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Városnap, huszonegyedszer
Ismét együtt ünnepelhette városunk
az országos, megyei, helyi politikai élet
meghatározó szereplőivel és városunk
lakóival, vendégeivel Zalakaros várossá
válásának évfordulóját.
A hagyományokhoz híven az ünnepségre a Kertmoziban került sor június 20-án. Beszédet mondott dr. Vitályos
Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Novák
Ferenc polgármester és Sylwester Lewicki,
Olesno első embere.
Itt adták át a képviselő-testület
által alapított kitüntető díjakat is,
majd az ünneplés a sportcentrum területén, a további napokban pedig a
Gyógyfürdő téren és a Dísz téren
rendezett programokon folytatódott.
Beszámolónkat és képriportunA díjazottak Darnai Réka, Darnai Józsefné, Gál Károly (Zalaerdő) Baracskai Gyuláné, Kovács Magdolkat a 6–7. és 12. oldalon olvashatják,
na, Sági János, (Zalakarosi Rendőrőrs) és Balog Levente.
láthatják.

Lengyel, magyar két jó barát
ÉVTIZEDES KAPCSOLATOT ÜNNEPELTEK
Zalakaros és Olesno tíz évvel
ezelőtt, Olesno várossá válásának 800. évfordulóján írta alá
azt a dokumentumot, melyben
a két város partnerséget fogad
kulturális, gazdasági, turisztikai
területen egyaránt.
Az évtizedes barátságot most
az együttműködési dokumentumok újbóli aláírásával erősítette
meg Sylwester Lewicki Olesno, és
Novák Ferenc Zalakaros polgármestere. Az esemény díszvendége Jerzy Snopek, Lengyelország
budapesti nagykövete volt.
A nagykövet emlékeztetett
arra: a magyarok és a lengyelek a
történelem során mindig is szolidárisak voltak egymással, s az,
hogy jelenleg több mint 140 testvérvárosi szerződés van érvényben a két nép között, azt mutatja,
hogy ez a barátság erős és máig

A gyümölcsöző együttműködést megerősítette Sylwester
Lewicki olesnoi és Novák Ferenc zalakarosi polgármester..
fennmaradt. A nagykövet kiemelte Olesno és Zalakaros példa ér-

tékű kapcsolatát, s ezt tette a két
város polgármestere is.

Mindketten úgy értékelték: az
elmúlt tíz évben sikerült valódi
tartalommal és emberi kapcsolatokkal kitölteni, tartalmassá tenni
a szerződést. Sylwester Lewicki
ebben kiemelte Novák Ferenc szerepét, és elmondta: a maguk részéről arra törekednek, hogy a fiatalokat is mind jobban bevonják
az együttműködésbe, hiszen az
elkövetkező évek további kapcsolatait az ő hozzáállásuk határozza
meg.
Novák Ferenc pedig azt a hitet
méltatta, amellyel a lengyelek
munkájukat végzik, mindennapjaikat élik. Hangsúlyozta: ez az erős
hit tudja életben tartani a partnerséget is, s mindketten kölcsönösen egyetértettek abban, hogy
a jelenlegi, jól működő kapcsolatot érdemes tovább vinni, mélyíteni, hogy még sok évtized múlva
is ünnepelhessék azt.
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PARLAGFŰ
AKCIÓ 2018.
ZALAKAROS
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén gyomnövény
a PARLAGFŰ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért
azt még virágzás előtt el
kell pusztítani! Zalakaros vá-

MEGHÍVÓ
Az államalapító Szent István
és az új kenyér ünnepére
2018. augusztus 20. (hétfő) 11.15 órakor
ünnepség a Szent István téren.
Program:
Hi m nu s z ,
ünnepi
beszéd, koszorúzás, kenyéráldás, kulturális
műsor, szózat
Augusztus 20. (hétfő) 10órakor ünnepi
szentmise az Isteni Irgalmasság templomban.
Szeretettel várjuk
Önt és kedves családját!
Zalakaros Város Önkormányzata
Közösségi Ház és Könyvtár

ros gyógyhely, ezért közös
célunk, hogy megakadályozzuk a város területén a
parlagfű elterjedését. A
parlagfű elleni védekezés
leghatásosabb módja a még
nem virágzó parlagfű gyökérzettel együtt történő eltávolítása.
Ha kihúzza a parlagfüvet,
az ott már nem tud újból
kihajtani.

MINDENKI
NYERHET,
ha gyűjti
a kihúzott
parlagfüvet!
A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén hétköznap
7.00–9.00 óra között
2018. július 16–tól 2018.
augusztus 17-ig
50 tő gyökeres parlagfű leadásáért igazolást kap,
amellyel ajándékutalványokat nyerhet.
Az utalványok kiosztásának időpontjáról az akcióban résztvevők külön értesítést kapnak.

