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Hazai és európai sikertörténet Zalakarosé
HÚSZ ESZTENDŐS LETT A VÁROS
Várossá avatásának huszadik
évfordulóját ünnepelte Zalakaros
július 21-én.
A hivatalos városnapi ünnepséget megtisztelte jelenlétével és
beszédet mondott Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, Manninger Jenő országgyűlési képviselő,
fejlesztési biztos, valamint városunk testvértelepülései: Puchhe-

ségen adták át azokat a képviselő-testület által alapított és
odaítélt kitüntetéseket, melyekkel a városunkért tevékenykedők szakmai, közéleti, társadalmi
munkáját ismerték el.
ZALAKAROS
DÍSZPOLGÁRA
kitüntető díjat vehetett át Novák Ferenc polgármestertől és
Szabóné dr. Csányi Mariann jegy-

kitüntető díjat vehetett át Drácz
Lászlóné, Kiss Tünde és Bognár
Ottó Péter Zalakaros kulturális
életében hosszú éveken keresztül
végzett példaértékű tevékenységük elismeréséül.
ZALAKAROS SPORTJÁÉRT elismerést kapott Horváth Tamás,
a zalaegerszegi Csuti SK szakmai
vezetője Zalakaros hazai és nem-

ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE
kitüntető díj birtokosa lett Beke
Barbara kozmetikus, szakmai elhivatottsága, tehetsége, világ-és
európai versenyeken elért kiváló
eredményei – mellyel Zalakaros
hírnevét vitte a világba – elismeréséül.
ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT
kitüntető díjat kapott Tarr László-

Az ünnepségen került sor városi és megyei kitüntetések átadására.
im, Asperhofen és Olesno polgármesterei, hivatalos delegációja.
Kövér László ünnepi köszöntőjében hazai és magyar sikertörténetnek nevezte a város elmúlt
két évtizedét, s minden ünnepi
szónok elismerően szólt arról
a fejlődésről, mellyel Zalakaros
büszkélkedhet, s melynek köszönhetően ma a hazai fürdővárosok tíz legjobbja között tartják
számon. (Az ünnepi beszédekről
lapunk 4–5. oldalán olvashatnak
összefoglalót.)
A kertmoziban tartott ünnep-

zőtől Krampek Mihály, a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója
az elmúlt két évtized alatt a Gránit Zrt-nél végzett lelkiismeretes,
magas szakmai tevékenységéért,
példamutató emberi magatartásáért.
ZALAKAROSÉRT
kitüntető
díjat kapott dr. Molnár József, a
nagykanizsai rendőrőrs parancsnoka Nagykanizsa Város Rendőrkapitányaként Zalakaros Város
Közbiztonságáért kifejtett tevékenysége elismeréséül.
ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Novák Ferenc polgármester
és Manninger Jenő országgyűlési képviselő az ünnepség előtt.

zetközi sportéletében évtizedeken át végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül.
ZALAKAROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjat vehetett
át Magyarné Kovács Judit Zalakaros város fejlődésében, a köz
érdekében végzett kimagasló,
lelkiismeretes, szorgalmas, precíz
munkavégzése elismeréséül és
Ujsághy Györgyi Ilona három évtizedes közszolgálatban eltöltött
lelkiismeretes munkája – mellyel
segítette a város gazdálkodásátelismeréséül.

né a Karosi Civilek Egyesületének
vezetőjeként és a településért
végzett eredményes tevékenysége elismeréséül.
A Zala Megyei Közgyűlés
plakettjét vehette át Bene Csabától, a megyegyűlés alelnökétől
Czimondor Nándor, a MenDan
Hotel igazgatója a turizmus és
vendéglátás területén végzett
kimagasló színvonalú szakmai
munkája elismeréséül.
A városi születésnap történéseiről lapunk további oldalain
részletes beszámolót közlünk.

Sokan voltak kíváncsiak a húsz esztendős Zalakaros városi ünnepére,
melynek idén is a kertmozi adott otthont.
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Zalakaros is szívesen megrendezné
AKADÁLYFUTÓ VERSENY HELYSZÍNE LEHETNE A VÁROS
Városunk lehetőséget kapott arra, hogy pályázatot nyújtson be a
Spartan Race 2018-as egyik helyszínére. A képviselőt-testület június
19-i ülésén támogatta a verseny megszervezését Zalakaroson.
– A támogatás egyelőre elvi,
több város nyújtotta be ugyanis
pályázatát a verseny megrendezésére. Nem véletlen, hiszen egy
nagyon népszerű rendezvényről
van szó, több ezer fő vesz részt
egy-egy ilyen versenyen. Nagy
lehetőség volna Zalakarosnak, ha

ennek a versenynek a házigazdája lehetne – fogalmazott Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester.
Mint mondta: a verseny tervezett időpontja március vége vagy
április eleje; a pontos dátum szeptemberre tisztázódik.
– Ez Zalakarosnak olyan sze-

zonhosszabbító rendezvény lehetne, ami a kora tavaszi hétvégére gyakorlatilag a város összes
szálláshelyét megtöltené. A szervezők tájékoztattak minket, hogy
több település is a környéken esélyes versenyhelyszínnek, végső
döntés a szervezők részéről 2017.
július végére várható. A szervezők
tájékoztattak minket, hogy azon
kívül minimális költsége lenne a
városnak a rendezvénnyel.

Vis maior támogatást szeretnének
A megye több településéhez hasonlóan június 23-án délután városunkban is heves vihar söpört végig. A Termáltó környékén a fák
kidőlése károkat okozott a kerékpárút burkolatában, korlátjában, valamint a tanösvényen.
A kerékpárút melletti acélkorlát
részben kiszakadt, részben meghajolt,
és a területen lévő kerékpárút burkolata részlegesen sérült. A tanösvény fa
tartószerkezete és fapalló járófelülete
nagyon sok helyen sérült, leszakadt,
töredezett. A kerékpárúton a Karos
Park Kft. a fák elszállítását elvégezte, a
tanösvény letört pallóit megjavíttatták.

