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li kínai porcelánokból mutat be
gazdag válogatást a Ca Mau - Egy
hajótörés porcelánjai címû kiállítás,
mely június 23-tól látogatható vá-
rosunkban.

Zelnik István, a Délkelet-Ázsiai
Aranymúzeum alapítója gyûjtemé-
nyébõl összeállított, 2 millió euró
biztosítási értékû tárlat hazánkban
mindössze két helyen volt és lesz
látható: a West Endbeli tárlat után
csak és kizárólag nálunk, Zala-
karoson látogathatja a közönség,
majd a kiállítás nemzetközi vándor-
útra indul: a tervek szerint Krakkó-
ban, Zágrábban, Monacóban, Pá-
rizsban és Dubajban is bemutatko-
zik.

A kínai kereskedõhajó és rako-
mányának sorsáról, a különleges
tárlatról lapunk 5. oldalán olvas-
hatnak bõvebben.

Látványos és különleges játékkal egészült ki a városunkban zajló, 31.
alkalommal megrendezett nemzetközi sakkfesztivál. A strand terüle-
tén ugyanis élõ sakkjátszmát játszottak a nagykanizsai Kõrösi-iskola di-
ákjai. Az izgalmas és fordulatos, elõadásnak is beillõ játéknak még iz-
galmasabb hátteret adott az esõs idõ. A sakkfiguráknak ugyanis ezzel
is meg kellett küzdeniük a játék során. Örömmel jelentjük: a mérkõzés
sikerrel zárult, legalábbis, ami az idõjárás elleni küzdelmet illeti, s lát-
ványban is derût tudott mutatni, átadni a fiatal csapat.

Ázsiai hullámsírból

hazai vizekre

Végre, végre itt a vakáció!  Ezt jól láthatóan jelezték is a Móra-iskola diákjai zenés-táncos produk-
ciójukkal az iskolai ünnepélyes tanévzáró befejéseként. Addig azonban sok megható és örömteli ese-
mény is történt. Hogy mi, arról a 4. oldalon számolunk be.

Beköszöntött a vakáció ideje

Élõ sakk a fürdõnÉlõ sakk a fürdõn



2012. június 21.2

ADÓNEMEK ÉS ADÓTÉTELEK

A jövõ évi adótételek megállapí-
tása címû napirend keretében a bi-
zottságok egyöntetû javaslatának
megfelelõen az építményadó és a
magánszemélyek kommunális adója
nem emelkedik 2013-ban. A testület
a magánszemélyek kommunális adó-
ját nem emeli, azonban elõkészíti
2012. október 31-éig a szemétszállí-
tási díj rendszerének rendeletét, arra
vonatkozóan, hogy a díjak egy ré-
szét a lakosság fizetné meg, ám több
változatot is kidolgoznak a lakossági
terhek megosztására vonatkozóan.
Az idegenforgalmi adó emelése jö-
võre az inflációval megegyezõ mér-
tékben történik, azaz 415 Ft/fõ/
vendégéjszaka lesz, a magánszállás-
adók kedvezményesen 320 Ft/fõ/
vendégéjszaka díjat fizetnek majd,
ez megegyezik az ez évi adómér-
tékkel. Az iparûzési adónál emelést
nem javasoltak a képviselõk.

A BÖLCSÕDEI GONDOZÁSÉRT 
DÍJAT KELL FIZETNI

Rendeletbe foglalta a testület ko-
rábbi állásfoglalását a bölcsõdei gon-
dozási díjakról. 

A törvény adta kereteken belül a
testület élt azzal a lehetõséggel,
hogy a gondozási díjat csak a tényle-
ges ellátotti napra kelljen megfizet-
niük a szülõknek. A rászoruló csalá-
doknak kedvezményt nyújtanak az
étkeztetés és a gondozás együttes
megfizetéséhez.

A bölcsõdével kapcsolatban az

intézményegység szakmai prog-
ramját is tárgyalták. Süslecz Árpád
és Böröcz József kiemelte: kiváló
programot tett le a bölcsõde veze-
tése a testület elé, melyért dicséret-
ben részesítették Tóth Tímea böl-
csõdevezetõt. 

GYAKORLÓ RENDÕRÖK 
ÉS BÛNMEGELÕZÉSI IRODA

A település közrendjének és köz-
biztonságának helyzetérõl hallgatott
meg tájékoztatót a testület az ülé-
sen dr. Molnár József, a kanizsai kapi-
tányság vezetõje és Tóth Árpád héví-
zi rendõrõrs parancsnok meghívásá-
val.

Marton Tamásnak a motorosok
zavaró viselkedését jelzõ felvetése
nyomán a kapitány rendszeresebb
ellenõrzéseket ígért. 

Több képviselõ, így Marton Ta-
más és Böröcz József is kérdést tett
fel a karosi rendõrõrs felderítési mu-
tatói romlásának okairól. 

Molnár József elmondta: általá-
nosan romlott a felderített bûncse-
lekmények száma, ennek oka jobbá-
ra a Legfõbb Ügyészség statisztikai
intézkedéseinek bevezetése. A kapi-
tányságvezetõ elmondta: nyáron 9
fõiskolás érkezik a kapitányságra,
akik Zalakaroson teljesítik gyakorla-
tukat, s július 2-án nyit a fürdõ terü-
letén a bûnmegelõzési iroda. A nyá-
ri rendezvényekre  megerõsítést kap
a karosi õrs – jelezte, egyúttal a tér-
figyelõ kamerák gyakoribb tesztelé-
sére hívta fel a figyelmet. 

Felülvizsgálta a testület a telepü-
lés közlekedési rendjét, a kapcsolódó

teendõket és azok megfelelõ üte-
mezését is meghatározták.

OSZTÁLYLÉTSZÁMOT 
EMELNEK

Osztálylétszám emelés lehetõsé-
gét fogadták el a képviselõk a Móra-
iskola 2012/2013-as tanévére vonat-
kozóan. Eszerint a szeptembertõl in-
duló 5. osztály létszámát 20 százalék-
kal emelik meg, mivel ez az évfo-
lyam már a kezdetektõl magas lét-
számmal indult.

IDÕSEK NAPKÖZBENI 
ELLÁTÁSA

A város szolgáltatásszervezési
koncepciójának felülvizsgálata is
megtörtént a soros ülésen. A hozott
határozat szerit a hivatal megvizsgál-
ja a karosi hajléktalanok helyzetének
kérdését, és felvetõdött az idõsek
napközbeni ellátásának megszerve-
zése, melyet szakemberekbõl álló
szociális kerekasztal javasolt a testü-
let felé. 

