családtagok közbeavatkozása és
a gyors orvosi segítség mentette
meg. Az Alapítvány munkájának
köszönhetõen elõbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntetõ bíróság is bûnösnek találta és
elítélte a visszaélést elkövetõ pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot
rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévémûsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédõ alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán
Magyarországra, úgy a jogvédõ

szervezet is nemzetközileg mûködik, Los Angeles-i székhellyel. Az
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, abban az idõben, amikor a
pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetõsen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR
munkája létfontosságú az egész
világon: e nemzetközi nonprofit
szervezet segített leleplezni a délafrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rabszolgaként – s mindezt
a pszichiáterek „ipari terápiának”
nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselõkkel együtt a
CCHR olaszországi szervezete
vizsgálatokat végzett az ország
koncentrációs táborokra emlékeztetõ pszichiátriai intézeteiben,
ami számos intézmény bezárását
eredményezte. Kaliforniában a

CCHR érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést
megelõzõen kötelezõen tájékoztassák a kezelésrõl, és csak az illetõ beleegyezésével hajthassák
végre azt. Miután nemzetközi
precedenst teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerõse pszichiátriai visszaélések vagy
félrekezelés áldozata lett, vagy
bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetõségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Telefon: 06-1/342-6355
Mobil: 06-70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden
információt bizalmasan kezel.
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Kevesen tudják, hogy kistérségünkben, Zalaszentjakabon él
egy testvérpár, melynek hölgytagja több értékes díj mellett Európa bajnoknak, míg öccse korosztályában Nemzeti Bajnoknak
mondhatja magát. Neumajer Kitti a nyáron ballagott el a Móra
Ferenc Általános Iskolából, míg
Gergõ jelenleg is a zalakarosi iskola padjait „koptatja”. Kedvenc
sportágukról, a dartsról, eredményeikrõl és terveikrõl velük beszélgettem.
– Miért ezt a sportágat választottátok?
– Tévén néztük 2013. decemberében a darts világbajnokságot, és
már akkor megtetszett nekünk.
Szüleink 2014. januárjában megleptek minket egy táblával, azóta
naponta gyakorolunk. Februárban
már versenyre is elvittek, hogy a
verseny légkört is megismerjük.
Szerencsére nem csak a hangulat,
a társaság volt nagyon jó, hanem
az eredményeink is, így gyorsan
megkedveltük e sportágat.
– Rövid idõ alatt sikerült eljutnotok korcsoportjaitok legjobbjai
közé. Milyen eredményeket értettek el, illetve mit tartatok a
legnagyobb sikereteknek?
Neumajer Kitti: – Legnagyobb
sikeremnek a 2015. júliusában Dániában elért összetett és páros ifjúsági leány Európa bajnoki címemet tartom, melyet Czipó Viviennel értem el. Ezen kívül büszke vagyok a 2015. októberben a törökországi Antalyában elért ifjúsági
lány páros világbajnoki 3. helyezésemre is. A válogatottként elért sikerek mellett egyéniben országos
diákolimpiai 2. lettem ugyancsak
az elmúlt évben. Egyéni eredményeimnek köszönhetõen már
nemcsak az ifjúsági korosztályban
versenyzem, hanem a felnõtt nõi
mezõnnyel is összemérhettem
ügyességem, tudásomat, így például tavaly júniusban a WDF
Austrian Openen nemcsak az ifjúsági kategóriában állhattam fel a
dobogóra, hanem a felnõtt nõi
bajnokság eredményhirdetésekor
is.
Neumajer Gergõ: – Természetesen a 2015. évi serdülõ nemzeti
bajnoki címemet tartom a legnagyobb sikeremnek, melynek köszönhetõen 2015. év végén én lettem az „Év reménysége” díj birtokosa.
– Gergõ Peter Wrighthoz hasonlóan már a frizurájával is felhívja a figyelmet, de van-e példaképetek a felnõtt versenyzõk között?
Gergõ: – Az én példaképem a
kétszeres
világbajnok,
Gary
Anderson.
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Dartsban jeleskednek
A NEUMAJER-TESTVÉREK A VÁLOGATOTTBAN IS SZEREPELNÉNEK

Neumajer Kitti és Neumajer Gergõ.
Kitti: – Nekem nincs példaképem, én nem akarok senkire sem
hasonlítani, saját stílusomat akarom megtalálni, de természetesen
nekem is van kedvencem, én van
Gerwennek szurkolok.

alatt egy egész maratont kell megtenni a tábla és a dobóhely között,
és akkor még nem beszéltünk a folyamatos koncentrációról.
Hogyan készültök fel a versenyekre?