A bekövetkezett károk miatt
vis maior pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a Belügyminisztériumhoz, melynek keretében 70%
támogatás igényelhető.
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 1.054.354 forint,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani, emi-

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2017. (II. 10.) a 2017. évi
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete
alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi
igazgatási szünet
nyári időszakban:

2017. július 24-től 2017. augusztus 20-ig,
téli időszakban:

2017. december 27-től 2018. január 1-ig
tart.
A nyári időszakban történő igazgatási szünet időtartama alatt
a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal
ügyeletet tart.
A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

att határozott úgy a testület, hogy
támogatási igényt nyújt be a minisztérium felé.

S hogy mi is a Spartan Race?
Nem más, mint a futóversenyek
viszonylag friss ágazatának, az akadály futóversenyeknek egyik legnépszerűbb, világszerte elterjedt
képviselője. Az akadályfutó verseny
lényege a fizikai és szellemi határok
elérése. A táv legyőzése mellett a
versenyzőknek változatos akadályokat kell leküzdeniük, a lehető
legrövidebb idő alatt. Az akadályversenyek lényegében a katonai
kiképzésekre hasonlítanak: a versenyzők szögesdrót alatt kúsznak,
sárban dagonyáznak, falat másznak, tüzet ugranak, és sorolhatnák
a „szebbnél szebb” akadályokat.
És higgyék el, hogy a résztvevők
ezt élvezik…

TISZTELT
SZÁLLÁSADÓ!
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú, szabályszerű hasznosításában szeretnénk segíteni a szállásadóknak. A szállásadó a
tevékenységét akkor folytathatja, ha az illetékes jegyző hatósági
nyilvántartásba vette. A szállásadó köteles e célra rendszeresített
vendéghkönyvet vezetni, melyet a használatbavétel előtt a jegyző
hitelesít. A vendégkönyvnek – a vendég saját kezű aláírásával- a következőket kell tartalmaznia:
– a vendég neve, születési helye és ideje – nagyon fontos, ugyanis
a 18 év alattiakat csak abban az esetben tudjuk mentesíteni az IFA alól
– a vendég lakcíme, személyi igazolvány száma, a külföldi vendég
útlevelének a száma, határátlépés helye,
– a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.
Az idegenforgalmi adó magánszálláshelyeken 350 Ft/fő/nap.
– Kivétel: a 18 életévét be nem töltött magánszemély, valamint a
tulajdonos egyenesági hozzátartozója
Zalakaros Városnak ez egy nagyon fontos adóbevétele, ugyanis
állami támogatás jár minden forinthoz, és ebből tudunk virágosítani,
utakat rendbehozni és fejlesztéseket megvalósítani.
Mindezekért is kérjük együttműködésüket.
A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint
az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és a
nemzetbiztonsági szervek tekinthetnek be, ellenőrzést folytathatnak.
Az ellenőrzést napközben 08.00 és 20.00 óra között lehet folytani. Az ellenőr köteles magát és az ellenőrzési jogosultságát igazolni.
Kérjük, számítsanak 2017. július 1-től Zalakaros Város területén
fokozottabb ellenőrzésre.
Zalakaros, 2017. június 15.
Magyarné Kovács Judit sk.
pénzügyi osztályvezető

Ujsághy Györgyi sk.
adóügyi ügyintéző
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Történelem, természet és turizmus egysége
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A HÚSZÉVES VÁROS TISZTELETÉRE
A húsz esztendős város előtt tisztelegve várostörténeti tudományos konferenciát rendezett az önkormányzat, Zalakaros Város Értéktára és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Regionális Bizottsága.
A szakembereket, meghívott és
érdeklődő vendégeket köszöntő
Novák Ferenc polgármester rámutatott: a természeti kincsek mellett a
kulturális és szellemi kincse is figyelemre és megőrzésre méltó a városnak. Ennek nemes feladatát vállalta
magára a konferencia is, mely a városnapok nyitányaként azok tartalmasabbá tételéhez is hozzájárul.
Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója, a tanácskozás vezetője a konferencia sokszínűségét
emelte ki.
– Ritka, hogy egy ilyen találkozó keretében a múlt, jelen és
a jövő tervei, valamint ennyiféle
téma helyet kapjon és természetesen egységben legyen. Ez a konferencia a maga előadás anyagával
viszont éppen ezt valósítja meg,
és lehetőséget teremt arra, hogy
az egyes területek képviselői számára is megmutassa: a saját út
mellett e területek – a természet,
a kultúra, a turizmus – egymást is
erősítik, ezáltal téve vonzóbbá és
különlegesebbé Zalakarost.
Az 1997-ben várossá vált Zalakarost, annak történelmi és várostörténeti múltját, valamint természeti
kincseit hat előadás mutatta be a
közönségnek. A hat előadás természetesen nem törekedhetett a
teljességre, de arra mindenképpen
alkalmas volt, hogy felhívja a figyelmet azokra a legfontosabb tényezőkre, melyek a településfejlesztés
számos területét is érintik.
A konferencia bevezető előadása egyháztörténeti szempontból
rajzolta meg városunk múltját. A
Templomok és plébánosaik című,
Novák Ferenc által előadott téma
az első egyházas hely említésétől
a mai plébánia létrejöttéig vette
számba az eddigi kutatások eredményeit. A polgármester előadásában rámutatott: sikerült beazonosítani Zalakaros első, Árpád-kori
templomának helyét, mely a mai
településhatáron kívül, a Garabonc felé vezető út jobb oldalán
található. A kutatások a remények
szerint a jövőben folytatódhatnak,
így többet sikerül majd megtudni a
település múltjáról, középkori szerepéről is.
Társadalmi és térszerkezeti változások Zalakaroson címmel dr.
Halász Imre tartott előadást, mely-

