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A víz alatti mesevilág jól ismert,
kedves hõse, Vízipók-Csodapók és
barátai fogadják július elsejétõl a
Zalakarosi Fürdõre érkezõ családo-
kat a strandon létesített új gyer-
mek élménymedencénél.

Július elsõ napján a gyerekek óri-
ási örömmel vették birtokba a
Zalakarosi Fürdõ új létesítményét, a
Vízipók-Csodapók vízi gyermekvi-
lág medencéit.

Számos vizes attrakció csalogat
az új birodalomba. A gyerekek két-
szintes medencét vehetnek birto-
kukba: az alsó szinten napvitorlák

árnyéka alatt
pancsolhatnak,
a vízi világ rej-
telmes barlang-
járataiban, víz-

permetet locsoló kapuk és virágok
alatt bujkálhatnak. Az emeleten
hétféle csúszda kínál kalandot:
anakonda és mini feketelyuk, szi-
várványcsúszda és családi csúszdák

csalogatják a merész vállalkozót, a
harcos kedvû gyerekek pedig víz-
ágyúkkal vívhatnak csatát. 

(Bõvebben a 9. oldalon.)

Megnyitott a vízi gyermekvilág

BEHÁLÓZ A CSODAVILÁG

P á l m a -
fák, víz, la-
tinos dalla-
mok, tánc
és izgalmas
kokté lok .
Az elmúlt
év fantasz-
tikus han-
gulatát is-
mételve, a
tavalyinál
is nagyobb
s i k e r r e l
zajlott a
C o p a c a -
bana Caros
r e n d e z -
vény, me-
lyet ezúttal
is a Zala-
karosi Tu-

risztikai Egyesület szervezett.
Ha nem is a híres brazil

Copacabanán nyaralhattunk és
szórakozhattunk, két napig
mégis ez az érzésünk lehetett
itt, Zalakaroson, hiszen ahogy a
híres dél-amerikai szórakozó-
hely, úgy városunk is a partik, a
tánc, a zene és a koktélok „fõ-
városává” vált egy rövid idõre.
Nappal a fürdõ területén követ-
ték egymást a programok, este
és éjszaka pedig a rendezvény-
tér népesült be vidámsággal, la-
tinos ritmusokkal. Az idei ren-
dezvény különleges progra-
mokkal is kiegészült: két
Guinness-rekord kísérlet is zaj-
lott a városban, s a jelek szerint
Zalakaros beírhatja magát a
Guinness Rekordok Könyvébe.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Copacabana Caros
KÉT NAPON ÁT A PARTIK ÉS KOKTÉLOK FÕVÁROSA
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Ugyancsak módosult a gólyafé-
szek otthonokkal, valamint a kitün-
tetési díjakkal kapcsolatos helyi
rendelet is. Utóbbi kapcsán elfo-
gadták, hogy amennyiben a testü-
let a díszpolgári címet már elhunyt
személy részére kívánja adomá-
nyozni, abban az esetben a rende-
let szerinti gyûrû értékének megfe-
lelõ méltó elismerésrõl egyedileg
kell döntést hozni.

Megvizsgálta a testület a piaci
helypénzek mérséklésére beérke-
zett kérelmeket is. Mivel a kérelem
év közben érkezett, és a Karos-Park
Kft. üzleti tervében már a helypén-
zekbõl származó bevétel szerepel,
illetve, mivel a piacnak az önkor-
mányzat méltó helyet keres, ennek
megvalósulásáig érdemben nem
tudnak foglalkozni a kérelemmel –
hangzott el az ülésen. 

Turisztikai attrakció fejlesztés té-
májában megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítésére írt ki közbeszer-
zési pályázatot az önkormányzat, a
felhívást a rendkívüli ülésen hagy-

ták jóvá. Energetikai pályázatok ki-
írására kerül sor a közeljövõben, er-
re készülve a város a 2009-ben
ugyanebben a témában elkészített
pályázatát kívánja aktualizálni, a
kérdés a júliusi ülésen ismét napi-
rendre kerül. A pályázat segítségé-
vel a polgármesteri hivatal energia
korszerûsítését oldaná meg az
önkormányzat.

A víziközmû beruházások meg-
valósítására a Dél-Zalai Víz- és Csa-
tornamû Vállalat nyerte el a pályá-
zatot, a beruházások 11 millió forint
értékben valósulnak meg.

Sportszervezetek támogatásáról
is született döntés az ülésen. Az ön-
kormányzat a Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Közalapítvány részére
utal támogatást focicsapat NBIII-ban
való indítását segítendõ – a kéréssel
helyi fiatalok fordultak a város veze-
tése felé. Támogatja a város a Kani-
zsai Diákkosárlabda Klub augusztusi,
zalakarosi jubileumi rendezvényét is,
melyen elsõ ízben mutatkoznak be
a helyi kosarasok is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalakaros Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
HIRDET a Zalakaros Liget utca 39. szám alatti – 813. hrsz-on lévõ –
4 lakásos sorházas ingatlanból 1 DB LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

A részletes pályázati felhívás a http://varoshaza.zalaka-
ros.hu/onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato internetes oldalon
megtekinthetõ.

ÉRTÉKESÍTÉSRE:
A vételi ár a képviselõ-testület által meghatározott, amely az

1. „A”lakás (déli szélsõ lakás) esetén 6,5 millió Ft/lakás, azaz hat-
millió-ötszázezer Ft induló összegnél alacsonyabb nem lehet. 

A pályázatokat „Liget  u. 39. „A” szám – 1 db lakása” jeligére
zárt borítékban Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala titkársá-
gára (Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1., 101 szoba – Telefon: 93/340-
100) kell eljuttatni.

A pályázatokat 2012. JÚLIUS 13-ÁN 10 ÓRÁIG LEHET benyúj-
tani Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A pályá-
zati anyagok ugyanitt átvehetõek.

PARLAGFÛ AKCIÓ
2012 – ZALAKAROS

Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén
gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztíta-
ni! Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk, hogy megakadá-
lyozzuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni
védekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyö-
kérzettel együtt történõ eltávolítása.

Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott már nem tud újból kihajtani.
Mindenki nyerhet, ha gyûjti a kihúzott parlagfüvet!

A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén hétköz-
nap 7.00–9.00 óra között 2012. július 6–tól 2012. augusztus 24-ig
50 tõ gyökeres parlagfû leadásáért igazolást kap, amellyel aján-
dékutalványokat nyerhet.

Utalványok kiosztásának idõpontjáról az akcióban 
résztvevõk külön értesítést kapnak.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Tûzgyújtási tilalmat rendeltek el Zala megye egész területére

A Zala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti igazgatósága illetékességi területén fekvõ erdõkre,
valamint az erdõterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti idõre 2012. júli-
us 3. napjától általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. 

A Zala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti igazgatósága illetékességi területén fekvõ fásítá-
sokra, valamint a fásítás határától számított kétszáz méteren belüli területre átmeneti idõre 2012. július 3.
napjától általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. 

Tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tûzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút
menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

Az elrendelt tûzgyújtási tilalom a visszavonásig érvényes.
Novák Ferenc

Zalakaros Város Polgármestere 

FELHÍVÁS!

Zalakaros Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet
a Gólyafészek Otthonok
bérleti jogának elnyerésére.

Részletes kiírás, tájékoz-
tató és nyomtatvány a
www.zalakaros.hu/városhá
za/felhívások/pályázati fel-
hívás oldalról tölthetõ le.

