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Borünnep 19. alkalommal
VIDÁM FORGATAGGAL, SZÍNES MÛSORRAL, ÍNYENC FALATOKKAL
Költõk énekelték meg, filozófusok töprengtek róla, orvosok dicsérték, sõt ajánlották. Mi mást,
mint a bort.
A bor évezredek óta központi szerepet tölt be az emberek életében,
ma számos településen egész ünnepségsorozatot rendeznek e nemes nedû és mindazok tiszteletére, akik fáradságos munkával azt elõállítják.
Városunk immár 19. alkalommal
rendezte meg bornapjait, melynek
hagyományos megnyitójára augusztus 11-én került sor a Da Bibere borlovagrend tagjainak felvonulásával, s az
idén legjobbnak megválasztott vörösés fehérbor bemutatásával és megszentelésével, a borokat készítõ gazdák számára díszoklevelek átadásával.
A Zalakarosi Bornapok közönségét a Gyógyfürdõ téren a borlovagok
bevonulását követõen Brazsil József, a
Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere köszöntötte, aki a borról
mint csodáról beszélt az egybegyûlteknek, majd Novák Ferenc polgár-

Császár István, Novák Ferenc és Takács László a borfesztivál megnyitóján.

Amikor a hölgyek is felszabadultan ünneplik a magyar csodát.

mester méltatta a bor fontosságát,
mûvészetekben betöltött szerepét.
A polgármester az idei esztendõ
legjobb fehér és vörös borát, illetve
az azt készítõ szõlõsgazdákat oklevéllel jutalmazta.
A Zalakaros város fehér bora címet Takács László bortermelõ tónai
bora nyerte el, a Zalakaros város vörösbora cím a Cezar Winery Kft.
2014-es Merlot Extraordinarii borát
illette, a díszokleveleket Takács László és Császár István vették át.
Az ünnepélyes percek után a
meghívottak a borházak kínálatát is
megtekintették, illetve megkóstolták, ahogyan a vendégek is koccinthattak a finom nedûkkel.
A bor mellé dal, zene is dukál,
utóbbiakat a megnyitó napján a Dalárda és a Karos Fúvósegyüttes szolgáltatta, a további napokon koncertekkel várták a közönséget. Mindezek mellett számos finomság, valamint igényes kézmûves termékek álltak a látogatók rendelkezésére. A
borünnep négy napig tartott.
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NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában az Országgyûlés 8/2016.(V.10.)
OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tûzte ki a következõ kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az ebtartókat, hogy
Zalakaros Városban
2016. szeptember 12-én (hétfõ)
7.00 órától 8.30 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.

Zalakaros városban a 001. számú szavazókör helye megváltozott. A választópolgárok a Városi
Könyvtár, Liget u. 28. szám helyett a Hegyalja u. 40. szám alatt található Civil Házban adhatják le
szavazataikat. A 002. számú szavazókör helye (Kerékpáros Központ, Gyógyfürdõ tér 10.) változatlan maradt.

Az oltás helye:
TÛZOLTÓSÁG UDVARA,
Zalakaros, Jegenye sor 8.
Díja – helyszínen: 4000 Ft/eb
Háznál történõ oltás: 5000 Ft/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv
díja: 1000 Ft/db
Chippelés díja: 3500 Ft/db

A 2016. október 2. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI
KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. Az értesítõt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezõ választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb
– 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
– 2016. október 2-án, legkésõbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelemnyomtatványok kitölthetõk a Nemzeti Választási Iroda honlapján, www.nvi.hu.
Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésõbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Kampány
A népszavazási kampányidõszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2án nem folytatható.
2016. október 2-án választási gyûlés nem tartható.
2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végzõ személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületbõl kilépõk megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
Zalakaros, 2016. augusztus 11.
Szabóné dr. Csányi Mariann sk.
HVI vezetõ

KÖZLEMÉNY
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak körérõl szóló 9/2016. (VI. 28.) IM. rendelet 10. §. (2) bekezdés c.)
pontjában megfogalmazottaknak megfelelõen közzéteszem a Helyi Választási Iroda címét, a Helyi választási Iroda vezetõjének nevét.
A Helyi Választási Iroda  Címe: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.
Vezetõje: Szabóné dr. Csányi Mariann  Tel.: (93) 540-062  E-mail: jegyzo@zalakaros.hu
Helyettese: Tótivánné dr. Kulcsár Edina  Tel.: (93) 340-100/125. mellék  E-mail: human@zalakaros.hu
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
23/2011. (VI.10.) önkormányzati
rendeletével a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támogatására tanulmányi ösztöndíjat alapított.
A rendelet hatálya középfokú közoktatási intézményekben- gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola – (továbbiakban középiskola) tanulmányaikat nappali tagozaton folytató,
zalakarosi lakóhellyel rendelkezõ, életvitelszerûen a lakóhelyen tartózkodó, kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulókra terjed ki, akik vonatkozásában az általa is lakott közös
háztartásban élõ közeli hozzátartozóinak az egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át
(2016. évben 71.250 Ft).
A pályázat benyújtásának
határideje 2016. 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
Hivatal 1. számú szobájában, valamint letölthetõ http://onkormanyzat.zalakaros.hu/dl/proc?f=
a87152884e4cdb7581948e2cd38
d7d0ed35aa8f19c2b7c1fad25334
12cf924e7 internetcímrõl.
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Ismét a Virágos Magyarország
zsûrije elõtt városunk
A több mint két évtizedes múltra visszatekintõ Virágos Magyarországért Környezetszépítõ Verseny Szervezõ Bizottsága 2016-ban is
meghirdette a Virágos Magyarországért versenyt, melyre most is jelentkezett településünk. A verseny célja a kezdetek óta a kulturált és
vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlõdés szempontjainak
következetes alkalmazása, az életminõség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erõsítése, a természeti és az építészeti
örökség megõrzése és gyarapítása.
A zsûri július 27-én járt
Zalakaroson, a kertészeti és turisztikai szakembereket Novák Ferenc
polgármester, Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetõje és
Bors Mária, a kft. kertészeti vezetõje fogadta a polgármesteri hivatalban.
A zsûri elnöke Németh Sándor
gyõri és regionális fõkertész volt,
minõsített még Pintér Csaba kertészmérnök, Nagykutasi Viktor az
Audi gyár fõkertésze, Szabó-Benkõ
Krisztina a Turisztikai Ügynökség
menedzsere, Konrád-Németh Cecília a VIA Kanizsa Kft. munkatársa,
Lancsák Lajos nyugalmazott fõker-