lyekké minősített településeknek,
illetve a gyógyfürdőkkel rendelkezőknek marketing munkájuk során
őket kell jellemzően megcélozni.
Zalakaros ebben a tekintetben tud
előbbre lépni a fürdők rangsorában – mondta.
A konferencia további előadásai
a természeti környezetet vették
górcső alá. A Karos zöld kincsei
című referátum (Óvári Miklós előadásában) egy tudományos gyűjtés
eredményének egyik első közreadása volt, míg a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense, Fejes Éva mindezt térben is kiterjesztette Nádirigó,
kócsag, s millió béka – betekintés a
Kis-Balaton káprázatos élővilágába
című prezentációjában. E két referátum egyben azt a törekvést is
erősíteni kívánta, hogy Zalakaros és

térsége az egészségturizmus mellett új, gazdag kínálattal is meg tud
jelenni a turizmus piacán.
A találkozón elhangzott: a konferencia szervezői a programot
egy sorozat kezdetének is szánják. Amennyiben ugyanis további
eredmények születnek, azokat
rendszeresen közreadják az érdeklődők számára, nem titkolva azon
céljukat, hogy a negyedszázados
évfordulón már új eredményekkel
egészíthetik ki a millennium jegyében kiadott Zalakaros monográfia
(Zalakaros, 2000), továbbá a Zalakaros szőlője és bora az Alpok és
a Balaton között (Zalakaros, 2009)
címmel megjelent könyvek eredményeit, melyeket kiegészítenek
a köztéri alkotásokról az Isteni Irgalmasság templomról megjelent
kiadványok és a fotóalbumok.

ben a településföldrajz módszereit
is felhasználva arról adott számot,
hogyan változott a település képe
és a közigazgatásban elfoglalt
helyzete, s milyen társadalmi változásokra utalnak a statisztikai adatok. Többek között hangsúlyozta:
Zalakaros az egyik legjobb példája
annak, hogy a városi rang korántsem a lakosságszámhoz, sokkal
inkább az infrastrukturális ellátottsághoz kapcsolható, s ugyancsak a
város a legjobb példa arra is, hogy
két évtized alatt milyen hatalmas
léptékű fejlődés mehet végbe egy
települést illetően.
A további előadások a jelenre és
a turizmusra koncentrálódtak.
Azt különösebben nem kell
indokolni, hogy a turizmus, az
egészségturizmus mint erőforrás
változtatta meg az elmúlt fél évszázadban Zalakaros külső képét, és a
város és lakói lehetőségeit, ahogy
egy, a közép-európai közleményekben tavaly megjelent tanulmány címében összegzi a szerző: elhaló aprófaluból vált dinamikusan fejlődő
fürdővárossá. Az attrakció fél évszázadát a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatója, Krampek Mihály
foglalta össze. A város hazai turizmusában betöltött szerepéről szólt
Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség egészségturisztikai
igazgatója. Mint mondta: Zalakaros
neve határainkon kívül a turizmussal kapcsolódik össze. A gyógyfürdők jelentősége hazánk turizmusában, jövőbeni szerepük, az
Halász Imre, Novák Ferenc és Havasi Bálint a konferencia előtt.
egészségturizmus lehetőségei című
előadásában
u g ya n a k ko r
rámutatott: a
turisztikai potenciál egyértelműen
a
külföldi turistákban rejlik.
A
külföldről
egészségügyi
okokból
hazánkba érkező
vendégek tartózkodási ideje
hosszabb, mint
egy
átlagos
turistáé, költési
hajlandóságuk
is magasabb,
A hallgatóság számára is sok újdonság és érdekesség hangzott el a tanácskozáson.
így a gyógyhe-
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A jövő a történet folytatását ígéri
A VÁROS NAPJÁN ZALAKAROS EREDMÉNYEIT MÉLTATTÁK
– A tágas jövő mindig a húszévesek előtt áll. Építő erőben,
megtartó hitben és oltalmazó
szeretetben éltesse Isten Zalakarost – e szavakkal köszöntötte az
ünneplő közösséget Kövér László,
az Országgyűlés elnöke. Úgy fogalmazott: Zalakaros a magyar élni
akarás ékes példája.
– E hadak útján fekvő település több mint hét évszázados
dokumentált története során
három alkalommal gyakorlatilag
megsemmisült. Sújtotta emésztő
tűzvész és sorvasztotta a politika
méltánytalansága, s mindennek
hatására sokszor elmerülni látszott a történelem hullámsírjaiban – fogalmazott.
A haza azonban örök – utalt
Kossuth Lajos szavaira –, s nem
csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz. Zalakaros pedig
a magyar haza azon darabja, amely
lehetett, s lett, mert a zalakarosiak
nem felejtették el a kötelességüket.
– Zalakaros a bizonyosságát jelenti annak, hogy a magyar emberek akaratából, hitéből és munkájából a legnehezebb körülmények
között is mindig megszülethet
az, amit az ellenérdekelt erők
vagy a kedvezőtlen történelmi
idők pusztulásra szánnak. A zalakarosi föld gyomrában a korábbi évszázadok során is ott volt a
kétezer méter mélyből fakadó
96 Celsius-fokos gyógyvíz, ám az
ebben rejlő lehetőség elsősorban
a karosi emberek munkájával vált
valósággá a XX. század végére. Ez
a munka tette lehetővé, hogy a
2500 lakosú kisváros ősszel a 30
milliomodik vendégét várhassa –
mondta.
Rámutatott: a magyar városok
négyötöde az utóbbi 100 évben
nyerte el a városi rangot. Amikor
1997-ben Zalakaros várossá nyilvánításáról döntöttek, a település
minden szempontnak megfelelt,
jó infrastruktúrával, modern intézményrendszerrel, jó gazdasági
környezettel, térségi szerepkörrel,
kiváló természeti adottságokkal
és idegenforgalmi vonzerővel bírt,
s húsz év távlatából is megelégedéssel nyugtázhatjuk, hogy annak
idején indokolt és jó döntést hozott
az Országgyűlés. Mára Zalakaros
több mint félmillió külföldi vendégéjszakával a hetedik helyen áll az
országban, megelőzve Egert, Sze-