Novák Ferenc 
polgármester  

Rendkívüli ülést tartottak

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Rendkívüli ülést tartott június 28-án a képviselõ-testület, melyen el-
sõként az önkormányzat szociális rendeletét módosították. A kistérsé-
gi társulás által készített díjmegállapítást elfogadva a házi segítség-
nyújtás intézményi térítési díját 180 forint/nap összegben határozták
meg, a testület ennek megfelelõen módosította a rendeletét. 

Örömmel tudatjuk, hogy is-
mét gyarapodott Zalakaros lét-
száma egy fõvel!

Szenyéri Lacika 2012.06.24-
én született. A gyönyörû baba anyukája Gersei Anett, apukája
Szenyéri László. Szívbõl gratulálunk és jó egészséget kívánunk
mindnyájuknak!

GÓLYAHÍR
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Térbur-
k o l a t o t
kaptak a
s é t á n y o k
m e l l e t t i
köztéri pa-
dok, felújí-
tották a
lépcsõket,
járda ké-
szült térkõ
burkolattal
a Nyírfa és
Akácfa ut-
ca közötti
átkötõ sza-
kaszra, tel-
jesen meg-
újult a
Bodahegyi
úti fahíd,
szintén a Bodahegyi utcában a prés
környéke is új burkolatot kapott,
megújult a Dísz tér és a sétány fü-
ves felülete is.

Üdítõ és szemet gyönyörködte-
tõ színfoltjai a városnak a virágos
felületek, melyeknek száma az idei
évben gyarapodott is.

– Zalakaros virágos város, így
ennek megfelelõen a megszokott
30 000  Canna és 10 000 darab
Tagetes mellett újdonságként
számtalan új egynyári virágfajtát

is ültettünk, melyek színesebbé
teszik virágfelületeinket – így
Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft.
ügyvezetõje.  – A meglévõ színes
virágágyásokon túl újabb virágos
felületeket készítettünk azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a

„Virágos Magyarországért” kör-
nyezetszépítõ versenyben minél
eredményesebben szerepeljen a
város. A fürdõ kerítésénél a Grá-
nit Gyógyfürdõ logóját láthatjuk.
A buszpályaudvar, illetve Városhá-
za közelében a város címerét for-
máztuk meg. Úgy jelöltük ki az új
virágfelületek helyeit, hogy ki-
emelten díszítsék a turisták által
látogatott területeket. Folyamato-
san törekszünk szépíteni városun-
kat, hisz a virág esztétikusabbá,

komforto-
sabbá és vi-
d á m a b b á
varázso l ja
környeze -
tünket.

Biczó Ta-
más el-
m o n d t a :
ö r ö m m e l
veszik, hogy
a lakosság is
nagy gon-
dot fordít
lakókörnye-
zete, kertje
szépítésére,
egyben ké-

rik is a városban élõket, hogy ez-
után is fokozottan figyeljenek a vi-
rágosításra, a fûnyírásra, hiszen a
Virágos Magyarországért mozga-
lomban való minél sikeresebb sze-
replés a lakóházak és környezetük
esztétikusságán is múlik.

Tovább szépítik
városunkat

ÚJ VIRÁGFELÜLTETEK

Hatékony, szorgalmas idõszakot tud maga mögött a KAROS-PARK
Kft., melynek szembetûnõ változásaival a járókelõ nap mint nap találko-
zik városszerte. A cég munkatársai a START Közmunka programban
részt vevõkkel karöltve számos munkát végeztek el városunk területén.

Meghívó
Zalakaros Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

a Zalakaros Várossá nyilvánításának
15. évfordulója alkalmából rendezendõ

VÁROS NAPI ÜNNEPSÉGRE,
valamint az azt megelõzõ Vízipók-Csodapók Gyermekvilág

beruházás ünnepélyes avatójára

Novák Ferenc polgármester

ZALAKAROS VÁROS NAPJA PROGRAMJA
2012. július 26-29. (csütörtök – vasárnap)

2012. JÚLIUS 26. CSÜTÖRTÖK – Helyszín: Rendezvénytér

19.00: Zenél a Lenner-Horváth duó
21.00: Bagi Iván-Nacsa Olivér humoristák mûsora
22.00: Bál a Lenner-Horváth duóval

2012. JÚLIUS 27. PÉNTEK

17.00: Vízipók–Csodapók Gyermekvilág avatója
Helyszín: Zalakarosi Strandfürdõ. Bejárat: Strandfürdõ/Déli
Élmény bejárata. Az új létesítményt felavatja dr. Kövér
László, az Országgyûlés elnöke.

18.00: Város Napi Ünnepség – Helyszín: Kertmozi
– Apró-népek köszöntése – Himnusz
– Ünnepi köszöntõt mond dr. Kövér László, a Magyar Ország-

gyûlés elnöke és Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere
– Kitüntetések átadása
– „Együtt” ünnepi mûsor – Szózat
19.00–21.00: Vendéglátás a városnapi ünnepség alkalmából 

Helyszín: Sportcentrum
17.00–21.00: Fisher Price játszóház

Helyszín: Rendezvénytér
20.00-tól: Orosz Zoltán harmonikamûvész elõadása

Helyszín: Dísz tér
19.00–24.00: Bál a Casino együttessel

Helyszín: Rendezvénytér  

2012. JÚLIUS 28. SZOMBAT – Helyszín: Rendezvénytér

17.30–18.00: Eraklin táncegyüttes mûsora
17.30–21.30: Gyermek animáció
18.00–21.00: Légvár 
18.00-tól: Lézerharc
19.00–24.00: Bál a Naudiusz együttessel 
20.00-tól: Janicsák Veca mûsora
22.00-tól: Tûzijáték (esõnap: július 29. vasárnap)

2012. JÚLIUS 29. VASÁRNAP

10.00–10.50: Ünnepi Szentmise 
Helyszín: Isteni Irgalmasság Temploma. Cím:Termál út   

10.50-tõl: Gyimesi Vilmos sétány avatása
Helyszín: Isteni Irgalmasság Temploma melletti sétány

A TOVÁBBI PROGRAMOK HELYSZÍNE A RENDEZVÉNYTÉR:

17.30-tól:      Napsugár koncert – Mesefilm dalokkal
17.30–21.30: Gyermek animáció
18.00–21.00: Légvár
18.00-tól:     Zalakarosi Dalárda-Vegyeskar mûsora
18.30-tól:     Karos Táncegyüttes elõadása
19.00–24.00: Bál a Rulett együttessel
Ünnepségünkre és programjainkra tisztelettel várjuk városunk
minden polgárát és vendégét! Minden nap kirakodóvásár, kéz-
mûvesek bemutatói és borházak várják a vendégeket. Rossz idõ
esetén minden program a Kertmoziban kerül megrendezésre. A
szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják.

– Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala 
– Zalakarosi Turisztikai Egyesület – Közösségi Ház
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Az egyik legforgalmasabb terü-
let nálunk természetesen a strand,
ezt figyelembe véve itt nyitották
meg július 2-án a bûnmegelõzési
irodát.

Szukics Ferenc, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság megbízott
vezetõje a megnyitón elmondta: a
fürdõhelyek esetében a nyári idõ-
szakban a megszokottnál is na-
gyobb figyelemre van szükség
rendõri részrõl, a bûnmegelõzés és
a vagyonvédelem szempontjából
egyaránt. A strand és a város ki-
emelt területein a kistolmácsi kor-
társ segítõ táborban felkészített fi-

atalok, valamint rendõrtiszti fõisko-
lások járõröznek, segítséget nyújta-
nak, szóróanyagokkal látják el a tu-
ristákat, s éberen figyelnek a stran-
dolók és turisták biztonságára.