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalakaros Város
Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján
2018. június 1. napjától
a falugazdász ügyfélfogadása a következő:
Falugazdász: Karácsony-Csordás Beáta
(Tel: 06-30-628-1360)
Ügyfélfogadás ideje:
Páratlan héten, szerda: 13.00 órától 15.00 óráig
Ügyfélfogadás helye:
Zalakaros Zrínyi u. 2. sz. alatti épület tárgyalója.
Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatal
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Kiváló tanuló díjat adtak át
Bár lassan már újra a tanévkezdésen
gondolkodhatnak a diákok, e lapszámunkban tudunk hírt adni arról, hogy július közepén búcsút vettek a Móra-iskolától a nyolcadik osztályosok. A diákokat Grófné Csatos

Andrea intézményvezető és Várnagy Szabolcsné osztályfőnök búcsúztatta, a gyerekek többsége gimnáziumban, illetve
szakgimnáziumban folytatja tanulmányait
szeptembertől.

Az iskolai tanévzárón adták át az önkormányzat által alapított és megítélt KiválóTanuló kitüntetést is. Az elismerést
ezúttal a nyolcadik osztályos Vass Barbara
vehette át Novák Ferenc polgármestertől.

Ismét bűnmegelőzési iroda nyílt
A NYARALÓK BIZTONSÁGÉRZETE ERŐSÖDIK
A nyári időszakra, a strandfürdő területén ismét megnyitotta kapuit a bűnmegelőzési
iroda.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a kiemelt üdülőhelyeken,
Zalakaroson és Keszthelyen működtet ilyen irodákat, ahol ifjú önkéntesek a rendőrökkel együttműködve igyekeznek a vendégek
nyaralását biztonságossá tenni.
A megnyitón Tóth László őrnagy elmondta: a főkaptiányság

immár tizennegyedik éve nyitja
meg minden szezonális időszakban az irodát, az önkéntesek kiválóan együtt tudnak működni a
rendőrökkel, ebben természetesen
sokat segít a Kistolmácson működő felkészítő tábor.
Idén húsz önkéntes állt szolgálatba a strandon. A fürdő életére
észrevehetően jó hatással van a fiatalok tevékenysége, az elmúlt évben több mint 600.000 vendég
érezhette segítségüket.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a

fiatalok a strand területén járőröznek, információkat, felvilágosításokat adnak, de a strandon kívül is
dolgoznak, ellenőrzik a parkolóban a gépkocsikat, elveszett tárgyakat keresnek, tevékenységükkel a nyaralók biztonságérzetét
emelik, gondtalan időtöltését segítik.
Munkájuknak is nagymértékben köszönhető, hogy a fürdőn
évek óta nem történt komoly bűneset, a járőrözés visszatartó hatással bír a strand területén.

Lefedik az árkokat a Petőfi utcában
Az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország együttműködési program 2014-2020 pályázat keretében megépítésre
kerülő kerékpárút, illetve kerékpárút és járda V. szakaszának
kiviteli munkáit végzi a vállalkozó Bauterc – Prizma Kft. Ennek
keretében a Petőfi utca nyugati
oldalán, a rézsű aljában egy kétirányú kerékpárút valósul meg.
Jelenleg a munkaterületen az
árok lefedés, csapadékcsatorna
építés munkáit végzi a kivitelező.

CSAK
ANGOLUL
Amerikai diáklány tanította angolra a fürdőn és a
civil házban az erre vállalkozó gyermekeket néhány
hétig az elmúlt időszakban.
Miriam Nordine a Zalai
Falvakért Egyesület által
koordinált program segítségével jutott el Magyarországra, illetve hozzánk,
a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. készséges
fogadásának köszönhetően.
Molnár Veronika, a
Tourinform iroda vezetője elmondta: örömmel fogadták a Zalai Falvakért
Egyesület megkeresésére
a diáklányt, aki a Learning Enterprises program
keretében érkezett hazánkba. Ennek a programnak a lényege, hogy
kisebb európai városokban, falvakban amerikai
egyetemisták tanítanak
nyelvet, akik az adott ország nyelvével nem bírnak, tehát a programban
részt vevők egyszerűen
kénytelenek
angolul
kommunkálni.
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Fegyveresek a strandon
VÍZIPISZTOLLYAL HADAKOZTAK KICSIK ÉS NAGYOK

Fotók: Egry Miléna
Fegyveresek lepték el a Zalakarosi Fürdő
strandját július 14-én. Szerencsére a fegyverek nem voltak komolyak, ahogyan a harc
sem, bár a jelenlévők több esetben nem egészen így gondolták.
A fürdő ezen a napon az év vízipisztoly csatáját hirdette meg, melyet hatalmas érdeklődés
övezett.

A jó hangulatot garantálta a rengeteg
jelentkező, a remek idő, a strand egyik legfelkapottabb játéka, de az is, hogy a pisztolyból előszökkenő vizet ételszínezékkel
festették meg, így, aki találatot kapott, nem
titkolhatta el, sőt a csata végére a lelkes harcosok piros, kék, zöld, sárga színekben pompáztak.