gedet, Győrt, Sopront, Miskolcot
vagy Debrecent. A hazai vendégek
által eltöltött éjszakákat illetően
pedig az ötödik Budapest, Siófok,
Hajdúszoboszló és Hévíz után.
Az elmúlt évben 15 százalékkal
nőtt a hazai és 18 százalékkal a külföldi vendégek száma a városban.
– Zalakaros elmúlt húsz éve
magyar és európai sikertörténet,
a jövő pedig a történet folytatását ígéri – mondta az Országgyűlés
elnöke.
Kitért arra is, hogy 2010 óta a
magyar kormány a pénzügyi spe-

tatásokat, és tette még barátságosabbá a települést, ugyanakkor
kulturális, oktatási és szolgáltatási
központtá is tudott válni. A jövő
szempontjából az a legfontosabb,
hogy továbbvigyék a barátságos
vendégfogadást és fejlesszék a
szolgáltatásokat, amely az ide érkezőknek és az itt élőknek egyaránt fontos – jelezte.
Novák Ferenc polgármester a
várossá avatás évét felidézve arról
szólt, hogy húsz évvel ezelőtt az
akkor alig 1100 lakosú település
Magyarország egyik legkisebb vá-

Kertmozit és környezetét, bölcsődét létesítettünk, ezt követően
pedig bővítettük és felújítottuk
az iskolát,az óvodát. Megépítettük a tűzoltó szertárt és laktanyát, ahol tűzőrség kezdte meg
működését. Az elmúlt években a
csapadékvíz elvezetés problémáit
oldottuk meg.
Sétányokat, járdákat, utakat
újítottunk fel, játszóterek modernizálódtak, létesültek.
Részben fedett rendezvényteret alakítottunk ki,a település
egész területén ingyenessé tettük

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke

Manninger Jenő
országgyűlési képviselő

Novák Ferenc
polgármester

kulációk helyett az értékteremtő
munkára alapozva építette újjá a
magyar gazdaságot, amely fenntartható növekedési pályára állt.
A következő évekre tervezett, háromszáz milliárd forint összegű átfogó turisztikai fejlesztések ugyanazt a két kiemelt célt szolgálják
mindenhol: a munkahelyteremtést
és az élhető, biztonságos és egészséges környezet kialakítását, fenntartását és megerősítését – hangsúlyozta.
– Városnak lenni rangot, előjogot jelentett a történelem során –
mondta köszöntőjében Manninger
Jenő országgyűlési képviselő, Zala
megyei fejlesztési biztos. – Városnak lenni azonban azt is jelenti,
hogy tudni kell tartalommal megtölteni e címet, a város mindennapi életét. Elmondható, hogy Zalakarosnak ez sikerült, úgy, hogy
a városias lét mellett meg tudta
őrizni és át tudta örökíteni a falusi lét jó oldalát is. Az elmúlt húsz
évben a régi értékeket megőrizve
fejlesztette a fürdőt és a szolgál-

rosa volt, mára pedig 84 százalékkal nőtt a lakosság száma.
– Az időszak kezdetén több
százmillió forintot fordítottunk
fürdőrészvény vásárlására, tőkeemelésre. Megvásároltuk a Sporttábort és felújítottuk a hotel
épületét. 2000-ben méltón ünnepeltük a magyar államiság ezeréves évfordulóját ,15 évvel ezelőtt,
2002-ben a település virágosítása,
tisztasága rendezettsége alapján a
Virágos Magyarországért versenyben elsők lettünk, a következő évben pedig európai ezüstérmesek.
2004-ben a település első írásos
említésének 750 éves évfordulója
tiszteletére emlékművet állítottunk.Városunk vonzáskörzetének
erősödésével lettünk 2006-ban
kistérségi központ 19 település
szövetségében.
Ellátott funkcióink bővültek,
mentőállomás létesült, 15 település összefogásával orvosi ügyelet
kezdte meg működését. Korszerűsítettük, bővítettük a szennyvíztisztító állomást, fejlesztettük a

a parkolást. A településen sportudvar, kerékpáros ház, kerékpárutak épültek,a közvilágítás jelentős
részét ledesítettük, termáltavas
szabadidős központ létesült.
Július elsejétől pedig
már
működik egy szép szálloda a fürdővel összekötve, amely fontos
szerepet fog betölteni Zalakaros
turizmusában. Elnyert forrás van
a település közepén húzódó kerékpárút építésére – sorolta az
általa kiemelésre fontosnak tartott
történéseket a polgármester, az
eredmények között külön fejezetet
szánva a fürdőfejlesztéseknek is.
– Az ország egyik legvirágosabb, legtisztább, legbiztonságosabb, turisztikailag vonzó
kisvárosában élhetünk. Adóerő
képességünk az egyik legjobb az
országban. Minden feltétel adott
ahhoz, hogy boldogságindexünk
ezáltal a legjobbak között lehessen. Higgyék el: rajtunk múlik –
mondta.
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Darnai Máténak, városunk ifjú polgárának gratulál Novák Ferenc
polgármester, a fiatalok nevével ellátott szalagot a város alpolgármestere kötötte fel a város zászlajára.
Hagyományosan a város napján köszöntik Zalakaros legifjabb
lakóit, és köszöntik azokat a fiatalokat, akik immár felnőtt polgárként tagjai településünknek.
Így történt ez a huszadik városnapon is. Az apró-népet Novák
Ferenc polgármester és Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester a babakendő felhelyezésével köszöntötte, mint a város legkisebb lakóit. Perusza Olívia, Nagy Boglárka,
Tóth Lana, Eisenschreiber Léna,
Kovács Emese, Székely Sarolta Judit, Gál Noel Dávid, Krégár Zsófia,
Kiss Klaudia, Gelencsér Bori, Szirtes Lídia, Dergez Natasa Katinka,
Farkas Milla és Milanovic Maja nagyon példás magaviselettel vettek

Tóth Lanát a babakendővel Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
avatta zalakarosi polgárrá.