Elmélyülten, koncentrálva verseny közben.
– Mit köszönhettek a sportnak?
Gergõ: – Szerintem mindkettõnk nevében elmondhatom, hogy
a dartsnak köszönhetõen javult az
állóképességünk, a koncentrációnk,
és a dobások értékeinek számolása
miatt a fejben való számolási képességeink is javultak. Sokan nem
tartják sportnak a dartsot, de lemérték, hogy egy világbajnokság

Kitti: – Ziegenhám Medárd, aki
nemcsak a klubunkban edzõnk, hanem a szövetségi kapitány is egyben, állítja össze a személyre szabott edzésterveinket, mely alapján
önállóan napi 2-2,5 órát edzünk.
Természetesen nagyobb verseny
elõtt, így például a dániai EB elõtt
is már együtt edzettünk napi 7-8
(!) órát. Sajnos az iskola és a nagy

távolság (Kitti Kaposváron tanul,
míg egyesülete a Sport DC székesfehérvári egyesület – szerk.) miatt
nincs lehetõség a közös edzésekre,
ezért a jó eredmények elérése érdekében az edzésterv alapján magamnak kell készülnöm. Szerencsére ebben a kollégium is partner,
hisz külön helyet biztosítottak számomra a gyakorlásra.
– Biztosan sokan irigykednek
amiatt, hogy a dartsnak köszönhetõen bejártad fél Európát.
Kitti: – Az elmúlt évben Ausztriában (Bécsben), Dániában, Csehországban (Prágában) és Törökországban is versenyeztem, azonban
az egész napos versenyek miatt
sokszor még a szállodát sem volt
idõm elhagyni, így a városnézésekrõl rendre lemaradtam. Az Európa
bajnokság után nagyon sok külföldi versenyre hívtak, de sajnos az
anyagi lehetõségek szûkössége miatt ezeket többségében vissza kellett mondani. Sajnos Magyarországon a darts támogatása, támogatottsága csekély, ezért szüleim áldozatvállalása és támogatása nélkül mi sem versenyezhetnénk.
– A közelmúltban Budapesten
rendezett Darts Steel Utánpótlás
Nemzeti Bajnokság I. fordulójában
Kitti ifjúsági leány kategóriában 3.
helyezést ért el, míg Gergõ a serdülõ fiúk között lett 2., a testvérpár alkotta páros szintén a 3. helyen végzett. A közeljövõt illetõen
milyen terveitek vannak?
Kitti: – Évente mintegy 30-40
versenyen veszünk részt, melyeken
szeretnénk minél jobb eredményt
elérni. Az idén Budapesten rendezik az ifjúsági Európa Bajnokságot,
ahol reméljük, mi is indulhatunk és
ha már ott vagyunk, reménykedünk abban, hogy a dániai eredményeinket is sikerül felülmúlni. Még
nagyon sok munka áll elõttünk,
hisz a korábbi eredményeink nem
jelentenek automatikus beválogatást, azért gyakorlunk minden nap,
hogy ez ne csak álom maradjon. Jó
lenne ismét válogatottnak lenni,
örömömet csak fokozná, ha a válogatottság Gergõnek is sikerülne.
Kittinek és Gergõnek az eddigi
eredményeikhez gratulálunk, s bízzunk abban hogy a budapesti Európa Bajnokság után is szép sikerekrõl
számolhattunk be.
– KCS –
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Városi Amatõr
Labdarúgó Bajnokság
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Zalakarosi
Nonprofit Kft. szervezésében
2016. január 24.-én megrendezésre került a városi amatõr labdarúgó bajnokság. A bajnokságon a
zalakarosi lakhellyel rendelkezõ,
illetve a településen dolgozó csapatok játékosai vehettek részt.
A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében megrendezett bajnokságon ezúttal négy csapat mérte össze tudását. Az együttesek
körmérkõzéses formában csaptak
össze egymással oly módon, hogy
mindenki két mérkõzést játszott
mindenkivel.
A Stégli János koordinálásával
megvalósult eseményen a sportszerû és izgalmas mérkõzések befejeztével a gyõzelmet végül a
Zalakaros Senior szerezte meg,
megelõzve a MEN-DAN I. és a MENDAN II. csapatait. Negyedik helyen
ezúttal a Thung Karos végzett.

A szervezõk a torna I-III. helyezettjeit serleg díjazásban részesítették, de díjazták a legjobb kapust, a
gólkirályt és a legjobb mezõnyjátékost is. A legjobb kapusnak Kiss Jánost, a legjobb mezõnyjátékosnak

Szörcsök Martint választották. A
gólkirályi címet Olasz Zsolt szerezte
meg.

ULTRAFUTÁSON
VETTEK RÉSZT
Ötven – ezt a számot jelzi
kezével Szabadicsné Madaras
Katalin és Antal Anita, a
Zalakarosi Futrinkák csoportjának két tagja. Azaz: éppen
ötven kilométert futottak le
egyhuzamban a hölgyek a minap, aminek végén érthetõ az
az óriási öröm, amit a fotó ad
vissza.
A két futó a Yours Truly elnevezésû kihíváson vett részt
január 31-én. A Yours Truly
finn kezdeményezés, felhívás
egy közös futásra január és
február utolsó vasárnapján. A
távot és a helyszínt mindenki
maga választja ki, az eredményeket be lehet regisztrálni a
Yours Truly honlapján.
Az eredeti kiírás 50 kilométerre szól, de amennyiben az
50 km túl sok lenne valakinek,
az 25 kilométeren, illetve az
idei évtõl bármekkora távon
is teljesíthet.