tész és Lancsákné Kámán Terézia
kertészmérnök.
A szakmai csoportot a polgármester köszöntötte, majd tájékoztatta a bizottságot az önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekrõl,
stratégiai irányvonalakról, valamint
a lakosság, a vállalkozások és civil
szervezetek összefogásáról. Ezt követõen a KAROS-PARK Kft. fotókkal színesített prezentációjára került sor, ahol elhangzott sok-sok információ a parkfenntartás sokrétû
munkálatairól, településtisztasági
feladatokról, közmunka programról, hulladékgazdálkodásról.
A beszámolók után szemlére in-

dult a zsûri, gyalogosan járták körbe városunk új turisztikai látnivalóját, a Termáltó és Ökopart rekreációs célú beruházását, továbbá a város központi részeit, a távolabbi területeket autóval tekintették meg.
A zsûri meghatározott szempontok alapján figyelt a bírálat során:
– a település gondozottságára,
tisztaságára, egységes képére, zöldfelületeinek minõségére,
– az önkormányzat erõfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására,
– a korszerû hulladékgazdálkodásra és megújuló energia felhasználásra, a település turisztikai jelentõségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát szemléletére,
a nevelési-oktatási intézmények
környezettudatos programjaira,
eredményeire.
Külön szempontként szerepel
az önkormányzat felkészültsége, a
versenyben való részvétele, tervszerûsége, a zsûrizésre történõ felkészülése és a bírálat menetének
lebonyolítása.
A kritériumokat pontozzák és
végül az összpontszám adja meg a
települések helyét a rangsorban.
Ebben az évben 285 település vállalta a megmérettetést a Virágos
Magyarország Környezetszépítõ
Versenyben.
A zsûri elismeréssel szólt
Zalakarosról, a virágosításról, fejlesztésekrõl, újításokról. A kulturált
vendégfogadás alapvetõ feltétele a
tiszta, színes, virágos, rendezett utcakép, mely városunkra évek óta
jellemzõ – mindannyiunk örömére.

OLESNO
VÁROSNAPJÁN
VETTEK RÉSZT
Városunk hivatalos küldöttsége is képviselte magát lengyelországi testvértelepülésünk városnapi ünnepségén. Olesno várossá
válásának tizedik évfordulóját
ünnepelte július 21–24. között.
Zalakarost a programokon Novák Ferenc polgármester, Krampek Mihály fürdõvezetõ, Sinkovics Norbert, a Közösségi Ház vezetõje és Szakál Tibor, a
polágmesteri hivatal munkatársa
képviselte.

A hivatalos ünnepségen beszédet mondott Novák Ferenc
polgármester is, méltatva
Olesno fejlõdését. Hangsúlyozta:
a város elsõsorban infrastruktúrában, településszépítésben lépett nagyot elõre az elmúlt évek
során, legfontosabbnak a befektetõk odavonzását tartják, újabb
ipari parkot, vállalkozói övezetet
alakítottak ki és folyamatos
ezek megvásárlása, melyet példa értékûnek nevezett.
– Tárgyaltam a polgármester úrral a közös pályázati lehetõségekrõl, illetve, hogy a következõ hónapban várjuk a lengyel delegációt Zalakarosra –
jelezte Novák Ferenc. – Részt
vettünk a hivatalos ünnepségen, a szórakoztató programokon, melyeken gyakorlatilag a
város apraja–nagyja megjelent:
a 3 fõ helyszínen mintegy 10
ezer fõ vett részt a rendezvényeken. Az ünneplés része volt a katolikus ifjúsági világtalálkozón résztvevõ fiataloknak szervezett programsor
is. Az olesnoiak perui, mexikói
és német fiatalokat láttak vendégül. A látogatás utolsó napján a közel 500 éves Szent Anna fatemplom mellett tartott
több ezer fõs istentiszteleten
vettünk részt.
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Mindenben megfelelnek az elõírásoknak
CSÚSZDÁK, BALESETEK, VENDÉG REAKCIÓK
A fürdõ új csúszdaparkjának
átadása óta kétségtelenül hatalmas a forgalom a csúszdák környékén, s szemmel láthatólag
vonzzák a létesítmények a 12 és
30 év közötti korosztályt, pontosan azokat, akikkel a fürdõ
bõvíteni szerette volna vendégkörét.
Az extrém lehetõségek azonban sajnálatos módon a balesetek
esélyét is növelik, s erre szomorú
példát is láthattunk a közelmúltban: az egyik csúszdán (Inga csúszda) komoly sérüléseket szenvedett
egy férfi, akit azóta is kórházban
ápolnak Budapesten. Krampek Mihály, a fürdõ vezérigazgatója nem
tagadja: a baleset valamennyiüket
megviselte, és máig nem tudják
pontosan, mi is történhetett. A
biztos az, hogy a férfi és a csúszáshoz használható csúszógumi külön
landoltak a medencében, a férfi
teljesen magatehetetlenül feküdt
a csúszdában, s bár a csúszda kezelõ – aki a tanfolyam elvégzése során elsõsegély oktatásban is részesült –, a fürdõ által alkalmazott

mentõtiszt, majd a mentõk is igen
rövid idõn belül kiérkeztek és a
sérültet szakszerû ellátásban részesítették, nem lehetett kideríteni, hogy mi történt a csúszás során.
Az is biztos azonban, hogy maga a csúszda minden elõírásnak
megfelel.
– Az általunk üzemeltetett
csúszdapark valamennyi csúszdája
TÜV-engedéllyel és minõsítéssel
rendelkezik. A kérdéses csúszdán
a megnyitása óta a baleset bekövetkeztéig 24 ezer alkalommal
csúsztak le vendégeink, melybõl
két alkalommal történt baleset.

elõírásnak megfelelnek.
– Piktogramjaink is egyértelmûen jelzik, mit és hogyan kell, illetve lehet használni. Az Adrenalin csúszdaparknál hat munkatársunk lát el felügyeletet, akik,
amennyiben szükségét látják, figyelmeztetik a vendéget a csúszdák rendeltetésszerû használatára. El kell azonban mondani, hogy
sok esetben a vendégek teljességgel figyelmen kívül hagyják kollégáink figyelmeztetéseit, vagy éppen felháborodottságuknak adnak hangot akkor, amikor például
a munkatársak a megengedett