SZORGALMAZZÁK 
AZ ELKERÜLÕ ÚT ÉPÍTÉSÉT

Elkerülõ út megvalósítását javasol-
ják a bizottságok – hangzott el a
kapcsolódó napirend tárgyalásánál.
Az elkerülõ út az M7-es útról csatla-
kozna le, 8 kilométer hosszan kerülné
el a várost, s Zalakaros és Garabonc
között kötne vissza  a meglévõ
négyszámjegyû útra – mondta Klie
Zoltán városi fõépítész. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert arra,
hogy az elkerülõ út megvalósítása ér-
dekében folytasson, illetve kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat, s az elkerülõ
út engedélyezési tervkészítõjétõl kér-
jen árajánlatot az elkerülõ út tervei-
nek felülvizsgálatára. 

FEJLESZTÉSEK 
A PARKERDÕNÉL

A város egyik turisztikai vonzere-
jét adó területét, a parkerdõt kívánja

fejleszteni az önkormányzat, az eh-
hez szükséges döntések a soros
ülésén fogalmazódtak meg. Jövõ
év március végéig megtörténik a ki-
látó felületkezelése és állagmegõr-
zési munkálatainak elvégzése, a ki-
látóhoz vezetõ aszfaltos út további
kiépítése. A parkerdei pihenõ vilá-
gítását is szeretnék megoldani,
ugyanitt wc-t és vizesblokkot alakí-
tanának ki. Késõbb kijelölésre kerü-
lõ területre kerti pavilont telepíte-
nek, megújulnak és bõvülnek a tu-
ristajelzések, tájékoztató térkép is
készül ennek alapján a túrautakról.
Az önkormányzat szeretné megol-
dani a szánkópálya vízelvezetését,
erdei tornapálya és tanösvény ki-
építését, valamint az Erdész-forrás
felújítását. 

PÁLYAHASZNÁLATI 
SZABÁLYOKAT DOLGOZTAK KI

Meghatározta a testület a nem-
rég elkészült, iskola melletti mû-
anyag borítású pálya és a sportudvar
használatának feltételeit, annak sza-
bályzatát. Utóbbi során nyitva tartási
idõt és pályahasználati díjakat is álla-
pítottak meg.  Lényeges, hogy a Mó-
ra-iskola, a város lakossága, sport-
egyesületei, a Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Közalapítvány és a Kö-
zösségi Ház sportrendezvényei szá-
mára a pálya használata térítésmen-
tes. Szükségesnek tartották a pálya
körülkerítését, tekintve, hogy mellet-
te salakos futópálya található, mely-
re rálépve már nem lehet maximáli-
san védeni a mûanyag pálya tisztasá-
gát.

KÉSZÜLNEK A KORMÁNYABLAK
KIALAKÍTÁSÁRA

A kormányablakok kialakításá-
val kapcsolatban a hivatalt érintõ
változásokról is tárgyaltak. Bizo-
nyos, hogy átalakításra szükség
lesz, több lehetõség is felvetõdött
ezzel kapcsolatban, melyek átvizs-
gálása után a kérdés ismét testület
elé kerül.

A ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI
Három lakás kelt el a Liget utca 39. szám alattiak közül, a be-

adott pályázatokról most született döntés. A negyedik lakásra is-
mételten pályázatot ír ki a város.

A pavilontulajdonosoknak a Gyógyfürdõ téri egységes megjele-
nésre vonatkozó kérelmeirõl is tárgyalt a testület. A kérések egy
részét teljesíthetõnek tartják, akad azonban, melynek jogi feltétel-
rendszerét ki kell dolgozni, így a kérés még testület elé kerül egy
késõbbi ülésen.

Lakópark beruházás kérésével kereste meg az önkormányzatot
egy német vállalkozó. Az általa elképzelt területen a város a ter-
vet nem tudja támogatni, ellenben a testület felajánlotta befekte-
tési célra az északi lakótelep területeit.

Érvénytelennek nyilvánították a víziközmû beruházásokra kiírt
pályázatot,  a testület új pályázat kiírását tartotta szükségesnek.

Kitüntetõ címek és díjak odaítélésérõl is döntés született, ezzel
kapcsolatban helyi rendeletét módosította a testület. A díjakat a
város napján adják át.

A testületi ülésen történt ÖSSZEFOGLALÓ

Soros ülését tartotta június 14-én a képviselõ-testület. Nyílt ülésen
közel húsz napirendet tárgyaltak, s zárt ülésen is jelentõs kérdésekben
született döntés. Az alábbiakban ebbõl adunk összefoglalót.

Kistérségi Sportnap
Több mint százan küzdöttek a helyezésekért a Zalakarosi Kistérség

Többcélú Társulás Sportnapján. A Nagyradán 2012. június 2-án meg-
rendezett eseményen városunkat 18 fõ képviselte, akik labdarúgás-
ban, sakkban és lövészetben mérték össze erejüket és ügyességüket a
kistérség településeivel. A parázs hangulatú labdarúgó mérkõzések
végén csapatunk lecsúszott a dobogóról, viszont Novák András lövé-
szetben és Mike Balázs sakkban egyaránt második helyezést ért el,
gyarapítva a korábbi sportnapokon megszerzett érmeinket.
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Az már most nyilvánvaló, hogy a
következõ, szeptember elején indu-
ló iskolaév a maga nemében rend-
hagyó lesz: 2013. január elsejétõl
ugyanis állami felügyelet alá kerül-
nek az alapfokú oktatási intézmé-
nyek. Az átvétel, az iskolák mûköd-
tetése szabályainak kidolgozása a
Parlament elõtt álló feladat még
csupán, így az önkormányzatok
számára sem túl könnyû a jelenlegi
helyzetben a felkészülés, nehéz
pontosan tudni, hogy a 2013. janu-
ár 1-jétõl hatályba lépõ új közokta-
tási törvény milyen változásokat
hoz az iskolák és az önkormányza-
tok életében. Egy valami egészen
egyértelmûen látszik: a kormány
határozott célja a közoktatás meg-
újítása, ha úgy tetszik, megreformá-
lása.

– Mi az, amivel helyben már
most lehet esetleg készülni az új
kihívásokra? Milyen feladatokat
tud, vagy tudott már eddig is
megoldani az önkormányzat a
Móra-iskolát illetõen a megúju-
lás, megújítás jegyében? – kér-

deztük Novák Ferenc polgármes-
tert.