Ezt erõsítette meg dr. Molnár
József, a kanizsai rendõrkapitány-
ság vezetõje, aki rámutatott: a
strandon mûködõ iroda és a gya-
korlósok jelenlétének is köszönhe-
tõ, hogy az elmúlt évben a karosi
strandon lopás nem történt, s bízik

benne, hogy ez az idei nyáron sem
lesz másként.

– A színes programkínálat, a
fürdõ minõségi szolgáltatásai ak-
kor teljesek, ha nyaralásukat a
vendégek biztonságban tölthetik.
Ha jó a város közbiztonsága, szíve-
sen jönnek vissza hozzánk máskor
is a turisták. Az önkormányzat
épp ezért kiemelten kezeli e kér-
dést, s minden segítséget megad a

rendõrségnek a hatékony munká-
hoz – mindezt Kötõ Attila alpol-
gármester mondta az iroda meg-
nyitója kapcsán.

Amint az elhangzott: a kortárs se-
gítõk mellett július végéig hét rend-
õrtiszti fõiskolás segíti a bûnmegelõ-

zési munkát. A rendõrséget az ön-
kormányzat mellett a Zalakaros Köz-
biztonságáért Közhasznú Közalapít-
vány is támogatja. Az alapítvány el-
nöke, Horváth József Zala Megye
Rendõrségéért kitüntetõ címet: sár-
kányölõ Szent Györgyöt ábrázoló
emlékplakettet is vehetett át az ala-
pítvány eddigi munkájának elismeré-
seként Szukics Ferenctõl. Horváth Jó-
zsef elmondta: a civil szervezet 19

éve mûködik, támogatja a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányságot és a
Zalakarosi Rendõrõrs feladatainak
ellátását, a karosi polgárõrséget, s a
nyári idõszakban a kortárs segítõk és
gyakorlósok itt tartózkodásához is
hatékony támogatást nyújt. 

A cseh utazási szakma részérõl igen nagy
érdeklõdés kísérte a Magyar Turizmus Zrt.
prágai külképviselete és a Zalakarosi Turisz-
tikai Egyesület által közösen szervezett ren-
dezvényt, amely 2012. június 28-án zajlott a
Clarion Hotel Prague Old Town*** rendez-
vénytermeiben.

Az eseményen Buczkó István,
a Prágai Magyar Nagykövetség
ideiglenes ügyvivõje köszöntötte
a mintegy ötven utazásszervezõ
képviseletében megjelent vendé-
geket, majd Szirányi András, az
MT Zrt. prágai külképviselõje is-
mertette a csehek magyarországi
utazásainak trendjeit. Ezt követõ-
en dr. Burján Richárd, a zalakarosi
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigaz-
gatója mutatta be Zalakarost és a

fürdõt, majd Jámbor Tímea, a város kommu-
nikációs és marketing vezetõje beszélt az új-
donságokról és az igénybe vehetõ szolgálta-
tások széles választékáról. További prezentá-
ciók keretében mutatták be kínálatukat a
zalakarosi szállodák, majd workshop, arc-
masszázs-bemutató és borkóstolóval egybe-

kötött fogadás zárta le a vendégek és a
résztvevõk által is igen sikeresnek ítélt ren-
dezvényt. 

A cseh turisták érdeklõdése töretlen Ma-
gyarország és különösen a magyar fürdõhe-
lyek iránt. A KSH elõzetes adatai szerint
2011-ben a cseh vendégek összesen csaknem
495.000 vendégéjszakát töltöttek el a keres-
kedelmi szálláshelyeken (+13,5%), ezzel a
Cseh Köztársaság hazánk 4. legnagyobb
küldõországa lett. Ez a trend 2012-ben is
folytatódik: a január-áprilisi legfrissebb KSH
adatok újabb 10,4%-os cseh vendégforgalom
növekedést mutatnak a hazai kereskedelmi
szálláshelyeken. Jámbor Tímea elmondta:
Zalakaroson is észrevehetõen nõtt a cseh tu-
risták száma, az elmúlt évhez képest mint-
egy 20 százalékos növekedés tapasztalható
az innen érkezõk számát tekintve.

Bûnmegelõzési iroda nyílt a strandon

FOKOZOTTABBAN ÜGYELNEK BIZTONSÁGUNKRA

Az eddiginél is fokozottabban ügyelnek a városunkban tartózkodók
biztonságára a rendõrök. Nem csupán a járõrözések és ellenõrzések
száma gyarapodik az elkövetkezõ hetekben, de kortárs segítõk és
rendõrtiszti fõiskolások is teljesítenek gyakorlatot Zalakaroson, akik a
város frekventált pontjain erõsítik a közbiztonságot.

Sikeres prezentáció és workshop Prágában
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Az elmúlt évben 6%-kal több
belföldi és majdnem 20%-kal több
külföldi vendég látogatott el
Zalakarosra. Ez a sokszínû és magas
színvonalú szolgáltatásoknak, a vál-
tozatos programoknak köszönhe-
tõ, valamint annak, hogy a város az
újságírókat és az utazásszervezõket
is folyamatosan tájékoztatja a
Zalakaroson történt lehetõségek-
rõl, s a város és környékének turisz-
tikai kínálatáról. Az úgynevezett
study tourok kínálják erre a legjobb
lehetõséget, melyek nagyon ko-
moly marketing értékkel bírnak –
mondta az elõzmények kapcsán
Jámbor Tímea, a város kommuniká-
ciós és marketing vezetõje.

Ebbõl kiindulva szervezte meg
június 21-23-án a város, de a térség
történetében is mindeddig példát-
lanul magas számú, 200 fõs utazás-
szervezõi study tourt a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület, a Zalakarosi
Fürdõ és a Neckermann utazási iro-
da. A magyar résztvevõk mellett
román, cseh és horvát utazási iroda
tulajdonosok és vezetõk, valamint
szlovák és cseh újságírók látogattak

el a Kis-Balaton fürdõvárosába.
– Az értékesítés központú mar-

ketingszemléletet, valamint a he-
lyi összefogást tükrözi a 200 fõ
utazásszervezõi study tour meg-
valósulása – jelezte Jámbor Tímea.
Hangsúlyozta: a study tour célja a

nyári szezonra elkészülõ új beruhá-
zás, a Vízipók–Csodapók gyermek
vízivilág bemutatása, a település új-
rapozícionálása, Zalakaros mint a
Kis-Balaton fürdõvárosának, az

egészségmegõrzés fellegvárának
bemutatása volt a turisztikai szak-
ma azon képviselõi részére, akiknek
fõ tevékenysége a „vendégtobor-
zás”. Az utazási irodás és utazás-
szervezõi study tour ugyanis érté-
kesítési szempontból erõsíti a nyári

kiemelt idõszak last minute, vala-
mint az õszi-téli idõszak foglalásait.

A szervezõk a vendégeknek a
települési és a környékbeli szolgál-
tatásokat és kirándulási lehetõsége-

ket mutatták be,
melyek között éj-
szakai élményfür-
dõzés, a Szent Iván
napi programokba
való bekapcsolódás
(éjszakai túra, tûz-
ugrás, Princess kon-
cert), az ez idõ alatt
megnyitott, három-
száz éves kínai por-
celánokból összeál-
lított Ca Mau tárlat
megtekintése, Kis-
Balaton kerékpá-
ros- és vízitúra és
segway túra szere-
pelt. Zalakarost, az
egészségmegõrzés
fellegvárát két ki-
emelkedõ fitness-
és aerobic bajnok,

Béres Alexandra és Katus Attila is
népszerûsítette. A vendégek játé-
kos vetélkedõ során járták végig a
fürdõ területét és ismerték meg a
szolgáltatásokat, valamint a hama-
rosan megnyíló strandi vízi gyer-
mekvilágot is.