50 százalékát teszik ki – ezek a balestek különbözõ, de nem súlyos
ütések és horzsolások, elcsúszások
és lábsérülések –, s ugyanez elmondható mindazon fürdõkrõl,
melyek komoly csúszdaparkot mûködtetnek . Többnyire sajnos a figyelmetlenség, de sajnálatos módon például alkoholos állapot is
oka a baleseteknek. A kórházi protokollban pedig egyelõre nem szerepel a véralkohol vizsgálat az ilyen
jellegû balesetek felvételénél, ám a
fürdõ szeretné elérni, hogy ez megvalósuljon, hiszen a körülmények
vizsgálatánál sokat segít, ha ez a

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt
Szülõket, hogy a Zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában a tanévnyitó
ünnepély 2016. szeptember
1-jén (csütörtökön) 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 rendeltetésszerû csúszdahasználat sok problémának veheti elejét.
Az egyiknél megállapítható volt,
hogy nem az elõírásoknak megfelelõen használta a vendég a
csúszdát (elmondása szerint elengedte a csúszókarika fogantyúját!), a legutóbbi baleset körülményeinek vizsgálata még nem zárult le. A balesetet követõen ismételt TÜV-felülvizsgálatot kértünk, melynek eredményeként
megállapították, hogy a csúszda
elõírásszerû használat mellett
biztonságos – jelezte lapunknak
Krampek Mihály, hozzátéve: a közelmúltban újabb felülvizsgálatot is
kértek, ezúttal a Budapesti Mûszaki Egyetem Jármûelemek Tanszékérõl, és ez a vizsgálat is azt erõsítette meg, hogy a csúszdák minden

testmagasság és életkor alatti
gyermekeket nem engedik fel a
csúszdákra.
Sajnos az is elõfordul, hogy bár
a vendég használja az elõírások
szerint a gumigyûrût, a sebességtõl megijedve elengedi azt (például a csúszda oldalába kapaszkodva próbálja lassítani a csúszást), és kiesik a gyûrûbõl, ami
szintén elõidézhet problémát.
Ilyenkor például hiába a kolléga, a
jó szándék, az önkontroll elvesztése okozhat kellemetlenséget.
Krampek Mihály érdekességként
elmondta azt is, hogy a fürdõn 12
éve óta mûködnek csúszdák, s az
ezeken elõforduló sérülések, balesetek a fürdõ összes balesetének

rész tisztázódik.
– A csúszdák jelenleg is üzemelnek, próbálunk még elõvigyázatosabbak lenni. Kamerákkal figyeljük a csúszásokat, persze, ezek
is abban segítenek, hogy utólag
lehessen látni, mi miért történhetett, de úgy gondolom, egy-egy
eset tisztázásánál ez is nagyon
fontos lehet.
Bízom benne, hogy az egy hónappal ezelõtti baleset nem ismétlõdik meg, de ezúton is szeretném kérni a csúszda használókat, hogy tartsanak be minden
elõírást, fogadják meg a személyzet kéréseit és figyelmeztetéseit,
higgyék el, ez a biztonságukat
szolgálja!
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Kulturális ékkõ lehetne Szent Anna temploma
JUBILÁLÓ TEMPLOMOK, SORSOK, JÖVÕKÉP
Jeles évfordulókat ünnepelnek idén templomaink: 150 éves
a település Szent Anna tiszteletére felszentelt, és tíz esztendõs az
Isteni Irgalmasság temploma.
Ami templomaink múltját illeti, arról a Zalakaros monográfiában részletes történetet ismerhetünk meg Novák Ferenc tollából.
E szerint Karos elsõ temploma a
tizenharmadik században épülhetett, feltételezhetõen ezen idõkben
plébániaként is mûködhetett Karos.
1430-ból írott adatunk van egy
Szent László tiszteletére szentelt
templomról, amely a török idõkben
pusztulhatott el. Ezek után egy
Szent Lõrinc tiszteletére szentel fatemplomról is tudunk, amely 1715
vagy 1716-ban épülhetett. Ezt a
templomot 1769-ben rombolták le.
A település ezután kisebb térbeli eltolódással új templomot építtetett.
A Névtár errõl így ír: „Az 1332–37es pápai tizedjegyzékben egyházas
helyként szerepel. A hódoltság
alatt temploma elpusztult. Mai barokk templomát az 1850-es években építették.” A templom titulusa
Szent Anna lett.
Zalakaros huszadik századi felemelkedése, turisztikailag kiemelt
szerepe magával hozta azt is, hogy
a sok vendég számára egyre inkább
kicsinynek bizonyult a Szent Anna
templom. A település is érzékelte
ezt a problémát és megoldásul létrehozta a „Zalakaros Új Templomáért Közalapítványt”. A közalapítvány és a helyi egyházközség vágya
azonban források hiányában csak
vágy maradt mindaddig, mígnem
egy Nagykanizsára építendõ templom létesítése ellen a nagykanizsai
lakosság nem lázadt fel. Így az ottani templom építése helyett, az akkori galamboki plébános kérésére,
az adományozó és a Kaposvári Püspökség jóvoltából a templom építésének terve Zalakarosra tevõdött
át. Így született meg Gyimesi Vilmos atya kezdeti adománya mellett a Kaposvári Püspökség és a helyi összefogás révén a zalakarosi Isteni Irgalmasság templom, amelyet
2006. április 23-án szenteltek fel.
A múltról röviden ennyit, izgalmasabb azonban, hogy milyen jövõ
vár templomainkra, különösen a
„régi” település kis templomára.
Errõl Dr. Háda László plébánossal
beszélgettünk.
– 150 éves templom az egyházmegyében sok adatik, de nekünk

itt helyben a miénk
sokat jelent. õseink
nekünk építették,
ránk hagyták, helytörténetünkben
fontos szereppel
bír. A Szent Anna
templom a múltat
szimbolizálja, s mi,
akik itt élünk és
gyakorta teszünk
hitet
amellett,
hogy hagyományainkat, múltunkat
meg kell õrizzük,
fontosnak
kell,
hogy tartsuk e tekintetben ezt a
kis templomot is.
Tisztában vagyok azzal, hogy
nagy felháborodást keltett annak
idején, amikor lelkipásztorilag indokoltnak tartottam e templom
rendszeres üzemen kívül helyezését. Tudtam és tudom ma is, hogy
sokak számos érzelmi szállal kötõdtek a templomhoz: itt keresztelték õket, vagy éppen itt bérmálkoztak, házasodtak, itt vettek
utolsó búcsút szeretteiktõl. De a
település megújulásából a lehetõségek, a feladatok változtak, amihez nekem is, nekünk is alkalmazkodnunk kellett. A régi templom
látogatottsága csökkent, az üzemeltetés költségei rendkívül súlyosak voltak, és a személyes lehetõségeim is mind korlátozottabbá
váltak. Mindezek együttesen vezettek ahhoz, hogy az új templom