– Az iskola mint komplex egy-
ségnek a fizikai megújításához az
önkormányzat már hónapokkal
ezelõtt hozzáfogott – jelezte a
polgármester. – Értem ez alatt az
óvoda átalakításának jelenleg is
tartó munkáit, a sportpálya teljes
megújítását (errõl más helyütt bõ-
vebben olvashatnak – a szerk.), a

tornaterem világításának korsze-
rûsítését, illetve a konyha megújí-
tásának nemsokára elkezdõdõ
munkáit; ezek továbbra is önkor-
mányzatunk vagyonát gyarapít-
ják. 

A zalakarosiaknak építünk,
azért, hogy a gyerekek helyben
kaphassák meg a magas szintû el-
látást.  Olyan körülményeket és
színvonalat kell teremtenünk,
amely tovább javítja a minõségi
munka feltételrendszerét és azt

is, hogy minél kevesebb gyerme-
ket vigyenek be Nagykanizsára.
A beruházások komoly költsége-
ket jelentettek és jelentenek,
még akkor is, ha a munkálatok je-
lentõs részét pályázati pénzbõl
fedezzük. E forrásokat az iskola
fenntartásához szükséges össze-
gek felett biztosítjuk, pedig ez
sem kevés pénz, hiszen az állami
szerepvállalás egy-egy tanuló
költségei fedezésének esetében
mindössze az összes költség alig
harminc százaléka. Várhatóan
önkormányzatunk forrásai is szû-

külnek, ezért az is fontos, hogy
az intézmény növelje saját bevé-
teleit.

– A szaktárca törekvései afelé
mutatnak, hogy az oktatási in-
tézmények munkája tartalmi te-
kintetben is megújul. 

– Valóban, ezt jelzi az új nem-
zeti alaptanterv készítésének
szándéka és igénye, a szaktárca ál-
tal kidolgozott pedagógus életpá-
lya modell és annak jövõ évi beve-
zetése, illetve a már említett álla-

mi szerepvállalás részleteinek ki-
dolgozása is. A köznevelési rend-
szer megújításában itt, helyben is
minden hivatását szeretõ, munká-
ját elkötelezettséggel végzõ pe-
dagógusra számítunk.

– Befolyásolja-e az iskolák
megújulásának folyamatát, hogy
rengeteg intézményben éppen
az amúgy is „izgalmasnak” ígér-
kezõ oktatási év elõtt jár le az is-
kolavezetõk öt évre adott megbí-
zatása?

– Azokon a településeken, ahol
a mandátumok lejárta miatt új pá-

lyázatokat írtak ki – ez például
nálunk is így történt –, a fenntar-
tónak kell majd mérlegelnie, hogy
a saját iskolája életében bekövet-
kezõ változásokhoz ki, milyen
mértékben tud alkalmazkodni. A
helyi önkormányzatnak nemcsak
joga, hanem kötelessége is, hogy
döntésével a folyamatosan válto-
zó követelményrendszernek meg-
felelõen  a legjobbat tudja nyújta-
ni a zalakarosi szülõk gyermekei-
nek.

Kölcsönzési és szervizelési lehetõséget
biztosít, valamint a biciklis és nordic walking-
os közlekedés, kikapcsolódás lehetõségét vá-
lasztó turistákat is kiszolgálja az a kerékpá-
ros központ, amely a Termál-völgy - Kis-Bala-
ton kerékpáros és ökoturisztikai szolgáltató
hálózat létrehozásának részeként épül meg
Zalakaroson.

A Tourinform-iroda mellett kialakításra

kerülõ kerékpáros ház építésének munkálatai
elkezdõdtek, és a tervek szerint augusztus
végére fejezõdnek be.

A beruházást indító szerzõdés aláírására
és az építési munkákkal kapcsolatos sajtótá-
jékoztatóra a Városházán került sor a közel-
múltban (fotónkon).

Novák Ferenc polgármester elmondta: a
beruházással a turisztikai szolgáltatások bõ-
vítésére lesz lehetõség. Zalakaroson kiemelt
szereppel bír a kerékpáros turizmus, ezért je-
lentõs fejlesztésként tartják számon a kerék-
páros ház építését. Horváth-magyar projekt
keretében, Nagykanizsával közösen a kerék-
páros hálózat bõvítésére nyújtott be pályá-
zatot az önkormányzat, és szintén pályázat
segítségével kívánja megvalósítani a város a

fürdõ mögötti területen kerékpárút kialakí-
tását.

Dr. Burján Richárd, a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület elnöke, a Gránit Gyógyfürdõ ve-
zérigazgatója kiemelte: a fejlesztés a
Zalakarosi Kistérségi Tárulás és a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület közös munkájának ered-
ménye, 22 millió 300 ezer forint plusz áfa ösz-
szegbõl, a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-

ram keretében a balatoni tér-
ség turisztikai vonzerejének
növelésére meghirdetett pályá-
zaton elnyert támogatással
épül meg. Jelezte: a turisztikai
egyesület kiemelt stratégiai
célja az egészségturizmus,
melybe e beruházás kiválóan il-
leszkedik. A házban kerékpárok
és nordic walking botok köl-
csönzésére, információs füze-
tek és térképek beszerzésére is
nyílik lehetõsége a turistáknak.

A kivitelezés lehetõségét a
15 éves szakmai múltra vissza-
tekintõ, zalakarosi székhelyû
Uniform Kft. nyerte el.

A kistérségi társulás munkaszervezetének
vezetõje, dr. Markács Adrienn a mûszaki ada-
tokról szólva elmondta: a kerékpáros ház ösz-
szesen mintegy 138 négyzetméter alapterü-
leten, a Tourinform-iroda közvetlen szom-
szédságában valósul meg. A házban szerviz-
csomag, kölcsönzési és információs lehetõ-
ség áll a turisták rendelkezésére, a pihenési
lehetõség mellett konyhát és mosdót is
igénybe vehetnek a bringások. A szezon ide-
jén, öt hónapos idõtartamban informátort is
foglalkoztatnak a pályázat segítségével.

Megújulás elõtt az iskolák, az oktatás
Ahogyan e lapszámunkban megjelent tudósításunkban már hírt

adtunk róla, ünnepélyesen és hivatalosan is lezárult a 2011/2012-es
tanév.

AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK IS FEL KELL KÉSZÜLNI

Kerékpáros házat építenek

A VÁROS TURISZTIKAI VONZEREJÉT NÖVELI
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A nyolcadik osztályosok
ballagásával kezdõdött a Mó-
ra-iskola 2011/2012-es tanév-
záró ünnepsége. A hetedike-
sek nevében Horváth Alíz, a
8. osztályosok nevében pe-
dig Marton Viktória búcsú-
zott el az iskolától, szülõktõl,
diáktársaktól; az iskola szív-
hez szóló útravalóját
Benkõné Gulyás Edit igazga-
tó adta át jelképesen a balla-
góknak. A fiatalok szüleik-
nek, tanáraiknak virággal kö-
szönték meg az odaadó gon-
doskodást, féltõ szeretet,
melyben az elmúlt évek alatt
részük volt.