Ünnepelt a város
A LEGIFJABBAKAT ÉS A FELNŐTTÉ VÁLÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
részt ebben a ceremóniában, majd
fogadták dr. Háda László plébános
áldását.
– Hagyjátok, hadd jöjjenek
hozzám a kicsinyek – idézte a bibliai történetet az áldás során Háda
László. Mint mondta: minden gyermekben az élet ajándékát ünnepeljük, hiszen a keresztyén felfogás
szerint a gyermek Isten ajándéko-

zó szeretete, s Isten a gyermekkel
ajándékozza oda önmagát is nekünk. E szavak kíséretében áldotta
meg az apróságokat és szüleiket
a plébános, majd a felnőtt korba
lépett fiatalokat fogadta a város
teljes jogú polgáraivá Novák Ferenc
polgármester.
Balogh Boglárka Virág, Hegedüs
Henriett Kata, Bazsó Balázs, Darnai

Máté, Hegedüs Armand, Kötő Péter, Ács Laura Lola, Varga Katalin,
Novák Péter, Takács Petra és Kiss
Benedek Győző válhatott ez évben
zalakarosi ifjú polgárrá. A városnap
ceremónián megjelent fiataloknak
a polgármester emléklapot nyújtott át, a fiatalok nevét tartalmazó
szalagot az alpolgármester asszony
kötötte fel a város zászlajára.

Dallal, tánccal
A Rügyecske táncegyüttes Pünkösdölő című műsora.

Fellépett az ugyancsak huszadik születésnapját ünneplő Dalárda-Vegyeskar is.

A városi ünnepséget kulturális műsor színesítette. Az est
folyamán fellépett a Rügyecske táncegyüttes, mely Pünkösdölő című műsorával vívta ki a közönség elismerését.
A Vizeliné Paksi Valéria vezette csoport a pünkösdi
király és királynéválasztás hagyományát elevenítette fel,
vidám perceket okozva a közönségnek, s ismét megcsodálhattuk az együttes tajgainak gyönyörű népviseletét is.
A városnapi műsort a Dalárda-Vegyeskar dalcsokra zárta.
Az együttes a városhoz hasonlóan ez évben ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját.
Ami a vegyeskar történetét illeti: az 1997. évi települési
közmeghallgatást követően, baráti hangulatú találkozón
vetődött fel a nótát kedvelő zalakarosi férfiak körében a
rendszeres összejövetel igénye. Eredményeként jött létre
a Dalárda, amely az idők folyamán a város egyik meghatározó együttesévé nőtte ki magát. Tagjai között mindenféle foglalkozás képviselői jelen vannak. Döntően az idősebb
korosztály tagjai vesznek részt a Dalárda tevékenységében, ez mintegy 20 főt jelent. A tagok szívesen éneklik a
szűkebb és a tágabb környezet dalait. Kiemelkedő fellépésük Németországban, a budapesti Utazás vásáron, valamint Erdélyben volt. Az együttes fenntartója a Közösségi
Ház, a csoport művészeti vezetője Gönczöl György.
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Testvérvárosi üdvözlet a születésnaposnak
OLESNO, PUCHHEIM ÉS ASPERHOFEN VEZETŐI KÖSZÖNTÖTTÉK ZALAKAROST
Mindhárom testvérvárosunk: Puchheim, Asperhofen és Olesno delegációja megtisztelte a várossá avatás tiszteletére rendezett ünnepséget. A települések mindegyike polgármesteri szinten képviseltette
magát, s mindhárom részről méltató szavakkal szóltak Zalakarosról,
illetve a testvér települési kapcsolatokról.

Norbert Seidl példaként tekint Zalakaros fejlődésére.
Norbert Seidl, Puchheim polgármestere elárulta: követendő példának tekintik Zalakarost, mindazt,
amit az elmúlt húsz évben elért a
város és amivel hazai és külföldi
viszonylatban is rangot vívott ki
magának.
– Puchheim mindössze hat éve
város. Most még soknak tűnik
a „korkülönbség” a két település között. Száz év múlva azonban, remélem, ez a különbség
nemcsak az évek viszonylatában
tűnik majd kisebbnek, de a fejlettséget, a környékben betöltött szerepet illetően is – jelezte.
Norbert Seidl méltatta Zalakaros
térségi szerepét, valamint a fürdőnek nemcsak a város, de az ország
gazdaságában is meghatározó

tényezőjét, elismerően szólt Zalakaros modern intézményrendszeréről és a település természeti
környezetéről is.
Katharina Wolk, Asperhofen
polgármestere a két város több
mint két évtizedes múltra visszatekintő kapcsolatát méltatta, kiemelve: a kapcsolattartás rendszeres,
minden esztendőben találkoznak
akár településvezetői, akár kulturális szinten. Úgy fogalmazott: a két
évtizedre visszatekintve folyamatos
fejlődést látnak, s kívánják, hogy
ez a töretlen lendület a következő
években is jellemezze a várost.
Sylwester Lewicki, Olesno polgármestere nemcsak a két település, de a két nép kapcsolatáról
is kiemelten szólt. Jelezte: a tör-