mellett
hoztam
meg döntésemet.
Ez azonban nem
jelentette és ma
sem jelenti azt,
hogy a régi templomot elfelejtettük
volna. Ez a templom ma kulturális
értéket képvisel itt
a városban. Nem az
enyém. Nem az
egyházközségé.
Nem az önkormányzaté. A miénk.
Mindannyiunké.
Ezért valamennyiünknek törõdni
kell a sorsával. Ha valakinek a háza
elõtt áll az esõvíz, azt problémaként éli meg. Ha a régi templomunk állaga romlik, ez épp olyan
probléma. Az egyházközség óvja,
védi ezt az értéket, de mi kevesek
vagyunk. Az elmúlt hetekben elkezdõdött a Szent Anna templom
szigetelése, hogy a vizesedést meg
tudjuk akadályozni, illetve állítani.
Szükséges a tetõzet cseréje is.
Utóbbira adódhat lehetõség, ha az
önkormányzat is támogat minket.
Háda László elmondta: pályázati
forrásokat is kerestek a felújításra,
állagmegóvásra, az elmúlt évben –
a 150. évforduló kapcsán – reménykedtek is sikeres pályázatban, ám
ez csak remény maradt. Mint
mondja: a templom nagyobb volumenû pályázatokhoz túl „kicsi” és
„fiatal”, ráadásul komolyabb pályá-

zatokhoz a megfelelõ önerõ sem
áll rendelkezésre. A Zalakaros Új
Templomáért alapítvány pedig csak
az Isteni Irgalmasság templomával
kapcsolatos kompetenciákkal bír.
Az alapító önkormányzat módosíthatja esetleg a közhasznú alapítvány alapító okiratát, amennyiben
indokoltnak találja.
– Plébánia ranggal büszkélkedhetünk, ez számunkra ugyanazt jelenti, mint Zalakarosnak a városi
rang. Ennek a címnek a létjogosultságát azonban egyértelmûen az új
templom adta meg, így fogalmazhatunk úgy is: a templomok további sorsában az irány adott. A régi
templom azonban olyan ékköve
maradhat a városnak, mely kulturális és turisztikai értéket képviselhet.
Fontosnak tartanám a teljes felújítását, úgy érzem azonban, hogy ehhez nagyobb lokálpatrióta szemléletre is szükség volna. Én úgy látom,
ma túl sok a külsõ tõke, ami csak a
profitért jön Zalakarosra ténykedni, és sajnos ehhez nem tartozik
minden esetben lokálpatrióta
szemlélet. A nyereség és haszon , ha
picit nagyobb mértékben lenne
helyben visszaforgatva, még több
elégedett látogatót hozna, akiknek
ez a templom is tudna kikapcsolódást, elmélkedési lehetõséget kínálni méltó formában. Bízom benne, hogy ez a személet erõsödik a
jövõben, s ez pozitív iránybab befolyásolja ennek a kis templomnak
a további sorsát is.
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IV. Kannavirág királynõ választás – 2016
2016. július 23-án negyedik alkalommal került megrendezésre
a nagysikerû Kannavirág királynõ
választás Zalakaroson, amely az
évek alatt országhatáron átnyúló
programmá nõtte ki magát, a
rendezvényt a helyszínen 15002000 ember kíséri figyelemmel.
Az idei évben a konferanszié
szerepét ismét a nagysikerû TV
sztárok, Varga Izabella és Szõke Zoltán töltötték be, míg a zsûriben helyet foglalt többek között Freddie
is, aki 2016-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte hazánkat és
egy fergeteges mini koncertet is
adott a közönségnek.
A zsûri elnöke a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Hoffmann
Henrik, örömmel fogadta el Kovács
Szabolcs felkérését, megjegyezte,
hogy a Kis-Balatont és Zalakarost a

egy elkötelezett zenészt ismertünk
meg.
Az idei megmérettetésen õk
öten döntöttek arról, hogy ki viselhesse a koronát egy éven keresztül.
A kannavirág-jelölteknek pénteken egy partnertalálkozóval indult
a zalakarosi programjuk, melynek
keretében összeismerkedhettek a
szervezõkkel, illetve találkoztak a fõszponzorokkal és a sajtó
képviselõivel is.
Egy jó hangulatú, kötetlen
beszélgetés
kerekedett
a MenDan
**** Magic
Spa
&
Wellness Hotel pálmafás
teraszán, meg-

só bevonuláson alkalmi ruhában is
megmutatták magukat a zsûrinek
és a közönségnek. Elegánsak és
gyönyörûek voltak, melyben nagy
szerepe van a Gabryella Esküvõi
Szalon – Rendezvényszervezés és
Dekoráció szakértõi gárdának és
Pörzse Gabriella tulajdonosnak, aki
személyesen választotta ki a lányok
ruháit.
Az idei év gyõztese, a 2016-os kannavirág királynõ
a 19 éves
Styaszni
Dorina lett,
aki Budapesten él,
kiskora óta
táncol, imád
színházba
járni, és modellkedéssel is

kertészkedni, valamint fotózni.
Nagy szenvedélye a fõzés és a
gasztronómia, favoritja az olasz
konyha, de saját receptekkel is kísérletezik. Nagyon jól érezte magát
a két nap alatt, amit Zalakaroson
töltött.
A nyereményei:
– Páros hétvége a zalakarosi Hotel
Napfény*** -ben
– Ajándékcsomag, és 20.000,- forintos szabadon felhasználható ajándékutalvány a Zalakarosi Fürdõ
szolgáltatásaira
– Páros Segway túra a Zalakaros
Segway felajánlásából

Balaton régió fontos szereplõjének
tartja.
A zsûri tagja volt Mátrai Gabriella, a hévízi Rejuvena Esztétika Szalon tulajdonosa, a „legtermészetesebb szépség” díj felajánlója és odaítélõje, aki hozzáértésével és tanácsaival az egész show sikeréhez
hozzájárult.
Balassa-Szökrönyös Éva-t, az
Etalon Magazin fõszerkesztõjét,
már régi ismerõsként köszöntöttük,
az õ tudására és tapasztalataira
mindig szívesen támaszkodunk.
A hagyományokhoz híven a zsûri állandó tagja a regnáló Kannavirág Királynõ. Idén õ Kõhalmi Mercédesz volt, egy ifjú hölgy, aki belülrõl is ismerte a verseny izgalmait, és
pontosan tudta a legapróbb árulkodó jelek jelentését is.
Freddie, vagyis Fehérvári Gábor
Alfréd zsûritagnak való felkérése
abban a pillanatban dõlt el, mikor
kiderült, hogy számos koncertje
mellett városunkban is színpadra
tud állni. Személyében egy igazi úriembert, remek elõadó mûvészt és