Az osztállyal együtt balla-
gott el Varga Attiláné osz-
tályfõnök is: a rajztanárnõ, a
munkáiról ismert és kedvelt
Tölgyfa szakkör vezetõje
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból a gyerekektõl és kollégái-
tól megható mûsort, virágot,

ölelõ szeretet kapott. Elköszönt az
iskola Tóthné Szincsák Mária peda-
gógustól is.

A megindító percek mellett vi-
dámak is akadtak bõven: nagyon
sok iskolás vehetett át kitüntetést,
könyvjutalmat, oklevelet, kupát az
év során nyújtott kiemelkedõ telje-
sítményéért, az iskola alapítványá-
nak díját pedig Marton Viktória
kapta meg.

Az évet Benkõné Gulyás Edit ér-
tékelte, felsorolva azokat a progra-
mokat, melyeket a könyvtár és az
iskola szervezett a diákok részére a
tanév során (ezekrõl lapunk is
rendszeresen hírt adott –a szerk.).
Az igazgatónõ jelezte: a fenntartó
önkormányzat az igazgatói megbí-
zatás idejének lejárta okán pályáza-
tot írt ki az iskolavezetõi állásra,
melynek elbírálása még nem tör-
tént meg. Benkõné azonban köszö-
netet mondott minden eddig ka-
pott támogatásért; beszédét vas-
taps követte. Novák Ferenc polgár-
mester a jövõrõl szólt az évzárón.
Kifejtette: kormányzati szándék az
iskolák, az oktatás megújítása,
melyhez helyi önkormányzati aka-
rat is társul. Jelezte: menedzser
szemléletû oktatásra lesz szükség a
jövõben.

Az évzárót követõen a diákok
osztályaikban búcsúztak el egymás-
tól és tanáraiktól jónéhány hétre.

A Vagyonvédelmi és Bûnmegelõzési Egyesület 2012. május 31-én a Kö-
zösségi Házban tartotta meg éves közgyûlését és tisztújító ülését.

Horváth József elnök az elmúlt évi tevékenységrõl szóló beszámolójá-
ban kiemelte: a polgárõrség stabil létszámmal mûködik, heti 3-4 alkalom-
mal 42 fõ teljesít járõrszolgálatot.  Jó kapcsolatot ápolnak mind a Polgár-
mesteri Hivatallal, mind a megyei és régiós polgárõrvezetéssel, gazdálko-
dásukat a takarékosság jellemzi. Ezt erõsítette meg Giber Zoltánné gazda-
sági vezetõ pénzügyi beszámolója is. Elhangzott: az egyesület az önkor-
mányzattól, a Belügyminisztériumból és a Polgárõrszövetségtõl kapott tá-
mogatásból és a tagdíjbefizetésekbõl biztosította az elmúlt év mintegy
3000 km-es gépjármû járõrszolgálat teljesítését. 

A beszámolók elfogadása után a közgyûlés a névváltozásról döntött.
Erre a jogszabályi változások miatt volt szükség, az egyesület neve így a
jövõben Polgárõrség Zalakaros. Tekintettel arra, hogy a vezetõség mandá-
tuma lejárt, a továbbiakban az idei évben megválasztott jelölõbizottság
elnöke, Kötõ Attila alpolgármester vette át a gyûlés vezetését, megkö-
szönve az eddigi vezetés munkáját. Az alpolgármester tájékoztatta a köz-
gyûlést, hogy a Marton László, Káldi Zsigmond és Kötõ Attila alkotta bi-
zottság elvégezte az egyesület vezetésétõl kapott megbízást, mely alap-
ján a Polgárõrség Zalakaros vezetésére az egyesület elnökének a további-
akban is Horváth Józsefet javasolták, elnökhelyettesnek Bognár Ottót, tit-
kárnak Kiss Józsefet, az Ellenõrzõ Bizottság elnökének Mikola Csabát, míg
két tagjának Nagy Ferencet és Mándli Jánost jelölték. A közgyûlés vala-
mennyi jelölt megválasztását támogatta, így a régi – új vezetés folytathat-
ja a korábban megkezdett munkát.

A közgyûlés baráti beszélgetéssel és polgárõr ízlésnek megfelelõ va-
csorával zárult. 

Beköszöntött a vakáció ideje
TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS A MÓRA-ISKOLÁBAN

DAMONÁRÓL

NEVEZTÉK EL
Amint arról már beszámol-

tunk, a Hunguest Hotels má-
jus 17-én vette át a MenDan
Hotel üzemeltetését. A négy-
csillagos superior szálloda új
nevén: Hunguest Hotel
Damonaként illeszkedik a
Hunguest szállodák port-
fóliójába. Damona a kelta hit-
világ egyik istennõje, a
gyógyvizek isteneként tiszteli
õt a kelta mitológia. A név
változott ugyan, a szálloda
azonban változatlan szolgál-
tatási körrel és minõséggel
várja vendégeit.

VEZETÉK NÉLKÜL
Júliustól már a Gyógyfürdõ

téren, a Dísz téren és a
Bodahegyi úton is élhetnek a
városlakók és a turisták a ve-
zeték nélküli internetezés le-
hetõségét.

A Zalakarosi Turisztikai
Egyesület nyertes TDM-
pályázatának köszönhetõen
ugyanis jelenleg zajlik a wi-fi
rendszer kiépítése a fent em-
lített területeken – tudtuk
meg Szécsényi Szabolcstól, az
egyesület titkárától.

Wi-fi hálózat kiépítése ed-
dig a gyógyfürdõ belsõ és
strandi területén történt.

Újraválasztották az elnökséget
POLGÁRÕR KÖZGYÛLÉS

Különleges eseménynek adott otthont városunk június 16-án: a Gyógy-
fürdõ téren harmonika estet szervezett a Zalakarosi Turisztikai Egyesület.

A Gönczöl-duó fellépését követõen  Bellák Tibor nagykanizsai harmo-
nikás és Orosz Zoltán,a harmonika mágusaként is számon tartott harmo-
nikavirtuóz (felvételünkön) játékában gyönyörködhettek a résztvevõk. A
felnõttek mellett a szervezõk a gyerekek kikapcsolódásáról is gondoskod-
tak: a rendezvény ideje alatt mobil kalandparkkal várták a kisebbeket.