TESTVÉRVÁROSI
KISOKOS

Katharina Wolk a több mint
két évtizedes barátságot méltatta.
ténelem folyamán a magyar és a
lengyel nép sorsa többször összefonódott, a lengyelek két magyar
királynéval: Kingával és Hedviggel
is büszkélkedhetnek. A történelmi
párhuzamok mellett a keresztény
értékek megőrzését is a két nép
közös jellemzőjeként említette.
Mint mondta: a párhuzamok ma is
fellelhetők, a jelenben a magyarok
és a lengyelek egyaránt az Európai
Unióban elfoglalt helyüket szeretnék megtalálni, megerősíteni.
Zalakaros és Olesno kapcsolatáról
szólva a fiatalok közötti barátság
ápolását emelte ki, mely az iskolák
és sport terén mutatkozik meg, s
amely – meglátása szerint – a záloga a jövőbe mutató, tartós együttműködésnek is.

Sylwester Lewiczki a magyar és lengyel nép történelmi párhuzamairől is szólt.

PUCHHEIM
(NÉMETORSZÁG)
A München melletti kisváros, Puchheim egy időben vette
fel a kapcsolatot Zalakarossal
és Nagykanizsával. A hivatalos
testvérvárosi kapcsolat okiratba foglalására 1991-ben került
sor, melyet megelőzően már
számos kontaktus állt fenn. Az
eltelt időszakban ezek a kapcsolatok csak elmélyültek és
sokasodtak, nem csak a politika
terén, hanem a civil szférában
is. Zalakaros lehetőséget kapott
utazásra, bemutatkozásra, idegenforgalmi értékeinek bemutatására. A város támogatást kapott kulturális, oktatási, szociális
feladatainak ellátásához. A kapcsolatok kialakításában és aktív
létfenntartásában nagy szerepet játszott és játszik a puchheimi Német–Magyar Egylet, mely
szorgos közreműködése révén
minden évben legalább egyszer
sikerül találkozni a testvérvárosok lakóinak egymással, egyik
évben Magyarországon, a másik
évben Németországban.
ASPERHOFEN
(AUSZTRIA)
Az Alsó – Ausztriai településsel, Asperhofennel 1995 óta van
Zalakarosnak testvérvárosi kapcsolata. A hosszabb–rövidebb
megszakításokat
tartalmazó
kapcsolatban a két település
vállalkozói, illetve önkormányzati testületei kerültek előtérbe.
OLESNO
(LENGYELORSZÁG)
A mintegy 10.000 lakosú
délnyugat lengyelországi Olesnoval 2008-ban létesült partnertelepülési kapcsolat. Olesno
az opoljei vajdasághoz tartozó
Oleski megye fővárosa. Olesno/
Rosenberg Szilézia legrégebbi
városai közé tartozik. Nemcsak
a város vezetésével, de az általános iskolával is aktív kapcsolatot ápolnak, illetve a sport terén és civil területen (önkéntes
tűzoltóság) is együttműködés
indult.
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Negyed évszázad a fürdő szolgálatában
DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT KRAMPEK MIHÁLY
Negyed évszázadon át fonódott össze munkája, mindennapi élete Zalakarossal, a legszorosabban a zalakarosi fürdővel Krampek
Mihálynak. Huszonöt éven át nemcsak figyelemmel kísérte a fürdő
fejlődését, de tevékeny részese is volt annak.
– 1992. november 9-én kerültem Zalakarosra, az akkori
igazgató, Tanczenberger Sándor
felkérésre. Előtte a nagykanizsai
Pannon Glast Kft-nél dolgoztam
főmérnökként. Hamar kiderült,
hogy kicsit viharos helyzetben
váltottam munkahelyet, a fürdőigazgató az oda kerülésemet követően hamarosan megvált a fürdőtől. Az önkormányzat Horváth
Vencelt nevezte ki a létesítmény
élére, aki azonban szerencsémre
igényt tartott a munkámra, a mű-

élményfürdő, és a gyógyászat.
Amennyiben a testület is rábólint, úgy a szaunavilágunkat

és vajon van-e olyan, amire azt
mondaná: ezt még meg kellett
volna csinálni, esetleg másként
kellett volna csinálni?
– Alapvetően arra vagyok
büszke, hogy a fejlesztési elképzeléseinket végig tudtuk vinni,
minden, amit rövid- és középtávon elképzeltünk, megvalósult.
Hatalmas csapatmunka volt ez,
így valójában a mostani elismerésben is úgy érzem, komoly része van azoknak, akikkel e 25 év
alatt együtt dolgoztam.

Krampek Mihály, amint átveszi a díszpolgári kitüntetést Novák
Ferenc polgármestertől.
szaki igazgató helyettesi posztot
ajánlotta fel számomra, amit én
el is fogadtam. 2011-től lettem
aztán műszaki igazgató, 2014.
július elsejétől pedig megbízott,
majd kinevezett vezérigazgató –
mondta el Krampek Mihály.
– Zalakaros Város Díszpolgára kitüntetéssel zárja le itteni
munkáját. Hogyan fogadta e címet?
– Nagy meglepetésként ért,
egyáltalán nem számítottam
erre. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik erre a
címre felterjesztettek. Hatalmas
büszkeség és felemelő érzés számomra, örülök, ha ez a város úgy
érezte, méltó vagyok a díszpolgári címre.
– Ha végigpörgeti magában
az itt töltött éveket, mi az, amire büszkeséggel gondol vissza,

lépéssel előbbre járnunk versenytársainkhoz képest, így a fürdő
pozícióját megerősíthettük.