Persze, ezt senki nem bánta, nagyon jól szórakoztak kicsik és nagyok. A csatára délután
került sor, de már délelőtt fel lehetett készülni
némi segítséggel a „mesterlövészetre”.Volt aztán párbaj és harci akadálypálya, családi „futamokkal” fűszerezve, egyszóval: az esemény óriási sikert aratott a fürdővendégek és szurkolóik
körében.

Szülinapi örömzenélés
Városunk arany minősítéssel rendelkező művészeti csoportja, a
Karos Fúvósegyüttes fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelheti ez évben. A jeles alkalmat két napos örömzenéléssel tették emlékezetesebbé.

SUNSET JÓGA – AZ ÉV LEGRÖVIDEBB
ÉJSZAKÁJÁT KÖSZÖNTÖTTÉK
Szent Iván éjjelén különleges programmal várta a turisztikai egyesület az érdeklődőket.
Naplemente jógán vehettek részt a vállalkozók a Dísz téren, pontosabban a jógázáshoz szükséges kellékeket a tér melletti zöld területen helyezték el.
A rendezvényt az egyesület az indiai nagykövetséggel közösen szervezte, a közönséget dr. Dileep Shakya indiai professzor és Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte.
A lelkes jógázók, akik között profik és kezdők, kíváncsiskodók
egyaránt akadtak, Harcz Mária IYENGAR jógaoktató irányításával,
Szent Iván-éji tábortűz fényénél, meditációs zenére végezték gyakorlataikat. A sunset jógát a IV. Nemzetköz Jóganapon tartották, e különleges eseménnyel üdvözölve az év legrövidebb éjszakáját.
A szervezők reménykednek a folytatásban, erre az indiai nagykövetség részéről is megvan a készség, mint az a program köszöntőjében elhangzott.

A Gyógyfürdő téren tartott fúvós fesztiválon a Kanizsai Fúvósegyüttes, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és az Olesnoi
Fúvószenekar vett részt, fergeteges koncerttel örvendeztetve meg
egymást és a közönséget.
Remek hangulat uralta a fesztivál minden percét, a közönség, a
csoportok tagjai egyaránt élvezték
a játékot, a közös muzsikálást. Hatalmas hangulat kerekedett a ze-

nélések folytán, volt közös éneklés,
egymás koncertjébe „belezenélés”,
még önkéntes, csak erre az alkalomra szerveződött tánckar is működött a karosiak koncertje alatt.
A Tatár Csaba vezette karosi
együttes ismét bebizonyította,
hogy érdemes a szakma és a közönség elismerésére, magával ragadó vidámságuk pedig garancia
arra, hogy koncertjeiken mindenki
remekül érezhesse magát.

Húszesztendős a Karos Fúvósegyüttes.
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Szebbnél szebb hölgyek mérették meg magukat az idén is,
az immár hatodik alkalommal
megrendezett Kannavirág Fesztiválon.
– Több mint 50 lány jelentkezett a felhívásunkra, egy szakmai zsűri választotta ki végül
azt a 10 döntős lányt, akik bemutatkozhattak a nagyközönségnek is – árulta el Molnár Veronika, a Tourinform-iroda vezetője,
a rendezvény szervezője. – A lányok közönségszavazáson is
részt vettek, és ott a legtöbb
szavazatot kapó lány lett a közönségdíjasunk.
Az irodavezető elmondta azt
is: a tíz döntős lány három napot
töltött Zalakaroson egy felkészítő
táborban, ahol sokat gyakoroltak
és megismerkedtek a várossal is.
A lányokat felkészítették a színpadi mozgásra, több színpadi koreográfiára, illetve a bemutatkozásra is.
A döntőt a Dísz téren tartották, a szakértő zsűriben helyet
kapott Tatár Csaba, a Karos Fúvósegyüttes vezetője, illetve Kállay-Saunders András is.
A zsűritagok egyetértettek abban, hogy a legfontosabb szempont mindenki számára a hölgyek
pozitív kisugárzása, hiszen ez ragadja meg a szemlélőt, ez ad
vissza a legtöbbet arról, aki végigvonul a színpadon.
Ahogyan minden évben, úgy
most is volt utcai ruhás és fürdőruhás bemutató is, utóbbi erősen meg is dobogtatta a férfi
szíveket, hiszen a hölgyek remekül mutattak a nyári kollekciókban.
A bevonulásokat műsor színesítette, fellépett többek között
Szakonyi Milán, illetve énekelt a
közönségnek a zsűritag Kállay-Saunders András is.
A műsort a Varga IzabellaSzőke Zoltán páros vezette le,
akiknek – mondhatni – már komoly gyakorlatuk van a szépségverseny vezénylésében, most is
remekül mutatták be a hölgyeket
és oldották a versenyzők lámpalázát is.
A zsűri hosszas tanakodás után
– merthogy a választás valóban
nem volt egyszerű – a szlovákiai
Vágsellyéről származó Keller Júliát választotta a legszebbnek, első
udvarhölgy Juhász Boglárka, második udvarhölgy Varga Réka lett.
Az idei év egyébként a Go
wild tematikában zajlott, ez a díszítésen és a kellékeken is megmutatkozott.