Harmonikavirtuózok Karoson
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A 18. században holland kézben
lévõ Batáviába (ma Dzsakarta) tar-
tott az az egzotikus árukkal megra-
kott kínai kereskedõhajó, amely a
fedélzetén kiütött tûz miatt az
1720-as években elsüllyedt a dél-vi-
etnámi Ca Mau-foknál. A dzsunka
és a rakományában található, elsõ-
sorban európai vevõknek szánt
porcelántárgyak ezután csaknem
háromszáz évig feküdtek a hullám-
sírban, míg 1998-ban helyi gyöngy-
halászok rá nem találtak. A felfede-
zést követõen egy vietnámi régész-
csoport hozta felszínre a 130 ezer
darabos rakományt, amelynek egy
része a tudományos feldolgozást
követõen a Hanoi Történeti Múze-
umba került, a többit pedig két ár-
verésen értékesítették. Az Arany-
múzeum alapítója, Zelnik István is a
becses darabok gyûjtõjévé vált, oly-
annyira, hogy a Ca Mau-
porcelánokból mára õ rendelkezik
a legteljesebb és legnagyobb ma-
gánkollekcióval.

Ez a páratlan gyûjtemény mu-
tatkozik be most nálunk, s ahogyan
már jeleztük: nem hagyományos
módon. Imitált tengeri ásatás, több
méteresre vetített minták, kreatív
installációk és számos vizuális effekt
között láthatóak a porcelánok, me-
lyeknek a Zalakarosi Fürdõ strand-
épületénél álló kiállító terem ad át-
menetileg otthont.

– Büszkék vagyunk arra, hogy
Magyarországon Budapesten kí-

vül Zalakaroson mutatkozik be e
ritka gyûjtemény. Nemcsak pol-
gármesterként, de történészként
is örömmel üdvözlöm e kiállítást ,
hiszen olyan világot varázsol
elénk, olyan különleges, bámula-

tos kincseket, melyeket nincs al-
kalmunk gyakran látni – fogalma-
zott Novák Ferenc polgármester.

Hasonlóan vélekedett dr. Burján
Richárd, a Zalakarosi Fürdõ vezér-
igazgatója, a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület elnöke.

– Örülök, hogy helyet adha-
tunk a tárlatnak, illetve, hogy an-
nak bemutatását az Aranymúze-
ummal közösen szervezhetjük.
Annak különösképp örülök, hogy
a heteken belül átadásra kerülõ
vízi gyermekvilágunk attrakciói, a
fürdõ és a város meglévõ szolgál-
tatási mellé most egy igazi turisz-
tikai „csemegét” is kínálhatunk.
Szeretném azonban, ha nem csu-
pán a turisták, de a karosiak és a

környékbeliek is megtekintenék e
nem mindennapi kiállítást.

– Hároméves kutatómunka
után tárjuk a nagyközönség elé a
vietnami Ca Maunál elsüllyedt
szállítóhajó rakományát. Remél-

jük, hogy a
karosiak és a für-
dõ vendégei is
olyan várakozás-
sal vannak a kiál-
lítás felé, mint
ahogy mi készül-
tünk, hogy Bu-
dapest után egy
ilyen különleges
helyen mutat-
hassuk be a
Z e l n i k -
g y û j t e m é n y
e g y e d ü l á l l ó

tárgycsoportját – mondta dr.
Renner Zsuzsanna, a kiállítás kurá-
tora.

S hogy mi mindent is láthatunk
majd e tárlaton?

A kínai dzsunka rakományának
szinte valamennyi tárgytípusa meg-
jelenik a gyûjteményben az ecset-
tartóktól a kanalakon, ólommázas
edényeken, szeladonmázas tárgya-

kon át a bravúros technológiával
gyártott, máz alatti kék festéssel
készült vázákig, kis ember- és állat-
figurákig.

A kiállítás egyik célja ugyanis,
hogy ezt a tárgytípusokban és
technikákban megjelenõ változa-
tosságot bemutassa, betekintést
nyújtson a korabeli keleti kereske-
delem világába és történelmébe. 

Ahogy olvashatták, a dzsunka
Európába szállította rakományát.
Európában csupán csak ekkoriban
kezdték felfedezni a porcelán ké-
szítésének titkát, ezért a nyugati
országokba a kínai manufaktúrák-
ból érkeztek az igényes, csodaszép
porcelánok. A darabok tanúskod-
nak arról, hogy a kínai mesterek
odafigyeltek az európai igényekre
is: porcelán söröskorsók, kakaós- és
kávéscsészék is készültek Kínában,
sõt, a kínai motívumok mellett
nyugati minták, témák is díszítették
az Európába szánt tárgyakat. Érde-
kes, hogy több porcelán képrejtvé-
nyeket is tartalmaz.

A kiállítás ünnepélyes nyitására
2012. június 23-án 16 órakor kerül
sor, melyre szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt!

Ázsiai hullámsírból hazai vizekre
HÁROMSZÁZ ÉVES KÍNAI PORCELÁNOK VÁROSUNKBAN

VÍZIPÓK ÉRKEZÉSÉT VÁRJÁK
Már csak néhányat kell aludni, és megnyílik a strand legújabb

fejlesztéseként készülõ Vízipók Csodapók gyermek vízivilág. A
gyerekek kétségtelenül izgatottan várják az új medencéket, vizes
attrakciókat, rengeteg meglepetést tartogató gyermekvilág elké-
szültét. A Móra-iskola
diákjai is izgatottan fi-
gyelték a minap a für-
dõn zajló építkezést.
Eközben azonban nem
tétlenkedtek: a fejlesz-
téseket elkerítõ palán-
kot festették ki nagy
lelkesedéssel és öröm-
mel – a lehetõséget a
fürdõ vezetése ajánlot-
ta fel a gyerekeknek.

A palánkokat így
ezentúl vidám nyári ké-
pek és a közeljövõben
nyitó vízi gyerekvilág
kedves figurája, Vízipók Csodapók díszíti. Csúszda, béka, teknõs
és medúza, egyszóval minden, ami a vízzel és a vakációval kap-
csolatos, megtalálható a rajzokon.

A már vidám motívumokkal díszített palánk mögött a mûsza-
kilag elavult gasztronómiai egységek helyén pihenõövezet kiala-
kítása is zajlik, s a strand területén három helyszínen, új, színvo-
nalas gasztronómiai egységek kialakítására kerül sor, ezek várha-
tóan jövõre fejezõdnek be.  

MEGHÍVÓ!