alapozva a hangulatot az egész
hétvégére! Ezután Zalakaros legújabb turisztikai látványossága, a
Termáltó és Ökopart felé vették az
irányt, kipróbálva a szabadtéri fitness parkot. A vacsorát követõen a
lányok még kevertek egy-két koktélt a Gyógyfürdõ téren és megismerkedtek a kézmûves vásáron a
helyi termékekkel is.
A szombat délelõtt idén is a fürdõruhás felvonulással kezdõdött,
melynek keretében a lányok végigsétáltak a Zalakarosi Fürdõ strandján, és egy interaktív beszélgetés
keretében Kandász Andi segítségével mutatkoztak be a nálunk nyaralóknak, ezzel is kedvet csinálva az
esti élõshow-ra.
Az estét 20 órakor Szász Kitti
(freestyle futball) labdazsonglõr világbajnokunk látványos produkciója alapozta meg, ahol a 10 döntõs
lánynak három tourban kellett bemutatkoznia, és meggyõznie a zsûrit bájairól.
Az est fénypontja volt, hogy a
lányok a harmadik és egyben utol-

foglalkozik. Személyében egy elbûvölõ embert ismertünk meg, aki végig mosolyogta a versenyt és mindenkihez volt pár kedves szava! A
zsûri egyhangúan szavazta meg
Kannavirág Királynõnek, így õ viselheti egy évig a koronát és vihette
haza az értékes ajándékokat:
1. 100.000 Ft készpénz
2. 2 éjszaka 2 fõ részére a MenDan
Magic Spa & Wellness Hotel jóvoltából
3. Címlapfotózás az Etalon Magazin
jóvoltából Benkõ Péter fotóival
4. Egy igazán csajos városi kerékpár
a Yanko’s Bike jóvoltából
5. 30.000 Ft értékû tetszõlegesen
felhasználható ajándékutalvány a
Zalakarosi Fürdõ felajánlásából
6. Páros Segway túra – a Segway
Zalakaros felajánlásából
7. Hintós városnézés az Aphro-dite
Hotel jóvoltából

lom. Remek volt vele a felkészülés,
hiszen a sportos életmódjából fakadóan végig profin és koncentráltan
viselkedett.
A nyereményei:
– Páros hétvége a zalakarosi
AquaTherm Hotel***-ben
– 10.000,- forintos szabadon felhasználható ajándékutalvány a
Zalakarosi Fürdõ szolgáltatásaira
– Páros Segway túra a Zalakaros
Segway felajánlásából

A IV. Kannavirág Királynõválasztás elsõ udvarhölgye Aczél Zsuzsanna, aki Zalakoppányból érkezett a
versenyre, szeret túrázni, horgászni,

A IV. Kannavirág Királynõválasztás II. udvarhölgye, Gál Diána, Szombathelyrõl érkezett, aerobic oktató
és gyógymasszõr, mindene a sport.
Dia egy igazán magával ragadó személyiség, akibõl áradt az önbiza-

A „Legtermészetesebb Szépség”
különdíját, és az ezzel járó, a REJUVENA Esztétika Szalon által felajánlott 150.000 Ft értékû ajándékutalványt Bíró Kamilla nyerte. Kamilla
Debrecenbõl érkezett a versenyre,
egyetemi hallgató és nagy álma,
hogy mûsorvezetõ legyen. Az
együtt töltött két nap alatt végig
fesztelenül, felszabadultan viselkedett, és könnyedén viselte a versennyel járó izgalmakat. A díjat Mátrai
Gabriellától, a hévízi Rejuvena Esztétikai Szalon tulajdonosától vehette át.
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Bornapok és Utcazene Fesztivál Zalakaroson
KÉPRIPORTUNK A RENDEZVÉNYEKRÕL

Fotó: Strobl Gábor
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SZERETSZ-E ENGEM?
2016. július 4–8. között rendezte református gyülekezetünk
napközis táborát (KOEN) a
galamboki parókián. A napokat
csak délelõtti idõszakra terveztük, de hála Istennek az ebéd-, tízórai és uzsonna felajánlásoknak,
amit köszönünk presbitereinknek
és a gyerekek szüleinek, késõ délutánig tudtuk fogadni hittanosainkat. Gyülekezetünk létszámához mérten szép számmal vettek
részt gyermekeink ezen az Istentõl megáldott héten, általában 811 fõ volt együtt, aminek jó része
zalakarosi.

AZ EZÜST KLUB
NYÁRI KRÓNIKÁJA
Vidáman folynak a nyári
programok az Ezüst Klubnál.
Kellemes sétát tettünk az
öko-tóhoz, vidám terefere és
közös fagylaltozás is várt
ránk a klubpénztár jóvoltából.
Következõ vidám klubnapunk a civil házban zajlott,
szabadtéri lángos sütéssel
Csaba klubtársunk jóvoltából.
Lángos készítésének van valami titka, nagyon finom és
szép lángosokat készít! Klubdélutánunkat nótaszó fejezte
be.
Következõ összejövetelünk ismét a civil házban volt
grill parti keretében, Balázs
és György tagok kivitelezésével. A finom ételek és italok
ismét kihozták a nótaszót.
Tartalmas
elõzmények
után következett a „mindenki születés- és névnapja”
megünneplése. A köszöntõk
elhangzása után Ferenc klubtársunk saját fogású halból
készített mesteri halászléje
várt ránk, melynek írmagja
sem maradt a kondérban.
Meglepetés volt a tûzijátékos
torta fogyasztása. Fergeteges
nótaszó zárta az eseményt,
mindenki nótájának eléneklésével: Ez a nóta, nóta körbejár címmel.
Nagyon fellendült a klub
egész éves mûködése. Hamarosan fennállásunk 15. évfordulóját ünnepeljük, melyrõl
újabb tudósítást közlünk
majd szeptember hónapban.
Pataki Jánosné
a klubtagok nevében

Imatáborok Zalakaroson

Péter személyén keresztül, aki
Jézus tanítványa és apostola volt,
ismerhették meg a gyerekek Jézus
megváltó szeretetét, példaadását,
követésre, bizonyságtételre hívását.
A hét fõigéje „Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fi-