Királynőt választottak

KANNAVIRÁG-FESZTIVÁLON MUTATKOZTAK BE A HÖLGYEK

6

2018. július 26.

Fejlesztési hajrában a város – fogalmazott a városnapi ünnepségen beszédében Novák Ferenc polgármester. Zalakaros polgármestere a település várossá avatásának 21. évfordulója alkalmából rendezett Kertmozibeli ünnepségen beszámolt az elmúlt időszak
eredményeiről, összegszerűsítve is a Zalakarosra érkező támogatásokat.
– Napelemekre 27 millió, ipari
park területének fejlesztésére 100
millió, kerékpárút építésre 230
millió, gyógyhelyi központ létrehozására 650 millió, civil ház bővítésére 19 millió, 15 millió forintot

nyert el a város – mondta, hozzátéve: emellett erkölcsi elismerés
volt a Virágos Magyarországért
verseny Aranyrózsa-díja, illetve a
turisztikai egyesület által elnyert
Gyémánt marketing-díj.

A húsz esztendős Vonós Kamarazenekar az ünnepi műsoron.

A város ifjú polgáraivá vált nagykorúak.

A legkisebbekre dr. Háda László plébános kért áldást.

Városnap,
– A jelenlegi vezetésen és a
lakosságon is múlik, hogy milyen
lehetőségeket, eredményeket
adunk át utódainknak. Mindnyájan egy csónakban evezünk. Nagy
kérdés, ki mennyire húz, hiszen ha
valaki leengedi csak a lapátját, és
beletartja vízbe, ez már komoly
ellenállást jelent. Nem is beszélve
arról, mit okoz az, hogy ha a két
oldal között nincs meg a szimmetria – mondta.
Elismeréssel szólt a város fejlődéséről dr. Vitályos Eszter, Európai
Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár.
– Huszonegy év egy település
életében nem nagy idő, de Önök
ezen évek alatt Zalakarosból valódi várost fejlesztettek, miközben
a túlzott városiasodástól meg
tudták kímélni a települést. S éppen ez adja ma Zalakaros rendkívüli vonzerejét – hangoztatta.
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, fejlesztési biztos ugyancsak
méltatta a város eredményeit, kiemelten szólva a növekvő turisztikai
mutatkókról és Zalakarosnak a környéken kivívott kulturális rangjáról.
Köszöntötte a várost Sylwester
Lewicki, Olesno polgármestere is,
majd a város megünnepelte a
legifjabb és a felnőtté vált lakóit.
Az elmúlt egy évben született babáknak a polgármester és Czirákiné Pakulár Judit babakendőt kötött, a kicsiket dr. Háda László
plébános áldotta meg, a 18. évüket
betöltő fiatalokat pedig oklevéllel
avatta a város teljes jogú lakóivá
Novák Ferenc polgármester.
A frissen avatott újszülöttek:

Novák Ferenc
Lakatos Léna, Magyar Nimród,
Tóth Konrád, Józsa Keve, Németh
Tas Levente, Dolezsár Hunor, Németh Bálint, Kiss Elza, Kovács Csenge, Gergely Zsigmond, Virág Barbara, Rédics Mara, Rédics Milán,
Hegedüs Máté, Takács Nóra, Kékesi
Anna, Vasava Schreel, Beke Loretta,
Marton Buda Barnabás, Filep Nagy
Levente, Horváth Hanna Panna, Urbanics Máté.
Zalakaros teljes jogú polgáraivá
fogadottak: Kiss Bálint László, Flórek Tamás, Flórek Viktor, Vadlek
Dániel, Ozsvárt Alexandra Mónika,
Szabó Dóra Barbara, Horváth Gyula, Kovács Luca, Horváth Tamara,
Csinyát Dominik, Varga Luca, Fenyvesi Krisztián, Schrodt Norman Bennó, Egry Miléna, Szabadics Zoltán.
A városnapon adták át a képviselő-testület által alapított kitüntetéseket is.
ZALAKAROSÉRT KITÜNTETŐ
DÍJAT kapott Baracskai Gyuláné a

Színpadon a Bottal-fogó együttes..
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huszonegyedszer

Dr. Vitályos Eszter

Manninger Jenő

Gránit Gyógyfürdő gazdasági irányításában, a beruházások, fejlesztések lebonyolításában, a magas
szintű szolgáltatási rendszerének
kialakításában végzett lelkiismeretes, kiemelkedő tevékenységének
elismeréséül.
ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT ÉS
VENDÉGLÁTÁSÁÉRT KITÜNTETŐ
DÍJAT vehetett át a Zalaerdő Zrt.
nevében Gál Károly vagyongazdálkodási osztályvezető a cég együttműködő partnerségének, az erdők
közjóléti funkcióinak megteremtésében, új és minőségi szolgáltatások
létrehozásában – Csiga-túra tanösvény létrehozása, új kilátó építése –
nyújtott szerepének elismeréséül.
ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT
KITÜNTETŐ DÍJAT vehetett át a
Darnai család: Darnai Réka, Darnai Máté és Darnai Józsefné Zalakaros kulturális életében hosszú
éveken keresztül végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül.