15 ÉVES A DALÁRDA

Kedves Zalakarosiak, szép évfordulóhoz érkezett Zalakaros kultu-
rális és közösségi életének meghatározó csoportja, a Dalárda-
Vegyeskar. Megalakulásuk 15 éves évfordulója alkalmából 2012. jú-
nius 30-án, szombaton 15 órakor ünnepi mûsorral és koncerttel
köszöntjük õket. Helyszín: Zalakarosi Kertmozi. Fellépõk:

•      Zalakarosi Dalárda-Vegyeskar
•      Magyarhertelendi õszidõ Nyugdíjas Klub Vegyes Kórus
•      Magyarhertelendi õszidõ Nyugdíjas Klub Bordal Kör
•      Zalakomári Péczely Attila Népzenei Csoport
•      Zalakomári Dalkör
•      Galamboki Hagyományõrzõ Énekkar
•      Karos Táncegyüttes

Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük együtt a Dalárda-
Vegyeskart! A belépés díjtalan.

Közösségi Ház
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GÓLYAHÍR
Örömmel osztjuk meg min-

den kedves Olvasónkkal újabb
baba-hírünket: június 1-jén vi-
lágra jött Borbás Bende. Szülei-
nek: Lendvai Renátának és
Borbás Árpádnak szívbõl gratu-
lálunk, a kicsinek jó egészséget,
boldog életet kívánunk!  

Már aznap jól összebarátkoz-
tunk velük a szabad program alatt.
Hétfõn ellátogattunk  a balaton-
edericsi Afrika Múzeumba és Keszt-
helyre. Keszthelyen voltunk a Vadá-
szati Múzeumban és a Vasútmakett
Kiállításon, majd szabad progra-
munk volt a sétálóutcán. Mindenki

nagyon élvezte. Esténként Karos-
ban találkoztunk a többi gyerekkel
és fagyiztunk vagy sétáltunk. Ked-
den velünk jöttek iskolába, ahol já-
tékos órákat tartottunk, majd ebéd
után strandra mentünk. Ez minden-
kinek nagyon tetszett. Szerdán az
elutazás napjára ébredtünk. Az is-

kolában az osztrák gyerekek búcsú-
zóul osztrák dalokat játszottak ne-
künk a hangszereiken. A lengyelek
a hosszú út miatt korábban elutaz-
tak, a többiek csak délután mentek.
Mindannyian szereztünk új baráto-
kat.

Nagyon örültünk a lehetõség-
nek, hogy külföldi tanulókkal is-
merkedhettünk meg, és nagyon
várjuk a következõ találkozást.

Résztvevõ diákok

A zenekar 1993-ban alakult
Peter Michielsen és felesége,
Simone Burger-Michielsen hegedû-
tanárok bábáskodásával. A lelkes
muzsikusok a „Fiatal zenész” díjat
nyert vonósok közül kerültek ki.

Az együttes számos eredményt
ért el: 2004-ben az országos ifjúsági
zenekari versenyen 1. helyezést,
2007-ben és 2010-ben a bécsi „Sum-
ma cum Laude” nemzetközi verse-
nyen 1. helyezést illetve a város kü-
löndíját nyerték el, legutóbb május-
ban a német országos versenyen a
„Kiemelt legjobb” kategóriát érték
el. A kamarazenekar megkapta az
ismert Züddeutsche Zeitung Tasilo-
díját is, ami Németországban nagy
elismerésnek számít.

Ez alkalommal, 17 év után a
zalakarosi Vonós Kamaraegyüttes
meghívására érkeztek városunkba,
ahol nagysikerû matiné koncertet

adtak. Az elõadást követõen az if-
jú vonósok kisvonatos városnézé-
sen vettek részt, majd a gyógyfür-
dõ élménymedencéiben kikapcso-
lódva készültek a másnapra: a
keszthelyi kirándulásra és az esti

nagykanizsai koncertre. Tarnai
Lászlóné szervezõ elmondta: a ze-
nekar fiataljai és felnõtt kísérõik
nagyon jól érezték magukat, szak-

mailag tartalmas, élményekben
gazdag, szép napok emlékét viszik
magukkal haza és remélik, hogy vi-
szonozhatják majd mindezt egy
következõ alkalommal a testvérvá-
rosban, Puchheimben.

Nemzetközi diákcsere a Mórában
Május 27-én, vasárnap megérkeztek iskolánkba az osztrák és a len-

gyel cserediákok: 7 osztrák és 8 lengyel gyerek, akiket 12 zalakarosi di-
ák fogadott. 

AZ EZÜST 
KLUB HÍREI

Három utolsó programjával
zárult az Ezüst Klub évadja.

Áprilisban Dömötör Anita
látogatta meg klubunkat és
tartott természetgyógyászati
elõadást laza, kötetlen formá-
ban. Sok hasznos tanácsot kap-
tunk a gyógyfüvekrõl. Máskor
is szívesen látjuk Anitát!

Május elsején volt utolsó há-
zon belüli mûsorunk: a Minden-
ki Születésnapját tartottuk
meg, melyet minden évben ün-
neplünk. A Közösségi Ház ud-
varán bográcspörkölt készült a
tagok közremûködésével, a
klubvezetõ irányításával. A kö-
szöntõk és a pezsgõzés után
jóízûen fogyasztottuk a pör-
költet, végül a Horák-pár meg-
lepetés tortájával zárult a nap.

Legutolsó klubprogramunk
a május 23-i kirándulás volt a
Jeli Arborétumhoz és a Gébárti-
tóhoz. Az arborétumban pom-
pás virágokat, fákat, bokrokat
szemléltünk, a többség végig is
járta a 3 km-es utat a Hétforrá-
sig, ahol egy kis tereferével ösz-
szekötött pihenõ következett.

Ezután étteremben, egy jó-
ízû ebéddel folytatódott a nap,
majd a Gébárti-tó melletti kéz-
mûves- és alkotóház, illetve az
ottani kiállítás megtekintése
következett.

Említésre méltó a klubtagok
klubon kívüli tevékenysége. A
parkerdei civil napon klubtagok
és dalárdisták közösen fõztek fi-
nom pásztortarhonyás pörköl-
tet és énekeltek a dalárdával. Az
Orbán-napi ünnepségen szintén
részt vettek és szerepeltek a
klubtagok. Elszakadni egymás-
tól nyáron sem fogunk, a városi
rendezvényeken találkozunk.
Szeptemberben pedig folytató-
dik az aktív klubélet.

Szép nyarat kívánunk min-
den klubtagunknak és minden
kedves Olvasónknak!