át adta, hogy aki hisz õbenne, el
ne vesszen, hanem örökélete legyen” (Jn 3,16). A héten minden
egyes napon arra kerestük a választ, hogy mi viszontszeretjük-e õt.
Ebben segítettek minket az énekek,
rövid mesés jelenetek, kézmûves

foglalkozások, de volt,
hogy a Balatonban próbáltuk ki, milyen halásznak lenni, jézusi történet alapján megmostuk
egymás lábát, vagy drámapedagógiai módszerekkel éltük bele magunkat a feldolgozandó bibliai történetekbe.
A szabadidõs játékokhoz a szomszédos Tanoda biztosította az
eszközöket, valamint
két délután a Balatonban fürödtünk.
Hiszem és tudom, hogy az a
gyermeki hit, amirõl Jézus is beszél,
élõ és a hét alatt tovább mélyült
gyermekeinkben, s szüleik számára
is példaadássá vált.
Kovács István
református lelkipásztor

KÉTSZÁZ FIATAL A KATOLIKUS TÁBORBAN
Nagy múltra tekintenek
vissza római katolikus egyház imatáborai: GalambokZ a l a k a r o s - Ho m o k ko m á r o m
helyszíneken immáron 19. alkalommal rendezték meg a
katolikus imatáborokat augusztus második hetében.
Az egy idõben három

helyszínen zajló foglalkozásokon közel 200 fiatal vett
részt, Galambokon a legkisebbek, az alsó tagozatosok,
Homokkomárom-ban felsõsök, Garaboncon pedig fõiskolás, egyetemista korú fiatal felnõttek táboroztak. A
résztvevõk a tábor napjain

egy-egy evangéliumi részlet
feldolgozásában
vettek
részt, de rengeteg játékos
program, sport, vetélkedõ is
várta a fiatalokat. A tábor
megszervezésében az Emberi
Erõforrások Minisztériumának pályázati támogatása segített.
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Mûvésztelep itthon és külföldön
HELYI FESTÕMÛVÉSZ IS KÉPVISELTE VÁROSUNKAT
Városunk ez évben is kapcsolódott a Zalai Nemzetközi Mûvésztelephez, illetve Krégár Hajnalka személyében városunkat
képviselte festõmûvész a puchheimi kulturális egyesület által a
német testvértelepülésen szervezett festõtelepen.
A Zalai Nemzetközi Mûvésztelep 1991 óta kerül megrendezésre,
melynek célja, hogy az elsõsorban
határon túl élõ hivatásos magyar
mûvészek (grafikusok, festõk, keramikusok) megismerkedhessenek, s
stíluskényszer nélkül alkothassanak.
Az idei mûvésztelep 2016. július
25. és augusztus 5. között került
megszervezésre.
Az alkotótelep ideje alatt a különbözõ országokból (Ukrajna,
Szerbia, Románia, Szlovénia, Horvátország) érkezõ magyar és nem
magyar származású alkotók számára lehetõség nyílik az alkotásra.
A program lehetõséget biztosít
a különbözõ országokban élõ alkotók számára a megismerkedésre, az
eszme és tapasztalatcserére továbbá a rendezvény ideje alatt ismereteiket bõvíthetik, megismerhetik
Zala megye természeti, történelmi
és mûvészeti értékeit, a fogadó települések számára pedig a kulturális programok színfoltjai, aktív részesei lehetnek.
2016-ban a fogadó települések
között szerepelt Hévíz, Resznek,
Szepetnek, Szilvágy, Tótszerdahely,
Tótszentmárton, Zalabaksa és
Zalakaros.
A tábori program utolsó napján
a hagyományoknak megfelelõen
záró kiállításra került sor, melynek
2016-ban is a nagykanizsai Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ õsze
András Galériája ad otthont.
A mûvésztelep keretén belül
Zalakaros két szerb mûvész hölgyet
látott vendégül, Eva Pavesicet és
Katarina Mandicot, az elõbbi a realista festõ mûvészet képviselõje,
utóbbi az absztrakté. Itt tartózkodásuk alatt Eva és Katarina több
festményt alkotott, amelybõl a Városházán tett látogatásuk során
egy-egy alkotással megajándékozták településünk önkormányzatát.
További alkotásaik megtekinthetõek a nagykanizsai Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ õsze András
Galériájában, amelybõl további két
alkotás fog Zalakarosra kerülni a kiállítás sorozat végén elõreláthatólag 2017 év elején.

Eva Pavesic (fent) realista alkotásán a 150 éves Szent Anna Templom a kép jobb oldalán látható, még Katarina Mandic (lent) absztrakt festményén szintén a kép jobb oldalán a Termáltó és Ökopart.

Krégár Hajnalka puchheimi
vendéglátóival.

Puchheim alkotótáborában
Krégár Hajnalka tevékenykedett.
– A bajor vidék érdekesen hatott rám. Az ottani emberek mentalitása, életvitele ugyan nagyon
más, mint a miénk, de igyekezetük
a vendéglátás terén figyelemre

méltó és értékelendõ. A gleisdorfi
alkotó társak, a puchheimi hölgyek bátorsága a különféle technikai megoldások terén különösen inspirált. A társaság fele
ugyan különféle kurzusokon sajátította el tudását, de érdekes al-

kotásokkal színesítették a kiállítási anyagot. Különös véletlen, hogy
Magyarországról Ludvig Dániel
volt az útitársam, akit mûvésztelepükrõl, s kimagasló szakmai
múltja révén jól ismerek – mondta
el a táborról Krégár Hajnalka. Mint
mondta: hat napot töltött
Puchheimben, fontos volt, hogy kizökkenve a megszokott légkörbõl,
újra élhette a festõk életét, s új alkotásokkal gyarapíthatta eddigi
munkáit.

Maugli története Zalakaroson
Mondhatni: úgy kellett már ez
nekünk, mint egy falat kenyér.
Egy kis színház, egy kis zenéskertmozis érzés Zalakaroson.
A kaposvári Roxínház elhozta közénk Maugli történetét,
remek hangulatot varázsolva a
kertmozi színpadára. Dés László
zenéje, Geszti Péter szövege
persze eleve garancia A dzsungel könyve címû darab sikerére,
a színészek játéka, sokszor humorral fûszerezett elõadása pedig remekül fûzte össze a zenét, játékot, szöveget kerek
egésszé.
Bár azt gondolom, igazán a
felnõttek értik meg ezt a darabot, a sok kisgyerek, akiket a
szülõk elhoztak az elõadásra,

ugyancsak élvezték a játékot,
bár nyilván õket a zene, a koreográfia nyûgözte le inkább
Az biztos, hogy picik és na-