ZALAKAROS SPORTJÁÉRT KITÜNTETŐ DÍJAT kapott Kovács
Magdolna kosárlabda edző több
évtizedes, magas színvonalú, önzetlen edzői munkájának elismeréséül.
ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE
DÍJBAN részesült Balogh Levente
egyéni és csapatsportban elért kimagasló eredményeiért.
ZALAKAROS EMLÉKPLAKETTET vehetett át a Zalakarosi Rendőrőrs nevében Sági János rendőr
alezredes, őrsparancsnok a település alapvető értékét jelentő közbiztonság 25 éves szolgálatának elismeréséül.
Az ünnepségen fellépett a húsz
esztendős Vonós Kamarazenekar, a
Női Kar és a Bottal-fogó együttes,
a rendezvényt pedig a sportcentrumnál vendéglátás követte, ahol
civil szervezetek főztek a zalakarosiakra (az önkéntes tűzoltók, a Zalakarosi Fürdő, az M7 Takarék, a

Zalaerdő, a Zalakarosi Vállalkozó
Szövetsége, a Fidesz Zalakarosi
Alapszervezete) és itt vágták fel a
város tortáját is, a Szilágyi Cukrászda Erdő ajándéka fantázianévre
keresztelt inomságát.
A torta csokoládés piskótában
erdei gyümölcsökből főzött lekvár és mascarpónés krémből áll,
egy vékony csokoládé krémmel,
bodzás tejszínes krémmel a tetején.
Közel15 kg gyümölcsöt használtak fel az elkészítés során: kék
áfonya, fekete szeder, málna , eper
és ribizli díszítette és ízesítette a
finomságot. A bodzát Zalakaros és
a környék erdeiből gyűjtik minden

évben – árulta el Szirmai Judit és
Dobrádi Mónika, a cukrászda tulajdonosai.

A lakosságot a civil szervezetek látták vendégül, az M7 Takarék lángost sütött.

A város tortája ünnepélyes megszegése.

A Női Kar, vezényelt Tarnai Lászlóné.
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Vakáció-strand-hűsítő fürdőzés-sör-lángos-csúszdák-élmények. Ugye milyen jól hangzik? Ha
eljön a várva várt nyaralás, a nagy
örömmámorban arra is gondoljunk, hogy az élményekkel ép
testben ép lélekkel térhessünk
haza. Fel kell készülnünk azokra a
tipikus nyári malőrökre, amik viharfelhőket hozhatnak még a legforróbb nyári napokon is.
Csupán néhány apró szabály van,
és mindez egyszerűen elkerülhető.
Nézzük a 3 legalapvetőbbet:
1) NAPTEJ: ne spórolj vele! Ki
mondta, hogy a nyaralás és strandolás kézenfogva jár együtt a rákvörösre sült testtel? Célszerű már a
napozás megkezdése előtt fél órával
alaposan bekenni magad, a gyerkőcökről nem is beszélve. Használj mindig magas faktorszámú napvédő
krémet! Tévhit, hogy akkor nem
barnulsz. Csupán nem égtek meg. A
tizenegy és három óra közti időszakban ne restelljünk kalapot, nyári
sapkát a fejünkre tenni. Egyrészt
roppant trendi, másrészt megvéd
egy napszúrástól is.
2) PAPUCS: vedd fel! Tény, hogy
kevesebb jobb dolog van annál, mint
forró napokon mezítláb sétálni a
pihe-puha fűben, de nem csak mi
szeretjük. A darazsak, méhek és
egyéb szúrós dolgok is csípik a helyet. Ha hagyjuk, akkor a mi talpunkat is. Pláne akkor, ha tudomásunk
van arról, hogy a szurkálás allergiás
reakciót vált ki nálunk.
3) STRANDI HÁZIREND: tartsd
be! A medence küszöbén találhatók
táblácskák… Azok a tanácsok tényleg aranyat érnek. Életkor, magasság, vízmélység, hőmérséklet, vízös�szetétel… Ha azt látod rajta, hogy
10 percig biztonságos pl. a gyógyvizes medencében tartózkodni, akkor