Pataki Jánosné

A Puchheimi Ifjúsági Kamarazenekar muzsikált
Városunk zeneiskolájának vendége volt nemrég a Puchheimi Ifjúsá-

gi Kamarazenekar, mely zenés matinén mutatkozott be az iskola diák-
jainak és az érdeklõdõknek.
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Nagy sikere volt a sakkfesztivál
kísérõ programjainak is, így a für-
dõn lejátszott élõ sakk partinak és
a szimultánnak is, melyet ezúttal
Horváth Tamás szakmai fõigazgató
tartott az iskolában. A tanulóknak
hatalmas élményt jelentett a sakk-
válogatott szövetségi kapitányával
játszani, a legjobbak közül hárman
ajándékban is részesültek.

A sakkversenyt végül az „A”
csoportban Horváth József (Z.
Csuti SK) nyerte meg, a „B” cso-
portban a mindössze 13 éves
szombathelyi Szukics Ádám diadal-
maskodott. A Zalakaros és Térsége

SE 12 sakkozója is a „B” csoport-
ban szerepelt. Lukács László szak-
osztályvezetõ elmondta: az 57 fõs
mezõnyben a legjobb eredményt
Marosvölgyi Ferenc érte el, aki 5
ponttal a 24. helyen végzett. Élõ
pontjainak növelése rajta kívül még
4 játékosunknak (Parragi István,
Korcz Sándor, Szabó-Thomka Dániel
és a 82 éves Cserveni László) sikerült.
A verseny pénzdíjait, valamint a leg-
jobb zalakarosi versenyzõnek
(Maros-völgyi Ferencnek) járó külön-
díjat Novák Ferenc polgármester,
míg a kupákat Bognár Ottó, a
Zalakaros és Térsége elnöke adta át.

XXXI. Zalakaros Kupa Nemzetközi Sakkfesztivál

A 2011/2012. tanév utolsó Sportolj és Nyerj! akció sporteseményére
2012. június 9-én a Zalakarosi Sportcentrum sportpályáin került sor. A
változatos idõjárás miatt a résztvevõ 18 gyerek és 2 felnõtt csapat-
sportágakban (labdarúgásban és streetballban) gyûjthetett utoljára
pontokat a tanévzárói díjkiosztás elõtt. Az iskolai tanévzáró ünnepsé-
gen az akcióban részt vevõ diákok között értékes díjakat sorsoltak ki
(labdák, hátizsákok, sportszerek), melyeket a Zalakaros Sportjáért Köz-
alapítvány támogatásával vásároltak.

A fõdíjat, egy kerékpárt, Tálos Laura vihette el. A kisorsolt tíz ajándékon kí-
vül 2 különdíj került kiosztásra. A legtöbb sportnapon résztvevõ Koma Bence
egy Nike focilabdával lett gazdagabb, míg Gergely Gábor speciális vízilabdát
kapott, mivel õ vonta be legtöbbször szüleit az akcióba.

Stégli János sportszervezõ elmondta, hogy az idei tanévben 52 gyermek és
18 szülõ vett részt az akcióban, ami az elõzõ évi, elsõ akcióhoz képest növeke-
dés. Ez a növekedés elsõsorban a felnõttek létszámában jelentkezik. A gyere-
kek többsége az elõírt 3 sporteseményen vett részt, de többen is voltak, akik
7-8 rendezvénybe is bekap-csolódtak. Az akció természetesen õsszel újraindul.

Tizenegy ország 105 sakkozója küzdött két csoportban a 31. Nem-
zetközi Sakkfesztiválon. A verseny félidejében Novák Ferenc polgár-
mester fogadáson köszönte meg a támogatóknak, így a Hotel Karos
Spa vezetésének, a Szabadics Zrt.-nek, valamint a szervezõknek (ön-
kormányzat, Zalakaros és Térsége SE), Horváth Tamás szakmai fõigaz-
gatónak és valamennyi résztvevõnek a verseny sikeres lebonyolítása
érdekében adott támogatását és munkáját. A fogadáson részt vett a
Sakkszövetség elsõ embere, dr. Seszták Miklós is, aki a rendezés és ver-
seny tisztaságáról, a sportág szeretetérõl szólt, s azt kívánta, hogy a
következõ 31-re is büszke lehessen Karos és a magyar sakktársadalom.

Intenzív sportélet

Lapunk megjelenése idején, június 22-én családi sportdélutánra
várja a Közösségi Ház és a Zalakaros Sportjáért Alapítvány a focira já-
ró vagy e sport iránt érdeklõdõ gyerekeket és szüleiket. 

– Ezzel a délutánnal zárjuk le a Bozsik-programunkat – mondta
Deutschné Lang Erika sportért felelõs alpolgármester, aki az elõttünk
álló idõszak sporteseményeit koordinálja. – Amint az Olvasók arról
már értesülhettek e lap sporthírei között, a Bozsik-program foci
utánpótlásának nevelését e tanévtõl Török Tamás edzõ végzi, aki-
nek sikerült nemcsak növelni az ifjú focisták létszámát, de a haté-
kony edzéseknek köszönhetõen a gyerekek már jó eredményeket
érhettek el a Bozsik-tornákon. Ez óriási motiváció számukra, aho-
gyan szemlátomást az is lelkesíti õket, hogy új focimezt, labdát,
egyéb felszereléseket kaphattak, melyekkel pályára léphetnek.

De lépjünk tovább! A családi délutánt rengeteg, a fürdõ strandfo-
ci pályáján rendezett program követi. Idén is szurkolhatunk a média-
válogatott és a helybéliekbõl verbuválódott csapat által játszott mec-
csen (július 7.), s a térség amatõr strandfocistái is összemérhetik tudá-
sukat a pályán (július 8.).

Júliusban strandröplabda tornát szerveznek, augusztus 4-én pedig
nálunk rendezik meg a Balatoni Bajnokság strandröplabda mérkõzé-
seit. Szintén elõször, ám hagyományteremtõ céllal augusztus 11-én
amatõr strandfoci tornának ad otthont a város, e hónapban nálunk
rendezik meg a 20. jubileumi nemzetközi kosárlabda tornát is, ame-
lyen most elõször léphetnek pályára a karosi kosarasok is.

– A bornapok keretében idén elõször bor rallyt szervez a nemrég
alakult karosi autósport egyesületünk. A kerékpáros sportok kedve-
lõi biztosan örülnek majd a szeptemberi  Tour de Karos versenynek
– ez lesz Magyarország 4. tókerülõ útvonala –, de újdonságnak szá-
mít  a novemberre tervezett városi rally is – jelezte az alpolgármes-
ter. Mint mondta: a város megfelelõ infrastruktúrát tud biztosítani min-
den egyes sportág számára, hiszen a strandfoci pálya, a sportpálya, illet-
ve az iskola melletti mûanyag borítású pálya kiválóan alkalmas egy-egy
rendezvény lebonyolítására. Mi több: hamarosan elkészül pályázati tá-
mogatással a mûanyag borítású pálya mögötti területen egy mûfüves
pálya is, mely zordabb idõben is alkalmas mérkõzések megtartására.