Szent Iván éjjele az év legrövi-
debb éjszakája. Ezt az ünnepet vir-
rasztással és tûzgyújtással ünnepel-
ték. E hagyományokhoz visszatérve
virrasztással kezdõdött a program-
sor, hiszen a szervezõk éjszakai él-
ményfürdõs bulira invitáltak min-
denkit. Az est misztikus hangulatát
a tûzzsonglõrök bemutatója adta.
Másnap sem maradhatott el az éj-
szakai mulatozás, hiszen az este fo-
lyamán fáklyás túra indult a parker-
dõn keresztül Zalamerenyére, ahol
tábortüzet gyújtottak, majd kultu-
rális programok sokaságát tekint-
hették meg. Ezalatt a Bodahegyi
úton is zajlott a dínomdánom, dél-
utántól egészen éjfélig bonyolód-
tak a programok. A gyerekek csil-
lámtetoválást csináltathattak, a fel-

nõtteket pedig zalai borkü-
lönlegességek és ínycsiklan-
dozó ételkínálat várta. Bárki
kipróbálhatta a tûzugrást és
meghallgathatta Sapay Anka
dél-amerikai népzenész mû-
sorát.

Az est fénypontja a három
tehetséges hegedûmûvészbõl
álló trió, a Princess fellépése
volt. A mûsor végén szeren-
csehozó jókívánságokat tar-
talmazó lufikat engedtek útjá-
ra az égbe. Az est zárása egy
fergeteges utcabál volt, mely
éjfélkor zárult.

A szervezõk egyöntetû
véleménye szerint a
Bodahegyi út kiváló helyszí-
néül szolgált a mulatságok-
nak, s a remények szerint a
turisták figyelmét is sikerült
felkelteni az itt található egy-
ségek és szolgáltatások iránt.

Kétszáz utazásszervezõ Zalakaroson
PÉLDÁTLAN ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULT MEG A STUDY TOUR

A közelmúltban, június 21-23-án mindeddig példátlanul magas szá-
mú, 200 fõs utazásszervezõi study tourt szervezett a Zalakarosi Turisz-
tikai Egyesület és a Zalakarosi Fürdõ a Neckermann utazási irodával kö-
zösen. 

Tüzes programok az év legrövidebb éjszakáján
Tüzes programokkal, gasztronómiai különlegességekkel és sztár-

vendégekkel fûszerezve telt Zalakaroson Szent Iván éjszakája a
Bodahegyi úton.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A strandon egymást követték a
fergeteges táncbemutatók a Chili
Salsa tánciskola és az Eraklin tánc-
együttes jóvoltából, ám a fürdõ kö-
zönségének is lehetõsége nyílt
táncra perdülni. Mi több: erre biz-
tatták is a jelenlévõket, hiszen a col-

ita tánc vízben attrakciónak éppen
az volt a lényege, hogy a táncot a
medencében minél többen táncol-
ják, éppen ezzel kívánt ugyanis
Zalakaros bekerülni a híres
Guinness Rekordok Könyvébe.

Arra még legalább egy hónapot

kell ugyan várni, hogy a bizottság
hitelesítse a Zalakaroson történte-
ket, a szervezõk azonban – rekord
ide vagy oda – si-
keresnek tartják
az idei kísérletet.
A hullámmeden-
cében ugyanis
274-en járták a
colitát, ez a szám
pedig jóval meg-
haladja a tavalyit.
A lelkes közönsé-
get még az idõ-
közben eleredt
esõ sem zavarta,
pedig most aztán
bõrig ázott min-
denki, ezt bizton
állíthatjuk.

A rekordkísér-
let szárazon is
folytatódott. A
Termál úton
Garamvölgyi Krisztián világbajnok
mixer készült olyan erõpróbára,
melyre nemcsak hazánkban, de tu-
domásunk szerint eddig sehol a vi-
lágon nem került sor. Kiki quadon
kevert koktélt, de nem akárhogy! A
quad két keréken gurult, Erdõs Csa-
ba kaszkadõr vezetésével és Kovács
Nikoletta motorversenyzõ irányítá-
sával, Kiki pedig a magasban
egyensúlyozva mixelte azt a külön-

leges koktélt, mely akár a karosi
koktélkínálatban is történelmet csi-
nálhat. Ez az ital ugyanis újszerû, itt,
nálunk készült elõször, Kiki Speedy
spicy-nek nevezte el. Nemcsak a
koktél sikerült igen finomra, de a
kísérlet is eredményes volt: 44 má-

sodpercig haladva két keréken, ké-
szült el az ital, így a kísérletrõl ké-
szült jegyzõkönyv és felvétel útnak

is indulhat az
angliai bírák felé.
Néhány hét múl-
tán pedig a kok-
t é l k é s z í t é s
quadon, két ke-
réken a Guinness
Rekordok Köny-
vében is látható,
olvasható lesz.

– Nagyon ne-
héz terepen kel-
lett teljesíte-
nünk. Nehéz
volt megtartani
a motort a Ter-
mál úton, még
nehezebb maga-
mat egyensúly-
ban tartani és
közben koktélt

keverni – árulta el a sikeres kísérle-
tet követõen Garamvölgyi Kriszti-
án. – Mérhetetlenül örülök a siker-
nek, és szeretném ezúton is meg-
köszönni a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületnek és a Tourinform-
irodának, hogy lehetõvé tették a

kísérlet megvalósítását, és min-
denben partnereink voltak.

A motorbajnokok a közönség-
nek is meghálálták a kitartó bizta-
tást, a lelkes tapsokat: a rekordkí-
sérlet után motoros bemutatót tar-
tottak, lélegzetelállító elemekkel
tarkítva.

Az átélt izgalmakat aztán zené-
vel vezethette le a közönség: a Dísz
téren a Megasztáros Torres Dani és
zenekara adott remek hangulatú
koncertet, melyen mi másé is lehe-

tett volna a fõ-
szerep, mint a
délies dallamo-
ké. A
C o p a c a b a n a
Caros másik ki-
emelt koncertjét
Tátrai Tibor és
Szûcs Antal Gá-
bor adta, akik
szintén latin da-
lokat gitároztak
hatalmas siker-
rel.

A jó hangula-
tot a remek
koktélok, a vá-
ros gazdag és
minõségi borkí-
nálata, az íny-
csiklandó fala-
tok fokozták.

Copacabana Caros
KÉT NAPON ÁT A PARTIK ÉS KOKTÉLOK FÕVÁROSA

KÖSZÖNET AZ
ÖSSZEFOGÁSÉRT

Köszönet a felajánlásokért és
az egymást segítõ közös ös-
szefogásért!  A study tour le-
bonyolításához kapott felaján-
lások az Egyesület részére:

Étkezés:
– Hotel Aphrodite/Venus: büfé

vacsora
– Neckerman központ: büfé

ebéd + ásványvíz az ebédhez
– Neckermann központ: pezsgõ

Szállás:
– Hotel Freya
– Hotel Damona
– Hotel Karos Spa
– Aquatherm hotel
– Art hotel
– Villa Natura
– Szabadics Apartmanház
– Friskó Panzió
– Arany Apartmanház
– Tompa Apartmanház
– Cédrus Apartmanház

Szolgáltatások:
– Kenutúra: Fodros Vízitúra
– Kerékpárok: Jankovics Ferenc
– Busz: Neckermann központ
– Fürdõjegyek 2X200 db :

Zalakarosi Fürdõ
– Éjszakai Élményfürdõs buli :

Zalakarosi Fürdõ
– Kényeztetõ wellness szolgálta-

tások: Zalakarosi Fürdõ
– Segwaytúra: Tóth Zoltán
– Belépõjegyek a Bivalyrezervá-

tumba: Balatonfelvidéki Nem-
zeti Park

– Belépés a Diás szigetre:
Balatonfelvidéki Nemzeti Park

– Transzfer a Kilátóhoz: Demény
Zsolt

– Reggeli torna/gimnasztika: Bé-
res Alexandra

– Fürdõpartin való közremûkö-
dés: Béres Alexandra

Köszönöm a segítséget és
a példaértékû összefogást:

Jámbor Tímea 
városi kommunikációs 

és marketing vezetõ
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Bozsik – nyáron is
Nyáron is folytatják az edzéseket a Bozsik-programban részt vevõ

kisdiákok Török Tamás edzõ vezetésével.