Strand, nyaralás, élmények
HOGY ÉPSÉGBEN TÉRJÜNK HAZA…
10 perc után adj magadnak egy rövid szünetet. Vegyél egy frissítő zuhanyt, olvass el pár lapot a kedvenc
magazinodból/könyvedből, aztán
vesd bele magad újra a gyógyító
habok közé.
Ha mégsem sikerült elkergetni
azokat a bizonyos viharfelhőket,
hidd el, a Zalakarosi Fürdőn a legnagyobb biztonságban vagy. A Zalakarosi Fürdőn szolgálatot teljesítő
profi mentősökből álló csapat állandó készenlétben áll és segítséget
nyújt. Ők egyikei azoknak a hétköznapi hősöknek, akik főállásban kivonuló mentőtisztek, a sürgősségi ellátás második legmagasabban képzett
egységei. Nálunk hozzájuk fordulhattok a legapróbb, legegyszerűbb
panaszokkal is, de szükség eseten
életet is mentenek.
Ezúttal Tóth Gábor mentőtiszttel,
a mentős-csapat vezetőjével jártuk
körbe a témát, hogy mi a teendő,
ha…
– Ne gondoljunk rögtön nagy
horderejű dolgokra. Az életmentés
szerencsére sereghajtó a gyakorisági listán, sokkal inkább előfordul,
hogy megmentjük egy család önfeledtnek indult nyári napját. – kezd
bele Gábor. – Ha csak egy nagyon
hétköznapi dolgot kéne kiemelnem: fejfájás. Mit tesz ilyenkor az
ember, ha nem hordja magával a
házipatikát? Elmegy, patikát keres,
megvásárolja a pirulát, visszamegy
és már el is vesztegette a strandolásra szánt idejének egy részét.

– Kettő vagy akár több jó cselekedet egy csapásra?
– Végül is igen. Elláttuk a panaszost, csillapítottuk a fájdalmát és
élvezheti tovább a strandolást.
– Tapasztalataid alapján mi az,
ami beárnyékolhatja a nyaralást,
strandon töltött időt?
– Általánosságban a legtöbb
strandi baleset a figyelmetlenségből adódik. Amikor pl. egy csúszda
használatának vannak kg-ban meghatározott korlátai, és ezt sokan
figyelmen kívül hagyják, az okozhat esetenként balesetet. Ilyenkor
a medenceőr értesít minket, helyszínre sietünk, felmérjük a baleset
súlyosságát, ellátjuk, kórházba irányítjuk, ha szükséges mentővel elszállíttatjuk a sérültet.
Ugyanígy a figyelmetlenség
kontójára mondanám azt a példát,
ha valaki túllépi a javasolt időkorlátot és rosszul lesz a melegvizes
gyógymedencében. Ilyenkor fontos, hogy tájékoztasson minket ismert betegségeiről, szedett gyógyszereiről és arról is, hogy nem
tartotta be az előírt szabályt/javaslatot.
– Ha strand, akkor sör, finom
koktélok… Szokott némi fennforgást okozni?
– Előfordul. Köztudott, hogy az
alkohol felszabadítja a gátlásokat.
Ez leginkább azok számára okozhat veszélyt, akik alapvetően félnek a magasságtól, mégis úgy érzik, pár pohár után meghódítják az

Adrenalin csúszdaparkot, ahol az
indítómagasság 20 méter is lehet.
A baj akkor következik be, amikor
a bátorságot nem tudja követni a
test, így lesz egy kis rosszullét. Tehát igen, a vakmerőség is tud galibát okozni.
– Összegezve: a legkisebb
problémától kezdve a legnagyobb
bajon át, ott vagytok a Zalakarosi
Fürdő vendégeinek biztonságát,
testi épségét szolgálva.
– Igen. De közvetve Zalakaros és
térségének teljes lakosságát szolgálja csapatunk jelenléte a fürdőn.
Ez egy olyan felelősségvállalás a
fürdő részéről, mellyel a mentőállomásokat tehermentesíti. Mivel
mi a helyszínen vagyunk, így egy
bekövetkező baleset esetén azonnali segítséget nyújtunk, így nem
feltétlen kell az egyetlen esetkocsit riasztani; nem vonnak el kapacitást a lakosság részéről.
Hogy miből épül fel egy felejthetetlen, szép élményekben gazdag
nap a strandon? Óriási adag odafigyelésből, ami úgy kezdődik, hogy
mindig figyelj magadra, a tested jelzéseire, ne habozz segítséget kérni,
ha úgy érzed, szükséged van rá, figyelj a környezetedre, bátran működj együtt a medenceőrökkel,
úszómesterekkel, hiszen ők is a legjobbat akarják Neked.
Biztos lehetsz benne, hogy a Zalakarosi Fürdőn a legjobb kezekben
vagy!
Forrás: Zalakarosi Fürdő