gyok sok-sok tapssal hálálták
meg a színészek játékát. Reméljük, jövõre még több hasonló élményben lehet részünk.
– aa –
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Európa-bajnokok lettek
JELES EREDMÉNYT ÉRT EL NEUMAJER-CZIPÓ PÁROS DARTSBAN
Aranyérmes lett a Czipó Vivien, Neumajer Kitti páros a Budapesten megrendezett ifjúsági
darts Európa-bajnokságon.
A lányok ezzel a gyõzelemmel
egyben címvédõk is, hiszen az elmúlt évben Dániában is övék lett az
Eb-elsõség.. A 18 éven aluliak számára kiírt budapesti versenyen 17
ország 92 versenyzõje vett részt.
Az Eb-címvédõ magyar páros a
csoportja harmadik helyén jutott a
legjobb nyolcba, ahol elõbb egy
dán kettõst vert meg 3:1-re, majd az
elõdöntõben a verseny addigi legjobb teljesítményét nyújtó német
duót gyõzte le 3:2-re.
A sportág õshazájából, Angliából érkezõ Ashton, Greaves páros
elleni döntõ végig nagy csatát ho-

zott, és végül 4:3-ra nyertek a mieink.
Országos viszonylatban is büszkék lehetünk a hölgyekre, örömünket azonban fokozza, hogy a páros
egyik tagja, Neumajer Kitti szûkebb
pátriánk lakója, hiszen Zalaszentjakabon él, s itt, Zalakaroson járt általános iskolába. Öccse, a szintén
dartsot választó Gergõ pedig jelenleg is a Móra-iskola tanulója.
Kitti nem tagadja: nagyon ideges volt a verseny elõtt és alatt.
– Az idegesség és az izgalom
minden verseny elõtt benn van az
emberben és ez persze valamilyen
szinten természetes is. A mostani
Eb-n a plusz idegességet az okozta
nálam, hogy mégiscsak hazai pályán
voltunk, valahogy úgy éreztem,
jobban kell bizonyítani – nyilatkozta lapunknak az ifjú bajnok.

Mivel azonban a játék erõs koncentrálást, azaz nyugalmat igényel,
nem engedhetõ meg, hogy az idegesség sokáig uralja a játékost.
– Én úgy szoktam megnyugodni, hogy ha valaki ott van mellettem és bátorít – vallotta be Kitti.
Bátorításban nem volt hiány, hiszen családtagjai: öccse és szülei elkísérték õt a versenyre, végig szurkoltak, bátorítottak, s ez a jelek
szerint igazi szerencse talizmánnak
is bizonyult.
Most, a verseny után némi pihenõ
következik, aztán az újabb verseny: az
országos felnõtt bajnokság fordulója,
majd pedig az ifjúsági verseny országos fordulója vár a lányokra.
Kitti és öccse felkészülését jelentõsen segíti, hogy a városunkban
élõ, a J-Terv Kft-t vezetõ Józsa Atti-

la folyamatosan támogatja versenyzõinket, ennek a támogatásnak köszönhetõen tudtak több
edzésre és versenyre eljutni. A segítséget Józsa Attila ajánlotta fel a
gyerekek sikereit látva.
A fiatalok ezúton is köszönik a
segítõ hozzáállást, nekünk pedig
nem marad más hátra, mint, hogy
szurkoljunk nekik és kívánjunk további, hasonlóan szép sikereket!

Nemcsak dumáltak
ÚJABB FUTRINKA FUTÓTELJESÍTMÉNY

Strandlabdarúgó Torna
Az idei nyár sem maradt
strandfoci kupa nélkül, a fürdõ
homokos pályáján 2016. július 23án ezúttal hét csapat mérkõzött
meg egymással.
A csodálatos strandidõben, ideális körülmények között Stégli János
sportszervezõ
koordinálásával
megrendezett tornán a csapatok
elõször 2 csoportban mérkõztek
meg egymással körmérkõzéses formában, majd pedig a helyosztókon
a csoportokban azonos helyen végzõk mérkõztek meg. Így a csoportelsõk a döntõt játszották, a másodikak pedig a harmadik helyért küzdöttek. Városunk csapata a csoportban a harmadik helyet szerezte
meg, így az ötödik helyért játszandó osztályozó jutott neki. Ezt a fiúk
sikerrel vették, így végül az ötödik
helyet szerezték meg. A döntõbe

végül a THE HUN és a VÍZMÛ csapatai kerültek. A VÍZMÛ csapatában
több ismerõs arccal is találkozhatunk, hisz a kapusuk zalakarosi illetõségû, és a mezõnyben is találkozhattunk egykori játékosunkkal. A
döntõben végül a THE HUN csapata diadalmaskodott, míg a harmadik helyet végül a Szemere Olajbányász szerezte meg.
A korábbi strandfoci kupákhoz
hasonlóan a szervezõk a dobogósokat kupával jutalmazták, de értékes jutalmat kapott a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirály
is. A szervezõk legjobb kapusnak
Gergõ Áront, legjobb játékosnak
Stróber Krisztiánt választották, míg
a gólkirály ezúttal Nagy Attila lett.
A Zalakarosi Fürdõ Strandlabdarúgó Torna természetesen jövõre is
folytatódik, reméljük, még több
résztvevõvel.

Újabb ultramaraton váltófutást vállaltak be a Zalakarosi Futrinkák, a csapat ezúttal a Kaposvár melletti Deseda-tónál futott le
252 kilométert. A DUMA-n (Deseda Ultramaraton) futóink kilenc
fõvel, non stop futással, váltott futókörökkel teljesítették a kihívást, átlagosan 28 kilométert futott minden csapattag.
Míg tavaly a nagy forróság, addig idén az éjszakai és hajnali hideg idõ tette õket próbára, s bizony elõkerültek az õszi futófelszerelések is a rendezvény során.

A csapat tagjai (balról jobbra): Antal Anita, Józsa Tamás, Hegyi
Mónika, Deutsch Szabolcs, Kovács Renáta, Szabadics Attila,
Szabadicsné Madaras Katalin, Józsa Zsanett ás Józsa Attila.
A Futrinkák 23:55:23 óra alatt tették meg a távot, ezzel az idõvel a 7–12 fõs váltók baráti társaságok kategóriájában a 3. helyen
végeztek. A remek hangulatú rendezvényen kiemelkedõ teljesítménynek is tanúi lehettek futóink: Csécsei Zoltán ultrafutó beérkezését is végigtapsolhatták, aki ezt a távot 27 óra alatti idõvel
egyéniben teljesítette.