A tanévet a lelkes gyerekek és szülõk vidám családi délutánnal zárták,
ahol persze a focié, a közös szülõ-gyermek játéké volt a fõszerep, s meg-
lepetésként a gyerekeket pizzával és üdítõvel vendégelték meg.

Az edzések nyáron heti egy alkalommal, szerdánként 9 órától folyta-
tódnak, no nem a strandfoci pályán. A gyerekek a Sportcentrum füves pá-
lyáján rúgják a labdát, hõsiesen dacolva a meleggel.

Török Tamás edzõ elmondta: augusztus végén focitábort is szeretne
szervezni a programban részt vevõ és az után érdeklõdõ gyermekek szá-
mára.

Mozgalmas az élet a fürdõ strandfoci pályáján. A Médiaválogatott és
Zalakaros csapatának mérkõzése után, július 8-án Copacabana Caros Ama-
tõr Strandlabdarúgó Kupát szerveztek, melyen karosi és Karos környéki
csapatok vettek részt.

A rendezõk és szurkolók örömére sokan vállalták a homokos pálya kihí-
vásait. Itt volt az Amigók, a Péntek Esti Láz, a Higany FC, Zalakaros, a Dél-za-
lai Vízmû SE, a KOMUnited, az Üvegtigris-Jankosz, az FC LSL, a Hódító Hódok
és az In-Team csapata.

Izgalmas meccsek után az alábbi végeredmény született: 1. Amigók, 2.
Higany FC, 3. Üvegtigris-Jankosz, 4. Hódító Hódok. Legjobb góllövõ (Gólki-
rály): Madarász Zoltán (Higany FC), legjobb játékos: Kisharmadás Gábor
(Üvegtigris-Jankosz), legjobb kapus: Benkõ Péter (Amigók) lett.

Perpatvar tehát nem volt, a por
viszont annál jobban szállt, amikor
a válogatottak mezítláb rúgták a
labdát a pályán.

A Médiaválogatottat Gold
Saund sztár dj, Leó, a Nóta Tv mû-
sorvezetõje, Jerzy, a Való Világ egy-
kori villalakója, Szûcs Mihály és
Keller József, a Ferencváros BL csa-
patának egykori játékosai, Katus
Tamás és Katus Attila aerobic világ-
bajnokok, Lui mentalista mágus,
Palcsó Tamás, a Megasztár énekese,
Csontos Róbert, a Blikk sztárrovatá-
nak vezetõje, Kristóf Tamás, a Hot!
magazin felelõs szerkesztõje,
Földesi János, a Médiaválogatott el-
nöke, Torres Dani, a Megasztár éne-
kese alkották. Karosi részrõl Cziráki
László, a Dél-Zalai Vízmû osztályve-
zetõje, Bodor Péter, a Tourinform-
iroda munkatársa, Vasics Bálint, a
fürdõ úszómestere, Mészáros Dávid
csodacsatár és Deutsch Szabolcs
vállalkozó, Sinkovics Norbert, a Kö-
zösségi Ház munkatársa, Farkas Vil-
mos fõiskolai hallgató, Vékony

Zsolt életmûvész,
Varga Zoltán, a
Hotel Belenus tu-
lajdonosa, Török
Tamás utánpótlás
edzõ, Bognár Ot-
tó, a Zalakaros és
Térsége Sport-
egyesület elnöke,
Kuzma Attila, a
Hotel Freya dol-
gozója, Olasz
Zsolt vállalkozó
és Vilman Kriszti-
án, a Hotel Aph-
rodité teremfõ-
nöke játszott. A
meccset Siklósi
Erik sportriporter
ko m m e n t á l t a ,
partjelzõként pe-
dig Deutschné Lang Erika sportért
felelõs alpolgármester mûködött
közre.

A két válogatott rendkívül izgal-
mas és fordulatos meccsel kápráz-
tatta el a lelkes közönséget, a játé-

kosok tudását mi sem mutatja job-
ban, mint, hogy a végeredmény 5-
5-ös döntetlen lett. Emiatt kapura
rúgásokkal kellett a végsõ döntést
kicsikarni, s végül a Médiaváloga-
tott gyõzött. 

– Kiváló mérkõzést láthattunk,
a csapatok felkészülten és lelkesen
játszottak, s a szabályokat is meg-
felelõen alkalmazták a meccs so-
rán – értékelte a találkozót Földesi
János.

A melegben és a nem könnyû
strandfoci-küzdelemben alaposan el-
fáradt karosi csapat azonban a
meccs után újabb mérkõzésre is vál-
lalkozott, melyen a Nagykanizsai
Pannon Egyetem MBA csapatával

játszott. A friss diplomások csapatát
hölgyek is erõsítették, így a hazai
együttes alapos próbának volt kité-
ve, s valljuk be: kissé elgyöngültek a
csinos játékosok láttán;  ez bizony az
eredményességen is meglátszott…

Amatõr strandfoci

Alaposan összerúgta a port városunk a médiával
Alaposan összerúgta a port városunk a média jeles képviselõivel a

minap, mégsem került az ügy a pletykarovatok élére. Az eseményre
ugyanis a Copacabana Caros rendezvény keretén belül, az Oximix Mé-
diaválogatott és Zalakaros strandlabdarúgó mérkõzésén került sor, a
Zalakarosi Fürdõ strandfoci pályáján.

OXIMIX KONTRA ZALAKAROS
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Zelnik István, a Délkelet-Ázsiai
Aranymúzeum alapítója gyûjtemé-
nyébõl összeállított, 2 millió euró
biztosítási értékû tárlatot hazánk-
ban a West Endbeli márciusi kiállítás
után csak és kizárólag nálunk,
Zalakaroson látogathatja a közön-
ség, egészen szeptember 15-ig. Te-
lepüléstörténeti szempontból ki-
emelt eseménynek nevezte a tár-
latnyitót a vendégeket köszöntõ
Novák Ferenc polgármester. Mint
mondta: Zalakaros ez évben ün-
nepli várossá nyilvánításának 15. év-
fordulóját, s az ünnepségsorozat ki-
emelt, különleges részét képezi a
kultúrtörténeti szempontból is ku-
riózumnak nevezhetõ porcelán ki-
állítás. A polgármester azt is el-
mondta: helytörténeti érdekesség,
hogy akkor, amikor a most kiállított
porcelánokat szállító hajó elsül-
lyedt, azaz 1725 körül, Zalakaros ép-
pen a török hódítás utáni pusztítást
heverte ki és kezdett a semmibõl
újat építeni, az 51 házhellyel rendel-
kezõ kis falu épp ezekben az évek-
ben éledt újjá.