Külgazdasági attasékkal tárgyaltak
Június 27–29-e között Budapesten, a
Mercure Budapest Buda hotelben került
megrendezésre a Külgazdasági Értekezlet.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház, valamint
a Külgazdasági és Külügyminisztérium társszervezésében rendezett találkozón 20 perces meetingek keretében nyílt lehetőség
kapcsolatfelvételre a külgazdasági diplomatákkal. Zalakaros először vett részt a találkozón, a várost Cziráki László a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója és Kovács Szabolcs a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője képviselték a rendezvényen.
A találkozók elsődleges célja, hogy segítséget nyújtsanak a kis- és középvállalkozások
külpiacra jutásában. Zalakaros kiemelt küldő
piacaira fókuszálva Németország, Ausztria,
Csehország, Szlovákia és Lengyelország, vala-

mint Horvátország diplomatáihoz kért személyes találkozókat.
A szakemberek bemutatták Zalakaros turisztikai potenciálját, és a diplomatákkal közösen határozták meg a város kitörési pontjait az
adott célpiacokon.
CZIRÁKI LÁSZLÓ ÉS KOVÁCS SZABOLCS
A KÜLGAZDASÁGI ÉRTEKEZLETEN
– A Zalakarosi Fürdő számára kiemelt fontossággal bír Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia valamint Horvátország.
Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a külügyi képviseleteikkel és a turisztikai szervezeteikkel. Fokozottabban kívánjuk igénybe venni Zalakaros, Nagykanizsa és a térség
településeinek a testvérvárosi turisztikai kap-

csolatait a célországokban – fogalmazott
Cziráki László vezérigazgató.
– A számok most szépen alakulnak Zalakaroson, 2018 első öt hónapja 18%-os növekményt hozott vendégéjszakák tekintetében, azonban éppen most nem szabad
hátra dőlnünk, hiszen hosszú távon is biztosítanunk kell Zalakaros versenyképességét új piacok megnyerésével. A külföldi
vendégéjszakák növelése érdekében a
Nonprofit Kft. a szolgáltatókkal közös
online marketingkampányt indított Ausztriában, melyhez a preferált partnerek
társfinanszírozásos formában csatlakoztak. A jövőben még több küldő piacot
szeretnénk megdolgozni, nem csak online
platformokon, ebben kértük a külgazdasági attasék közbenjárását – mondta el Kovács Szabolcs ügyvezető.
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ZALAKAROSI KÖNYVTÁR
NYÁRI NYITVATARTÁS
2018.06.16-tól 2018.08.31-ig
Hétfő: 10.00–14.00, Szerda:
08.00–16.00, Péntek: 10.00–13.00
Felhívjuk minden kedves
könyvtárlátogató figyelmét,
hogy 2018.07.02-től 2018.07.14ig a könyvtár ZÁRVA tart!

FÚVÓSTÁBOR
Négy együttes – a kanizsai felnőtt, ifjúsági és gyermekzenekarok,
valamint a zalakarosi csoport – tagjai táboroztak városunkban.
A táborozók a fúvós próbák helyszínéül szolgáló, strandfürdő feletti épületben kaptak helyet, itt zajlottak a próbák, a közös zenélések is.
A résztvevők új darabokat tanultak, amelyeket aztán be is mutattak a
hetet záró koncerten a szülőknek. A zenetanulás mellett azért kikapcsolódásra is jutott idő. A fúvósok tábori repertoárján szerepelt például a Zorba, a görög filmzenéje, a Watermelon Man című jazz sztenderd
és egy Vangelis-mű is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Igazi lokálpatrióta vagy? Minden
érzékedben Zalakaros vibrál? AKKOR TE EGY IGAZI INSIDER VAGY!
Küldd el legütősebb vlogger videódat, amelyben Zalakaros egy
rejtett kincsét mutatod be és nyerd
meg a fődíjat a Telekom felajánlásából!
Olyan, max. 30 mp-es videókat
várunk, AMELYEK ELSŐ KÉZBŐL
mutatnak be EGY-EGY KEVÉSBÉ ISMERT ZALAKAROSI attrakciót,
helyszínt, ÉLETÉRZÉST, amiért egyszerűen muszáj Zalakarosra látogatni.
A videóval szembeni elvárások:
• Jó minőségű (min. felbontás:
720p) – de nem profik által beállított és megvágott – elsősorban
okostelefonnal készített – videókat
várunk! (Javasolt formátum: mp4)
• Ezzel a beköszönéssel kezdődjön: – XY vagyok, Találkozzunk Karoson, mert…
• Tartalmazzon egy személyes,
extra tippet (látnivaló, szolgáltatás
stb.) ami az ide látogatók érdeklődését felkeltheti.
Személyenként maximum 1 db
videót várunk (pl: wetransfer, mammutmail) az alábbi email címre:marketing@zalakaros.hu
vagy
pendrive-on a Tourinform irodába
(Gyógyfürdő tér 10).
A pályázat ütemezése:
• A pályázatok beérkezési határideje: 2018.08.15.
• A 20 elődöntős kiválasztása:
2018.08.22.
• Közönségszavazás: 2018.08.22
– 2018.09.25.
• Eredményhirdetés: 2018.10.02.
A 20 legkreatívabb vlogot a
zsűri választja ki, majd egy közönségszavazással Ti választjátok ki
ezek közül a 10 döntőst. A közönség által legtöbb pozitív reakciót
kapó 10 kedvenc közül a zsűri választja ki a KAROS INSIDER 2018
pályázat győztesét és a díjazottakat, amelynek készítője a TELEKOM jóvoltából egy csúcskategóriás okostelefonnal lesz gazdagabb.
A 2. helyezett nyereménye: „Zalakaros kincsei” VIP csomag az idén
25 éves zalakarosi Tourinform iroda
felajánlásából.
A 3. helyezett nyereménye: 15
perces sétarepülés a Zalakarosi
Reptér jóvoltából.
További részletek és szabályzat:
www.zalakaros.hu/karos-insider