11

2016. augusztus 18.
Rangos fogathajtó versenynek
adott otthont a behiákpusztai
lovaspálya, ahol „C” kategóriás
kettesfogathajtó versenyt rendeztek 2016. július 24-én.
Zalakaros és Galambok települések önkormányzatának támogatásával megvalósult egész napos
sporteseményen két fordulós akadályhajtásban, szabadidõs fogathajtásban és vadászhajtásban mérték
össze ügyességüket és gyorsaságukat a fogatok. A Kanizsa Lovasklub
SE által lebonyolított verseny rangját jellemzi, hogy a rendezvényt
Czirákiné Pakulár Judit, Zalakaros

A tavaly vele készített riportban többször is hangsúlyozta: még
nem egészen iron man, csak félig.
Idén azonban nincs „kifogás”,
mert Szabadics Attila most már
egészen az: Vasember, városunkban az elsõ e címmel büszkélkedõ,
aki teljesítette az eXtremeMan
verseny teljes távját. Azaz leúszott
3,8 km-t, majd kerékpárra pattant,
letekert 180 km-t, hogy aztán futva folytassa (és fejezze be) 42,195
km-en. Mindezt 14 óra 24 perc
alatt, bõven az általa tervezett 15
órán belül.
Ajándék, mellyel meglepem…
magam-magam – idézhetnénk a
verseny kapcsán József Attila versének sorait. Ez a verseny, ez a gyõzelem ugyanis nem mindennapi születésnapi ajándék volt Szabadics Attila számára, hiszen 50. szülinapját
szerette volna ezzel – sportemberhez méltó módon – megünnepelni.
Nos, ez bizony sikerült. Jól sikerült.
De õ azt mondja: nem feltétlenül
arra a legbüszkébb, hogy teljesítette az egyébként valóban extrém
távokat. Hanem arra, hogy ugyanazon a napon Budapesten fia, Roland is teljesítette a fél ironmant.
– Szerintem egy szülõ számára

Népes mezõny a fogathajtóknál
város alpolgármestere, Bertók Ferenc Galambok polgármestere és
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár nyitották
meg.
Regionális verseny révén a zalai
fogathajtókon kívül Vas és Somogy
megyébõl is érkeztek fogathajtók.
A legnépesebb mezõnyt felvonultató (13 fogat), 710 m hosszú pályán
rendezett kétfordulós akadályhajtást is somogyi fogathajtó, Magyar

Zoltán nyerte Marcali
Város Szabadidõ SE
képviseletében. E versenyszámban
a
Zalalövõ és Környéke
LSE fogathajtói értek
fel a dobogóra, Szalai
József illetve Szalár
Róbert révén. E versenyszámban
a
galamboki Török Gyula negyedik helyen
végzett. A szabadidõs fogathajtásra
elsõsorban azok jelentkeztek, akik
nem régóta ûzik e sportágat. E versenyszámban csak zalaiak indultak,
a gyõzelmet a rendezõ lovasklub
versenyzõje, Németh Csaba szerezte
meg klubtársa, Németh István elõtt.
A harmadik hely itt is Zalalövõre került, az egyetlen hölgyversenyzõ,
Mázsa Viktória ért oda a dobogóra.
E kategóriában több „hazai” versenyzõnek is szoríthattunk, a
galamboki Pem László végül az 5.,
míg dr. Virág Ernõ a 6. helyen végzett. A leglátványosabb vadászhajtásban 9 fogat mérte össze gyorsaságát, itt Pais Béla révén zalalövõi
siker született, második helyen

Lebics István (Zalalövõ és Környéke
LSE) végzett, míg az akadályhajtásban gyõztes Magyar Zoltánnak ezúttal a harmadik hely jutott.
A pontszerzõ verseny, mely egyben a megyei bajnokság 4. fordulója is volt sportértékén, a sportág
népszerûsítésén kívül idegenforgalmi programként is szolgált, hisz a
fogathajtókon kívül is sok gyermekes család, vendég látogatott ki az
eseményre.
A tavalyi évben elindított fogathajtó versenyt természetesen jövõre is szeretnék a szervezõk megrendezni, remélve, hogy hasonlóan
színvonalas és sikeres versenyt láthatnak majd a kilátogatók.

Ironman ajándékba
SZABADICS ATTILA „MEGCSINÁLTA”
nincs nagyobb büszkeség, mint amikor a gyermeke kiemelkedõ teljesítményt nyújt, ráadásul úgy, hogy annak elérésében a szülõi példa segített. Meggyõzõdésem, hogy gyermekeink nem úgy tanulnak tõlünk,
hogy a szó szoros értelmében tanítjuk õket mi, szülõk, hanem úgy,
hogy jó példákkal szolgálunk otthon. Nálunk a sport a mindennapok
része, mindkét gyermekünk sportolt és teszi ezt ma is, és jólesõ volt
látni, hogy a fiam triatlonban is kipróbálta magát. Ami pedig a futást
illeti, arra vagyok a legbüszkebb,
ami világszerte is ritkán adatik meg:
májusban Prágában a gyerekeimmel
es feleségemmel együtt, egy versenyen mindnyájan sikeresen teljesítettük a maratoni futás távját –
árulta el Szabadics Attila.
A versenyrõl más „meglepõ”
tényt is közölt: nevezetesen, hogy
nem ez volt számára az idei évben
a legmegerõltetõbb sport próba.

– Az eXtremeMan elõtt két ízben is teljesítettem a fél-ironmant, és a második, a Desedánál
zajlott verseny sokkal alaposabban próbára tett, mint az ironman. A kerékpározás sokat kivett
belõlem, nehéz volt a terep nagyon, úgyhogy a futásra alaposan
elfáradtam már, ráadásul 36 fokos
hõség volt, a félmaratonnál már
„csak” 34. Az eXtremeMan korántsem volt szenvedés számomra, tényleg örömmel csináltam végig. Alapvetõen is az a meggyõzõdésem, hogy csak örömmel, örömbõl szabad sportolni, versenyezni,
s nekem ez a nagyatádin megadatott. Fontos persze az is, hogy az
embernek ne legyenek túlzott elvárásai, irreális célkitûzései magával szemben. Én 15 órát „adtam
magamnak”, sikerült is ezen belül
megcsinálnom, s nagyon elégedett vagyok. Azért elárulom: amikor két évvel ezelõtt az öcsém azt

mondta, az ironman a nekem való,
biztos, hogy meg tudom csinálni,
még magam sem hittem. De a bogár már ott volt a fülemben. Igaz,
sokat dolgoztam azért, hogy aztán az álom megvalósuljon.
S hogy van-e újabb bogár a fülben? Háááát…..úgy tûnik, igen,
vannak futás tervek és újabb ironman tervek is, a részletek még titkosak, annyit tudhatunk azonban,
hogy az újabb ironmanek újabb
születésnapokhoz kötõdnek.

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
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