A polgármester köszönetet
mondott a kiállítás megszervezésé-
ért dr. Zelnik Istvánnak, a Zalakarosi
Fürdõnek és Szabóné dr. Csányi Ma-
riann polgármesteri referensnek, s
reményét fejezte ki, hogy fürdõ-
központi szerepe mellett Zalakaros
többek között e kiállítással kultúr-
történeti központként is felkerül az
ország térképére. Dr. Burján Ri-
chárd, a Zalakarosi Fürdõ vezérigaz-
gatója arról beszélt, hogy ez az
unikális kiállítás hiánypótló a város
kulturális kínálatában, s a sornak
nincs még vége. Augusztus elején
valódi Stradivari hegedû szólal meg

az Isteni Irgalmasság templomában,
s a várossá válás évfordulójához
kapcsolódóan fürdõtörténeti kiállí-
tás is nyílik.

– Zalakaros mint
országos jelentõsé-
gû város országos
jelentõségû kiállí-
tásnak ad most ott-
hont, s bízunk ben-
ne, hogy e találko-
zás szerencsés lesz,
a város lakói és az
itt pihenõ vendégek
is örömüket lelik a
tárlatban – mondta
Kuszinger Róbert, az
Aranymúzeum fõ-
igazgatója .

A 18. században holland kézben
lévõ Batáviába (ma Dzsakarta) tar-
tott az az egzotikus, árukkal meg-
rakott 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 – errõl már dr.
Renner Zsuzsanna, a kiállítás kurá-
tora, az Aranymúzeum kutatási
igazgatója beszélt a megnyitón, rá-
mutatva: Európában csupán csak
ekkoriban kezdték felfedezni a
porcelán készítésének titkát, ezért
a nyugati országokba a kínai ma-
nufaktúrákból érkeztek az igényes,
csodaszép porcelánok. A darabok
tanúskodnak 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 dí-
szítették az Európába szánt tárgya-
kat. A különleges és izgalmas tárlat
tehát szeptember közepéig, kedve-
zõ belépõjegy áron látogatható.

Háromszáz éves kínai porcelánok városunkban

ÜNNEPÉLYES TÁRLATNYITÓ

Egy 18. században elsüllyedt kínai dzsunkáról származó korabeli kí-
nai porcelánokból mutat be gazdag válogatást a Ca Mau - Egy hajótö-
rés porcelánjai címû kiállítás, melyet június 23-án nyitottak meg ünne-
pélyesen a fürdõ strandi fogadóépületének kiállítótermében.

Június 17-én indultunk az iskolánktól a távoli
Obervellachba, nyelvi táborba. A hosszú utazás
után csodálatos helyre érkeztünk. Rendezett kör-
nyezet, körös-körül hegyek, havas hegycsúcsok,
tiszta, iható vizû patakok, vízesések. Kipakolás
után városnézésre mentünk. Délelõttönként külön-
bözõ kommunikációs foglalkozásokon, délután pe-
dig kirándulásokon vettünk részt. A nyelvi órákon
nagyon ötletes feladatokat kaptunk, például a he-
lyi lakosságtól kellett információkat kérni, hogy
meg tudjuk oldani a feladatlapot. Gyakoroltuk a
nyelvet és élveztük az emberek társaságát.

Kirándulásaink alatt sokat gyalogtúráztunk,
Ragga-szurdok, Reiseck-hegy, aranyat mostunk egy
hegyi patakban. Hajókáztunk a Millstatter-Seen.
Mallnitzban a Bios -házban tehénszemet is boncol-

tunk. A Mölltaler Gletscheren (3150 m) még hógo-
lyózni is lehetett. Nagyon tetszettek a délelõtti
feladatok, a nyelv gyakorlása, újdonság volt, hogy
a helyi emberekkel beszélhettünk.

Szinte észrevétlenül elteltek a napok, élmé-
nyekben gazdagon indultunk haza. 

Útközben még egy majomparkban megálltunk,
ahol 150 majom él szabadon. 

Nagyon jól éreztem magam a táborban, és ha le-
hetne, holnap visszamennék. Nem tudtam betelni a
csodás hegyi vízesésekkel, patakokkal, tiszta levegõ-
vel, a tisztasággal és az emberek kedvességével.

Remélem, jövõre is lehet jelentkezni.
Auf Wiedersehen!

Hegedüs Kata, egy résztvevõ diák

Obervellachban jártakPostaládánkból
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Vízipók és barátai egyenesen
behálózzák a gyerekeket: pókháló
hídon juthatnak el egyik élmény-
elemtõl a másikig, pókhálóval be-
szõtt ablakon integethetnek ki vi-
dáman. A szülõknek egyetlen per-
cig sem kell aggódniuk gyermekeik
biztonságáért, hiszen az élményele-
meken teljes biztonsággal közle-
kedhetnek még a legapróbbak is,
ráadásul a medence partján, az
emeleti csúszdáknál és magában a
medencében is figyelmes medence-
õrök vigyázzák a gyerekeket.

Akik fáradtak, vagy épp szára-
zabb attrakciókra vágynak, néhány
lépés megté-
tele után már
az erdõk és
mezõk világá-
ban pihen-
hetnek, játsz-
hatnak. A Ví-
zipók meden-
céjének köze-
lében épült
S a j t h á z b a n
mini kaland-
park, gyer-
m e k fo g l a l -
koztató, szá-
mos, a legki-
sebbeket is
szórakoztatni
képes játék,
s e g í t õ k é s z
személyzet ,
an imátorok
és az erdõk-
mezõk jól is-

mert, kedves hõse, Vuk várja a gye-
rekeket. Az apróságok toronyból
szemlélhetik a szomszédos vízi vilá-
got, mászófalon, játszótéri játéko-
kon köthetik le energiájukat.  Az
egészen kicsiket szüleik ki tudják
szolgálni az itt épült konyhában, de
rendelkezésre áll gyermektusoló,
szoptatóhelyiség és pelenkázó is.

– Fantasztikus ez a gyerekvilág,
nagyon kellett már, hiányzott a
strandról – mondta a Mohácsról
érkezett Hóman Ödön. – Korábban
is jártunk Zalakaroson, de ez a vál-
tozás  lenyûgöz minket.

Kislánya, a kétéves Edina boldo-
gan vette birtokba a Sajtház játszó-
terének játékait, édesanyja pedig –

mint mond-
ta – legin-
kább annak
örült, hogy
a legújabb
l é t e s í t -
m é n y b e n
nyugodtan
el tudja lát-
ni a kicsit,
hiszen minden eszköz – a játékok, a
konyha, a pelenkázó – adott ehhez.

– Már látom, hol töltjük a nap-
jainkat – mondta nevetve a
zalakarosi Káldi Zsigmond, aki Dá-
vid fiával és az unokákkal látoga-
tott ki a fürdõ legújabb létesítmé-
nyébe. – Innen nem fogunk egyha-

mar szabadulni, de nem bánom…
nagyon tetszik mindannyiunknak
ez az egész csodavilág, s az is biz-
tos, hogy ez már nagyon, de na-
gyon kellett a strandra. A kicsiket
elvarázsolja, de, hogy õszinte le-
gyek, engem magamat is!

Az új létesítmények osztatlan
tetszést arattak a vendégek és a ki-
látogató zalakarosiak körében.

– A strandi gyermekvilág a re-
ményeink szerint igazi kuriózum
lesz a fürdõ kínálatában, és bízom
benne, hogy komoly látogatottsá-
got is élvez majd. A medencék
környezete is hamarosan megszé-
pül, így minden készen áll a csalá-
dosok fogadására. A vízi gyer-
mekvilág építményei mellett új él-
ményelemekkel gazdagítottuk a
már meglévõ gyermekpancsolót
és családi medencét is, így a né-
hány hónapostól a kiskamaszig
minden gyermek garantáltan ki-
kapcsolódhat a Zalakarosi Fürdõn
– jelezte dr. Burján Richárd, a fürdõ
vezérigazgatója.