Örülök annak is, hogy bár az
élet, azaz a politikai vagy éppen
gazdasági helyzet sokszor beleszólt a terveink megvalósításába,
mindig sikerült jól reagálni a változásokra. Gondolok itt a néhány
évvel ezelőtt tetőzött gazdasági
válságra, melynek következtében kicsit új irányt kellett szabni
a fürdőnek, ekkor épült meg és
rövid idő alatt rendkívül sikeressé is vált a Vízipók külső- és
belső gyermekvilág, illetve tavaly
adhattuk át az Adrenalin csúszdaparkot. De a piaci kihívásokra
tudtunk sikeres választ adni az
élményfürdő létrehozásával is
1999-ben. Büszke vagyok arra,
hogy akkor az országban elsőként
avathattunk ilyen jellegű komplexumot, ahogyan például elsőként
nálunk létesült a Dunántúlon hullámmedence. Sikerült mindig egy

„Sikerült mindig egy lépéssel előbbre járnunk versenytársainkhoz
képest, így a fürdő pozícióját megerősíthettük.”
S hogy mi az, amit meg kellett volna csinálni, de eddig nem
történt meg? Egyértelműen a
gyógykert felújítása. Megnyugtató azonban számomra az, hogy
ennek a folyamata is elindult, az
előkészítő munkák már zajlanak,
s a jövő évre ezt a részleget is
meg tudjuk újítani. Igaz, a konkrét megvalósítás már az utódom
feladata lesz, de nyugodt vagyok
abban a tekintetben, hogy a tervezési munkákat már közösen
elkezdtük. Ha a gyógykertet is
rendezni tudjuk, elmondhatjuk,
hogy a zalakarosi fürdő minden
szeglete megfelel majd annak az
öt csillagos kritériumnak, mely
minősitési rendszert a Magyar
Fürdőszövetség és a Gazdasági
Minisztérium
együttesen állitott fel. Jelenleg ennek az öt
csillagnak felel meg a strand, az

is tudjuk majd fejleszteni, ez
ugyancsak fontos feladat és komoly előrelépést is jelent majd a
fürdő számára.
– Kapcsolatban marad a várossal, a fürdővel a későbbiek
során is?
– Vendégként minden bizonnyal. Sok kedves ismerősöm,
barátom van ebben a városban,
akikkel továbbra is szeretném
tartani a kapcsolatot. S a fürdőt
sem gondolnám elhagyni, csak
míg eddig mások egészségével
voltam elfoglalva a Zalakarosi
Fürdő esetében, addig a magam
egészsége miatt járok majd ide
vissza. No meg az unokáimat is
szeretném hozni. Négy leány és
egy fiú unokám van, akikkel végre sokkal több időt tudok majd
tölteni, és természetes, hogy ide
is eljövök velük sokszor.
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Mi szem-szájnak ingere
VENDÉGLÁTÁS A JUBILEUM TISZTELETÉRE
Az idei városnapi ünnepséget
követően is vendéglátásra invitálta a lakosságot az önkormányzat.
A korábbi évektől eltérően azonban most nem a civil szervezetek,
egyesületek főztek a lakókra. Idén
mindenki az önkormányzat vendégszeretetét élvezhette, nem is akármilyen módon.
A sportcentrum területén felállított konyhasátornál egy egész ökör
forgott nyárson, melyből jutott mindenkinek, aki szerette volna megkóstolni azt.
Az „áldozat” csaknem egy egész
napon át sült, szakértő irányítással
forgatták, locsolták, sütötték, pirították. Tóth Imre ökörsütő mester
a város meghívására érkezett hozzánk, hogy itt is bemutassa tudását
és ezzel a nem mindennapi ínyencséggel kápráztasson el minket.
Az ökörsütés ceremóniája önmagában is látványosság, így azok,

akik a nap folyamán a sportcentrum
mellett elhaladtak, megkukkanthatták a sütögetést. Az ünnepség után
érkezőknek ebben a látványosságban már nem lehetett részük, hiszen
addigra az ökröt tálakra rendezték,
de lehet, hogy a legtöbben ezt nem
is bánták annyira.
A finom falatok után is szolgált
meglepetéssel az önkormányzat.
Mert ha születésnapot ünneplünk,
akkor azt tortával is „illik”, így hát a
vacsora után desszertként a Szilágyi
Cukrászda emeletes remekét szolgálták és osztották fel a vendégeknek.
– 500 szeletes tortát készítettünk, melynek tésztája gesztenyés
és mandulalisztes, nem tartalmaz
búzalisztet. Rajta egy szederzselé
réteg van, felette egy tejcsokoládé
krém, azon pedig erdei gyümölcs
(szeder, áfonya, málna) mousse.
A tetején szintén erdei gyümölcs
tükörzselé réteg. A torta szinte
minden hozzávalóját a térségből
szereztük be, helyi termelőktől,
gazdaságokból – árulta el Szirmai
Judit, a cukrászda tulajdonosa.
A tortát igazi szülinaposok vágták meg: Leopold Ott, Puchheim alpolgármestere, aki a városnapon ünnepelte születésnapját, és Gönczöl
György, a Dalárda-Vegyeskar vezetője, a két évtizedes jubileumot ünneplő művészeti csoport nevében.
A torta mellett a térségi receptverseny győztes tökmagos kalácsát
is megkóstolhatta a közönség.
A városnapi programokra érkező vendégek számára pedig szintén
készült torta, melyet a programsor
utolsó napján, vasárnap kóstolhattak meg. A finomság ugyancsak a
Szilágyi Cukrászda remeke volt.
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Öregfiúk, ha találkoznak
PÁLYÁN A RÉGI KAROSI FOCI NAGYJAI ÉS A ’86-OS MAGYAR VÁLOGATOTT
Különleges sporteseményre is
sor került a huszadik városnaphoz kötődően.
A sportpályán adtak randevút
egymásnak a zalakarosi öregfiúk és
a ’86-os magyar válogatott tagjai.
A mérkőzésre sokan voltak kíváncsiak. A csapatok tagjait a Karos Fúvósegyüttes zenéje fogadta,
a játékosokat és a szurkolókat a város nevében Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester köszöntötte.
Mint mondta: a jubileumi városnapot sokszínűen ünnepelheti
Zalakaros, hiszen a szórakoztató
programok mellett komoly szerep
jutott a gasztronómiának, a kultúrának és a sportnak is.
– Megtisztelő számunkra, hogy
mind a magyar válogatott tagjai,
mind településünk egykori sportolói elfogadták meghívásunkat
és vállalták a játékot – hangsúlyozta köszöntőjében.
A csapatok kétszer harminc
perces játékidőben mérték össze
tudásukat, a meccset „hazai” bíró
vezette Deutsch Szabolcs személyében.
– Baráti hangulatú mérkőzésnek lehettünk tanúi, az egymás
előtti tisztelet és tisztelgés jellemezte nemcsak a játékosokat, de a
közönséget is – értékelte a mec�cset Deutsch Szabolcs. – Az első
félidőben a karosiak vezettek, 3:1es aránnyal zárult a félidő. A mérkőzés vége ugyanakkor 3:7 lett,
ebben a félidőben a régi karosiak
játszottak a válogatottal, s itt már
látszott a rutin közötti különbség.
Mégsem távozott senki keserű szájízzel, úgy gondolom. A játék volt
a lényeg, az „öregek” nagy lelkesedéssel és örömmel vettek részt
a csatában, azt gondolom, ez min-