A díjakat Stégli János sportszervezõ adta át.

Városkörnyéki úszóverseny
A megyei diákolimpiai megmérettetések elõtt városkörnyéki úszóbajnokságot rendeztek a
nagykanizsai uszodában, melyrõl a Móraiskola diákjai remek
eredményekkel térhettek haza. A gyerekek az iskolában Jankovics Attila és Kovács Tamás, a Karos
Sprint Úszóklub tagjaiként pedig Stégli
János irányítása alatt
edzenek, minden felkészítõnek és gyermeknek gratulálunk!

VÁROSKÖRNYÉKI ÚSZÁS EREDMÉNYEK
I. kcs 50 m fiú gyors: 1. Büki Iván. I. kcs. 50 m leány gyors: 2. Strobl Anna. III. kcs. 100 m fiú gyors: 1. Strobl
Áron, 2. Marton Máté Bálint, 3. Novák Lázár Ernõ. III. kcs. 100 m leány gyors: 2. Turkovics Gerda. IV. kcs 100 m
fiú gyors: 1. Novák Benedek. I. kcs. 50 m fiú hát: 2. Büki Iván, 3. Hadi Kristóf. I. kcs. 50 m leány hát: 2. Strobl
Anna. III. kcs 100 m fiú hát: 2. Novák Máté Ákos. III. kcs. 100 m leány hát: 2. Horváth Lili Virág. I. kcs. 50 m fiú
mell: 2. Horváth Benjámin Márk, 3. Végh Goran Márk. III. kcs. 50 m fiú mell: 1. Strobl Áron, 2. Novák Lázár Ernõ. III. kcs. 50 m leány mell: 1. Horváth Lili Virág, 2. Turkovics Gerda. IV. kcs. 100 m fiú mell: 1. Koma Bence László. III. kcs 4x50m gyors váltó fiú: 2. Zalakaros.

A karosi futók a kihívást a
Kanizsai Futóklub tagjaihoz
csatlakozva teljesítették, akiknek ultrafutó tábora is éppen
ezekben a napokban zajlott;
így lehetõségük adódott arra,
hogy a nemrégiben becsületrenddel is kitüntett, spartathlonista Lubics Szilviával és
több más, a spártai távot már
teljesített futóval együtt róják a kilométereket. (A
Spartathlon egy 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban, Athén
és Spárta között – a szerk.)
A nagykanizsai Erzsébet
térrõl rajtoló csapat a régi 7-es,
Csapi, Miháld, Sand, Csónakázó-tó, Erzsébet tér vonalon
tette meg az ötven kilométert.
Ezúton is gratulálunk a
karosi, immár ultra távot is
megtett futóknak!
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Egészség hétvége
FEBRUÁR 27. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Kókuszos álom” szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmérés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl készült termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl,
gyógy-és medical wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness
shop melletti pihenõtér)
14.30: Tibeti jóga (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

FEBRUÁR 28. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Édes-narancsos fahéjas szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmérés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl készült termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl,
gyógy-és medical wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness
shop melletti pihenõtér)
11.30: Gerinctorna (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.

VALENTIN-NAPI HÉTVÉGE
FEBRUÁR 13. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglakozás: szívecskés képeslap-, ajándékdoboz -,
Valentin napi dekoráció készítés
(Fedett gyermekvilág)
11.00: Csoki krémes szauna szeánsz (Szauna udvar)
13.00: Valentin napi képkirakós
(Fedett gyermekvilág)
14.00: „Mentsd a párod” vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)

15.00: Mézes fahéjas szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.00: „Páratlan páros” zenés-táncos edzésprogram pároknak (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Szerelmes hangjegyek”
dalfelismerõ családi játék (Fedett
gyermekvilág)
FEBRUÁR 14. (VASÁRNAP):
09.30–16.00: „Szív küldi szívnek”

versíró verseny (Fedett gyermekvilág)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglakozás: szívecskés képeslap-, ajándékdoboz -,
Valentin napi dekoráció készítés
(Fedett gyermekvilág)
11.00: „Tenger fuvallata” tengeri
sós szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.30: Dance aerobic (Fedett fürdõ
I. emelet, fitness terem)
13.00: Csúszdabajnokság (Fedett
gyermekvilág)

14.00: „Cupido nyomában „ kincsvadászat (Fedett gyermekvilág)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Táncverseny (Fedett gyermekvilág)
16.30: Versíró verseny eredményhirdetése (Fedett gyermekvilág)
A szervezõk a programváltozás
jogát fenntartják.

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