S hogy a meséknél maradjunk:
aki nem hiszi, ami itt írva áll, járjon
utána, hagyja magát behálózni Vízi-
pók–Csodapók vízi gyermekvilágá-
ban! 

Megnyitott a Vízipók-Csodapók
vízi gyermekvilág 

BEHÁLÓZ A CSODAVILÁG 
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A Móra-is-
kolában bon-
togatta szár-
nyait Lukács
István, aki az
i n t é z m é n y
zeneiskolájá-
ban Tatár
Csaba irányí-
t á s á v a l ,
trombita tan-
szakon is-
merkedett meg a rézfúvós hang-
szerrel, nem is akárhogy!

Már az általános iskolában feltûnt
tehetségével, országos versenyen
aratott sikerével. Szinte természetes
következménye volt ennek, hogy
felvették a budapesti Weiner Leó Ze-
nemûvészeti Szakközépiskolába (sõt
a Bartók Konzervatóriumba is, István
azonban a Weinert választotta).

Nemrégiben sikeres érettségit
tett, közben felvételizett is, ismét két
helyen: a budapesti Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetemre és a Zürichi
Zenemûvészeti Egyetemre.

Ne is törje a fejét a kedves olvasó,
eláruljuk: István mindkét helyre fel-
vették. Nem tudunk példát arra,
hogy szûkebb régiónkból, sõt az or-
szágból rajta kívül mások is felvételt
nyertek volna a zürichi egyetemre,
így méltán lehetünk büszkék Lukács
István sikerére, és talán kicsit magun-
kénak is érezhetjük, hiszen mégiscsak
itt indult el a zenei pálya felé, itt ala-

pozhatta meg tudását Zalakaroson,
a Móra-iskolában.

– A zenemûvészeti szakközépis-
kolában tartott kurzust Laurent
Tinguly, a Zürichi Operaház trombi-
tása. Akkor határoztam el, hogy
mindenképpen megpróbálom a fel-
vételt a zürichi egyetemre, s erre õ
is biztatott engem – árulta el István. 

Mint megtudtuk: bár Istvánék
családjában akadnak tehetséges em-
berek – unokatestvére balettozik,
édesapja pedig a karosi sakk szak-
osztályt irányítja nagy sikerrel -, zenei
irányt senkinek az élete nem vett.

Eddig. 
– Kiskorom óta szerettem volna

zenét tanulni, igaz, eredetileg sza-
xofonozni akartam. Itt Karoson
azonban nem indult ilyen szak,
trombita ellenben igen, így ennél a
hangszernél kötöttem ki, s nem
bántam meg.

Lukács István napjait így most
már hosszú évek óta a zenélés, a
gyakorlás tölti ki. A középiskolában
persze ugyanúgy kellett teljesíteni a
többi tantárgyból is, így nem volt
egyszerû a tanulás, a zene, a gyakor-
lás összehangolása.

– Reggel hétkor már a suliban
voltunk, „befújni”, hangolni, ez egy
órát vett igénybe. Aztán következ-
tek a közismereti órák, ebédszünet
(az ebédlõ persze a sulitól távolabb
volt, így már akkor örültek, ha sike-
rült úgy megtenni az utat és meg-
ebédelni, hogy utána esetleg ma-
radt ötpercnyi szabadidejük), aztán
szolfézs, gyakorlás egészen estig.

István elárulta: ahogyan a leg-
több zeneiskolásnak, úgy neki sem
kedvenc tárgya a szolfézs, ám e nél-
kül egyáltalán nem lehet elõrehalad-
ni, aki pedig komolyan gondolja a
muzsikálást, kénytelen megbarát-
kozni e „szárazabb” tantárggyal is.
Az is kiderült, hogy minden zeneis-
kolásnak kötelezõ zongorán is ját-
szania, akkor is, ha nem ez a válasz-
tott hangszere. A trombita mellett
így ezen a zeneszerszámon is gyako-
rolni kellett.

– A zenélés mellett azért na-
gyon szeretek sportolni, apukán ré-
vén sokat és szívesen sakkozom, az
iskolában pedig közéleti szerepet is
vállaltam: DÖK-elnökként tevé-
kenykedtem. Emellett karmesterke-
dem is, s van egy zenekarunk, Az
Elnök Emberei, mellyel Budapesten
többször, több helyen felléptünk, s
meghívást kaptunk egy szicíliai ze-
nei találkozóra is.

István egy percig nem aggódik,
hogyan találná fel magát Zürichben,
nagyobb gondot jelent számára, ho-
gyan tartja el magát, ha a svájci tanu-
lást választja. 

– Ha Zürichben kötök ki, min-
dent meg fogok tenni azért, hogy
eltartsam magam az iskola mellett,
nem riadok vissza a munkába állás-
tól sem. Nem várhatok a szüleimtõl
olyan áldozatot, mely miatt az
egész család nehéz helyzetbe kerül-
hetne. Ha mégsem sikerül az anya-
giak miatt maradnom, akkor sem
keseredem el, folytatom itt, Ma-
gyarországon.

Zalakarosról jöttünk
BEMUTATKOZIK LUKÁCS ISTVÁN, A TROMBITÁS TEHETSÉG

Ahogyan az egy dalos mûvé-
szeti együtteshez illik: vidám-
sággal, sok-sok dallal és még
több nótás társsal, vendéggel
ünnepelte fennállásának tizen-
ötödik évfordulóját a Dalárda.

A jubileumi ünnepség kissé
szomorkásan indult. Galambos
István, a Dalárda „törzstagja”
javaslatával egyetértve a tag-
ság a zalakarosi temetõben
kezdte emlékezését, ahol gyer-
tyát gyújtottak az évek során
elhunyt Dalárdás társak sírjánál.

A Dalárdások útja aztán a
Kertmoziba, majd a rendez-
vénytérre vezetett, e helyszíne-
ken a meghívott mûvészeti cso-
portokkal együtt rendkívül vi-

dám, színes, jó hangulatú
mûsorral ünnepelték a
15. évfordulót.

Itt volt a Magyar-
hertelendi Õszidõ Nyug-
díjas Klub Vegyes Kórus,
a Zalakomári Dalkör, a
Karos Táncegyüttes, a
Galamboki Hagyomány-
õrzõ Énekkar, a Ma-
gyarhertelendi Õszidõ Nyugdí-
jas Klub Bordal Kör, a Zala-
komári Péczely Attila Népzenei
Csoport és persze a vendéglá-
tó-házigazda, a Zalakarosi Da-
lárda.

Ahogyan immár 15 eszten-
deje, a Dalárdát ezúttal is
Gönczöl György vezényelte, s
az ünnepségen részt vettek az
idõközben vegyeskarrá bõvült
mûvészeti csoport hölgy tagjai
is.

Jubilált a Dalárda
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A korábbi éveknek megfelelõen
a behiáki lovaspályán a Kanizsa
Lovasklub szakemberei állították
össze az akadályokat; a verseny-
zõknek azonban a kánikula okozta
extra megterhelést is ki kellett bír-
niuk. Fülöp Csaba fõszervezõ el-
mondta, hogy bár a nagy hõség
megnehezítette a versenyzõk és a
szervezõk dolgát is, mindenki dicsé-
retet érdemel, a kilátogató nézõk
színvonalas versenyt láthattak. Az
idei versenyre rekordlétszámú ne-

vezés érkezett, hat kategóriában
összesen 74 lovas nevezett. Az in-
dulók között elsõsorban megyénk
képviselõivel találkozhattunk, de a
szomszédos megyékbõl (Vas, So-
mogy, Veszprém), sõt még Buda-
pestrõl is érkeztek lovasok. Minden
kategóriában óriási küzdelmek zaj-
lottak, a nagy hõség miatt extra
koncentrációra volt szükség. Úgy
látszik, hogy ez ezúttal a hölgyver-
senyzõknek sikerült jobban, hisz
egy kivételével valamennyi kategó-

riában, köztük a Zalakaros Kupában
(B/3 nyitott kategória) is õk diadal-
maskodtak.