dennél többet ért és többet jelentett mindenkinek.
A játék nemcsak az „öregfiúk” miatt volt érdekes, de azért
is, mert mind az első, mind a második félidőben olyan személyek
végezték el a kezdő rúgást, akik
egykor településünk sportéletében, a hazai fociban jelentős szerepet játszottak, s oroszlánrészük
volt abban, hogy a zalakarosi foci
ismert és elismert legyen.
Az első félidő kezdő rúgását
Csordás Ottó végezte el. A 81éves
férfi neve egybeforr Zalakaros focicsapatával. Hatvan éve foglalkozik labdarúgással. Először Nagykanizsán a Vasút csapatánál volt
edző, majd Zalakaroson folytatta
a pályafutását. Kezdetben a régi,
kertek alatt kialakított focipályán,
majd a Sportcentrumban végzett
edzői tevékenységet. Munkája
során többször volt a zalakarosi
csapat 2. és 3. helyezett a járási
mezőnyben. Szurkolóként sokáig
figyelemmel kísérte, még idegen
településeken is, a csapat játékát.
Kezdő rúgást végzett Horváth
Nándor is. A76 éves focista 1982-től
szakosztályvezetői, 1988-tól elnöki
tisztet töltött be egészen 2000-ig a
zalakarosi focicsapatnál. Labdarúgó
pályafutását Budapesten kezdte egy
I. osztályú csapatban, majd később
Gelsén focizott. Zalakaroson a vezetése alatt álló csapat városkörnyéki
bajnokságot nyert, feljutva a megyei
II. osztályba. Mindkét fia, Attila és
Nándor is szerepelt játékosai között.
A második félidő kezdő rúgója
Arany József és Mikola Ernő volt.
Arany József labdarúgóként közel három évtizedig volt a zalakarosi csapat meghatározó játékosa,
ez idő alatt többszörös bajnokcsapat tagja Zalakaroson.

A Zalakarosi Sportegyesület
elnöki teendőit is elláta két alkalommal: 1972-1975, illetve 20002008 között, ez alatt a labdarúgó
csapat a járási osztályból feljutott
a megyei első osztályba, ahol szép
sikereket értek el.
Mikola Ernő labdarúgóként két
évtizedig volt a zalakarosi csapat
meghatározó játékosa, ez idő alatt
többszörös bajnokcsapat tagja volt
Zalakaroson. 1990 és 2002 között a
labdarúgó szakosztályt vezette.
S ha már ilyen különleges eseménynek lehettünk tanúi, álljon itt
a hazai részről játszott labdarúgók
neve.

Kapusok: 1. Félidő: Kiss János, Imrei László. 2. Félidő: id.
Babati József, Cziráki László.
Mezőnyjátékosok:
1. Félidő: Sinkovics Norbert,
Schmidt Péter, Török Tamás,
Tolnai Tamás, Bognár Ottó,
Vékony Zsolt, Jankovics Attila,
Kelemen Attila, Bán Valér, Varga I. Zoltán (Szoszo).
2. Félidő: Szörcsök Szilárd,
Orbán Zsolt, Olasz Zsolt, Molnár László, Bazsó Ferenc, Dénes Miklós, Markó Imre, Olasz
László, Varga II. Zoltán, Józsa
Attila, Jámbor Balázs.
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A ZALAKAROSI FÜRDŐ PROGRAMJAI:
Augusztus 09., 10.00 óra:
A Kápolnapusztai Bivalyrezervátum kitelepülése
Egész napos kreatív foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
Játékosan tanulhattok a természetről!
Ismerd meg a bivalyok különleges világát!
A Balaton – felvidéki Nemzeti Park ismertetője sok – sok érdekességgel
Tudod mi a haris? És a compó?
Ha kíváncsi vagy, várunk!
Helyszín: Strand – Panki világa

augusztus 10.:
A Zobori Élmény Park animátorai és kabalafigurája kreatív foglalkozásokkal, ismertető anyagokkal és sok érdekességgel várják a
látogatókat a sajtház melletti téren a délután folyamán!

Szeretettel várunk minden kalandozót!
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Emlékezetes pillanatok
A VÁROS HÚSZ ESZTENDŐS
SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
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