– Arra biztatok mindenkit: használja ki a lehetõségeket, akár
szurkolóként, akár aktív résztvevõként látogasson ki rendezvénye-
inkre, hiszen kevés olyan város akad a környéken, mely jó háttér-
rel, a lehetõségek ilyen széles tárházával várja a sport, a mozgás
szerelmeseit!

A nyári programok tekintetében bátran állíthatjuk, hogy
Zalakaros nem csupán az egészségmegõrzés, de a sport terén is
jobbnál jobb kikapcsolódási lehetõséget kínál mind nekünk, hely-
bélieknek, mind a hozzánk érkezõ vendégeknek.

Ajándékesõ az évzárón
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Júniusi-júliusi programok
Június 29.:

Rétes fesztivál
Zalakaros, Szent Orbán Borozó

Június 30. (szombat), 15.00:
A 15 éves Dalárda köszöntése

ünnepi mûsor és koncert 
Zalakaros, Kertmozi

Koncert a rendezvénytéren 18.00
órakor Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

Június 23.–szeptember 15.:
Ca Mau - Egy hajótörés porcelán-
jai – Egész nyáron át látogatható

kiállítás a Fürdõ épületében!

Július 1. (vasárnap), 13.00:
Zala Megyei Díjugrató Bajnoki

Forduló – Zalakaros, Behiákpuszta

Július 5. (csütörtök), 20.00:
Rokker Zsolti a Zalakarosi Fürdõ

mediterrán kertjében

Július 6–7. (péntek, szombat):
II. Copacabana Caros – latin estek

Zalakaroson – Gyógyfürdõ tér

Július 7. (szombat):
A médiaválogatott 
a strandfoci pályán

II. ZALAKAROSI COPACABANA CAROS 
STRANDLABDARÚGÓ KUPA 

2012. JÚLIUS 8. VASÁRNAP, 9 ÓRA 

VERSENYKIÍRÁS 
A torna célja: 
• Strandlabdarúgás népszerûsítése
• Nézõk szórakoztatása
A torna rendezõje: Gránit Gyógyfürdõ Zrt. és Zalakarosi Közösségi

Ház – Jankovics Attila Telefon: 06-93/340-852 vagy 30/5894-700 
A torna idõpontja:  2012. 07. 08. (vasárnap), 9.00 óra 
A torna helyszíne: Zalakarosi Gyógyfürdõ Strandlabdarúgó pályája  
Nevezési határidõ:  2012. 07. 05.  csütörtök,19.00 óra 
Nevezési díj: NINCS
Díjazás:  Az I-III. helyezett pénzdíjazásban részesül.
I. díj: 30.000 Ft pénzjutalom
II. díj: 20.000 Ft pénzjutalom
III. díj: 10.000 Ft pénzjutalom
Külön díjazásban részesül a torna legjobb játékosa, legjobb kapusa

és a gólkirály. 

Nevezési feltételek: A tornára nevezhet minden olyan csapat, aki
a fürdõbelépõt befizeti, a versenykiírásban foglalt nevezési feltétele-
ket elfogadja, valamint a nevezési lapot határidõre elküldi e-mailben a
kozossegihaz@zalakaros.hu címre, vagy faxon a 93-340-852 faxszámra.

Nevezési lapot az elõzõ elérhetõségeken lehet kérni. 
A tornára maximum 12 csapat nevezhet, így csak az elsõ 12 csa-

pat nevezését tudjuk elfogadni! Csapatlétszám: 4+1 fõ + 6 cserejáté-
kos engedélyezett. Pályaméretek: nemzetközi méretû pálya (36x25),
5,5x2,2  méteres kapukra. 

Játékidõ: 2x12 perc. Sorsolás: 2012. július 8-án reggel 8.45-kor a
strandfoci pályán a csapatvezetõk részvételével. 

Versenyszabályok: a strandlabdarúgó versenyszabályok érvénye-
sek. Információ: Közösségi Ház Zalakaros – Jankovics Attila  06-93-340-
852 telefonszámon vagy a 30-5894700 

Versenybizottság: 
Jankovics Attila  Közösségi Ház igazgató 

Bogdán Amanda Gránit Gyógyfürdõ marketing 
Deutschné Lang Erika alpolgármester 

Kiegészítõ program:
http://zalakaros.info.hu/copacabana-caros-zalakaros

ORSZÁGOS DÖNTÕN VETTEK RÉSZT
A TRIATLONOSOK

A triatlon diákolimpia országos döntõjén vehettek részt váro-
sunk diák csapatai, miután a közelmúltban Gelsén rendezett me-
gyei triatlon versenyen aranyérmesként végeztek.

Stégli János, a Közösségi Ház sportszervezõje által felkészített
csapatok mindegyike indulhatott a június 17-én a Tolna megyei
Fadd Domboriban rendezett versenyen., ahol hat korcsoportban
közel 1200 ifjú triatlonista mérte össze felkészültségét. Akiknek
szurkolhattunk: 1. korcsoport leány: Ács Linett Lucia, Sair Sophie
Szonja, Horváth Hilda. 1. korcsoport fiú: Novák Máté Ákos, Novák
Lázár Ernõ, Strobl Áron. 2. korcsoport leány: Darnai Réka, Csinyát
Rebeka, Lennert Tamara, fiúk: Koma Bence László, Kánnár Máté,
Nagy Marcell, valamint a 3. korcsoportban Egry Miléna.

Óriási hõségben, szokatlan körülmények között versenyeztek a
gyerekek: az úszás a Duna alig 23 fokos vizében, a kerékpározás
komoly emelkedõkkel tarkítva, s a futás, illetve az egész verseny
nagy hõségben, bizony próbára tett mindenkit. Kiemelkedõ helye-
zést ért el a döntõn Ács Linett (képünkön, középen), aki az 1. kor-
csoport leány B kategóriában bronzérmet szerzett. Koma Bence a
2. korcsoport B kategóriában 4. lett, Egry Miléna 3. korcsoport B
kategóriában 6. helyen végzett.

A kitartó kis csapat jutalma Stégli János balatoni pancsolásra
történõ meghívása, valamint a Koma-család fagyi felajánlása volt,
melyeket a gyerekek óriási örömmel fogadtak.