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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Strandfoci kupa a fürdőn

ULTRAFUTÓT JEGYEZHETNEK A FUTRINKÁK
Hogy a futásban mi nevezhető
ultra távnak, abban a szakirodalomban sem található egységes állásfoglalás. Többek már a maraton,
azaz a 42 km feletti távot teljesítőket is ultrafutónak nevezik, vannak, akik a legalább 100 kilométer
felett futókat tekintik annak.
Bármelyik álláspontot is fogadjuk el, az biztos, hogy Szabadicsné
Madaras Katalin, a Zalakarosi
Futrinkák tagja az ultrafutók táborába tartozik, a karosi futók közül
egyedül büszkélkedhet azzal, hogy
a közelmúltban teljesítette az Ultra
Tisza-tó 111 kilométeres távját.
Komoly felkészülés előzte meg a
versenynapot, az edzéstervet Molnár Tamás edző készítette az egyébként több mint egy éve folyamatosan sérüléssel küzdő futó számára.
– Hatalmas öröm, hogy teljesítettem a távot, rengeteget dolgoztam ezért az eredményért, úgy

érzem. Erőt adott, hogy férjem is
futott csapattal ezen a versenyen
és vele, illetve a csapattagokkal
találkozhattam a táv során, s nagy
lelki támaszom volt leányom, Adrienn, akik végig kísért kerékpárral a szakaszokon. Frissített, ha
kellett, és nagyon profin tette azt,
hol sóval, hol géllel, hol „életet
mentő” jegeskávéval segített az
energia pótlásban. Nagyon boldog
és büszke vagyok, hogy végigcsináltam – fogalmazott Szabadicsné
Madaras Katalin.
Gratulálunk a nem mindennapi
teljesítményhez, még sok-sok sérülésmentes kilométert kívánunk!

Nyári hőségben, homokos terepen korántsem egyszerű a bőrt
rúgni, mégis számos csapat vállalkozott arra, hogy a Zalakarosi Fürdő által szervezett strandfoci kupán részt vegyen július elején.
A csúszdapark melletti homokos
pályán a Médiaválogatott csapata
is játszott, a hírességek a fürdő
csapatával mérkőztek meg. Ott
volt többek között Szebeni István,
Cozombolis, és Szeiler József, a
Fradi kapusa. A találkozó 5-5-ös ál-

lással ért véget, a büntetők rúgásával aztán a Zalakarosi Fürdő nyert.
Természetesen azonban nem
csupán ők játszottak. A kiírás szerint a tornára kispályás csapatok és
baráti társaságok jelentkezhettek,
egy-egy csapat tíz perces mérkőzést játszott, a legjobbak pedig ismét összemérhették tudásukat. A
legjobb csapatnak a nemesvidi Buborék bizonyult. A második helyen
a Dél-zalai Vízmű SE végzett, a
harmadik a kanizsai A-team lett.

12

Városnap koncertek, kézműves vásár, gasztronómia és
tűzijáték nélkül?
Bizony, egyiket sem lehet
kihagyni a programkínálatból,
és nem is maradt ki idén sem.
Igaz, az időjárás ismét űzött
némi tréfát a közönséggel, hatalmas eső igyekezett például elmosni a vasárnapi rendezvényeket, szerencsére kevés sikerrel.
Az operett- és musical rajongókat semmi nem tántoríthatta
el attól, hogy meghallgassák kedvenc slágereiket, némelyek táncra
is perdültek a rendezvénysátor
alatt, és a KFT koncertet is végigtapsolták a rajongók, bár a „fapofák” a kertmoziban léptek
színpadra a bizonytalan időjárás
miatt.
Szerencsére a rendezvények
első két napján ragyogó idő, kellemes este fogadta az érkezőket,
rengeteg nézelődő, vagy épp bulizni vágyó lepte el a Gyógyfürdő
teret. A helyben készített ételek
nagyon népszerűek voltak, a készítés látványa és a végeredmény
is elnyerte a közönség tetszését,
legyen szó sajtos rúdról, lángosról vagy kürtös kalácsról.
Nem kellett elhalasztani a tűzijátékot sem, melyre ugyancsak
rengetegen voltak kíváncsiak.
A városnapi forgatagról készült képes
riportunkat
láthatják az
oldalon.
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Koncertek, finom
ételek, felemás időjárás
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