Eredmények: B/0 nyitott: 1.
Györe Alexandra
( G y û r û s )
Magenta nevû
lován, 2. Góth
Enikõ (Bagod)
Dáma n.l., 3. Bár-
di Dorisz Bíborka
(Bóly) Pirkadat
n.l. B1/a kezdô lo-
vasok stílusver-
seny: 1. Györe
Alexandra (Gyû-
rûs) Magenta n.
l., 2. Virág László
(Kéthely) Fakos
Friderika n. l., 3.
Bucher Dalma
(Keszthely) Bella
n. l. B1/c nyitott:
1. Lágler Viktória
(Hévíz) Argo n. l.,
2. Bujtor Roland
( B a g o d )

Diamond n. l., 3. Murmann Sára
(Gyenesdiás) Dicsõ n. l. B/2 ifjúsági: 1.
Novinszky Petra (Keszthely) Lux n.
l., 2. Agg Viktória (Katafa) Ginger n.
l., 3. Fehér Klaudia (Bagod) Twist n.
l. B/2 nyitott: 1. Bujtor Roland
(Bagod) Diamond n. l., 2. Szabó Ta-
más (Kehidakustány) Nagykövet n.
l., 3. Németh Hajnalka (Bagod) Joco
Leila n. l. B/3 nyitott: 1. Hollé Sára
(Hévíz) Cashew n. l., 2. Méry Zsuzsa
(Budapest) Athon n. l., 3. Andrics Já-
nos (Rádiháza) Passat n. l.

Az ugyanebben az idõben zajló
nemzetközi sakkverseny, az önkén-
tes tûzoltók murakeresztúri meg-
mérettetése, valamint a triatlon di-
ákolimpia miatt a Sportcentrum sa-
lakos pályáin ezúttal mindössze
hárman ragadtak ütõt, akik kör-
mérkõzéses rendszerben döntötték
el az e nyári torna végkimenetelét.
Az indulóknak nemcsak egymással,
hanem a kánikulai meleggel is meg
kellett küzdeniük, ennek ellenére
izgalmas, nagy küzdelmeket hozó
találkozókat láthattak az érdeklõ-
dök. A bajnokságot végül – megis-
mételve tavalyi sikerét – Kardos
Zoltán nyerte meg. Második helyen
Horváth Szilárd végzett, míg har-

madik ezúttal Szabadics Attila lett.
A verseny végére a sakkozók küz-

delmeirõl megérkezett Jámbor Ba-
lázs is, aki így vigaszdíjul a negyedik
helyezett jutalmát vehette át. 

A verseny szervezõi a résztvevõ-

ket kupával jutalmazták, s valamen-
nyi részvevõt megvendégeltek.

ASZTALITENISZ
Befejezõdtek a küzdelmek

az asztalitenisz bajnokságok-
ban, ahol a Zalakaros és Tér-
sége Sportegyesület csapatai
is szerepeltek. Az elért ered-
ményekrõl Takács Péter szak-
osztályvezetõ tájékoztatta
lapunkat.

– A 2011/2012. évi bajnok-
ságokban is remekeltek csa-
pataink. A szakosztály NB III-
as csapata újoncként a 2. he-
lyezést érte el Vonyarcvas-
hegy mögött, Zalakomár
elõtt. Különösen szép ered-
mény ez azért is, mert a ta-
valyi bajnok Zalakomár csa-
patát úgy tudtuk legyõzni
itthon, hogy a csapat erõssé-
ge, Szita Balázs betegség mi-
att nem tudott asztalhoz áll-
ni. Érdemes megemlíteni e
szép sikert elérõk névsorát:
Adorján József, Bedike Tibor,
Halász Lajos, Kahotek Kris-
tóf, Szita Balázs, Takács Pé-
ter – mondta a szakosztály-
vezetõ.

Elhangzott: a zalakarosi
asztalitenisz erõsségét bizo-
nyítja az is, hogy a Bedike Ti-
bor által vezetett megyei
csapat veretlenül megnyerte
a bajnokságot, így folytatta a
sorozatot, sorozatban har-
madszor bizonyult városunk
csapata a megyei bajnokság
legjobbjának, míg a másik
megyei csapat a 8. helyen
végzett.

Az utánpótlásról a szak-
osztályvezetõ elmondta: a fi-
atalok egyelõre  régiós verse-
nyeken indultak.

A szakosztályban folyó
munkát a megye is elismerte,
hiszen Nagykanizsa Városhá-
zán ünnepélyes keretek között
a szakosztály alapítója, Ador-
ján József a Zala megye leg-
jobb asztalitenisz szakosztályá-
nak járó címet vehetett át.

– Mindezeket a sikereket
nem érhette volna el a csa-
pat az önkormányzat támo-
gatása nélkül, ezért külön is
köszönjük az önkormányzat
segítségét és Deutschné
Lang Erika sportért felelõs
alpolgármester közbenjárá-
sát, mellyel sikerült az NB III-
ban való indulás feltételeit
elõteremteni, valamint szak-
edzõ irányításával megkez-
dõdhetett az utánpótlás ne-
velés – hangsúlyozta Takács
Péter. 

Városi teniszbajnokság
Az elmúlt évek hagyományait követve a Közösségi Ház és a

Zalakaros és Térsége SE tenisz szakosztálya 2012. június 16-án megren-
dezte a Zalakaros Város Nyári Amatõr Egyéni Teniszbajnokságát. 

Díjugratás – bõvülõ mezõnnyel
A Zalakaros és Térsége SE lovas szakosztálya rendezésében 2012. jú-

lius 1-jén került sor a hagyományos Zalakaros Kupa díjugrató verseny-
re és a megyei díjugrató bajnokság második fordulójára. 
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PÁLYÁZATOK

A zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsõde a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az alábbi munkakörök betöltésére:

1. óvodapedagógus – határozott idõre szóló, teljes munkaidõs
közalkalmazotti jogviszony

2. óvodapedagógus – határozott idõre szóló, részmunkaidõs –
heti 30 óra – közalkalmazotti jogviszony

3. biológia-kémia vagy biológia-kémia-rajz szakos általános
iskolai tanár – határozott idõre szóló, teljes munkaidõs jogvi-
szony

Pályázat benyújtási határideje mindhárom esetben: 
2012. július 31.

Pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
– óvodapedagógusi pályázat esetén: Novák Ferencné, telefon:

06-30-4621675
– általános iskolai tanári pályázat esetén: Benkõné Gulyás Edit, te-

lefon: 06-30-6932615
További részletek a pályázati feltételekrõl 

megtekinthetõk a kozigallas.gov.hu oldalon vagy az intézmény
honlapján: www.mora-iskola.hu.

Júliusi programok
Július 13-15.: Dödölle és prósza napok – Garabonc, Kránicz Borház

Július 20-22.: A zalai ételek napjai – Garabonc, Kránicz Borház

Július 21.: Caramel és Megasztár koncert – Zalakarosi Fürdõ

Július 27-29.: Város napjai – Zalakaros, Kertmozi és Sportcentrum,
Gyógyfürdõ tér, Dísz tér

Július 28.: Anna napi búcsúi bál – Szent Orbán Borozó

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:

Július 9, 23. (hétfõ) 19:00: Dalárda
próba – Zalakaros, Közösségi Ház

Július minden kedden 17:00:
Néptánc – Bottal-fogó, Karos
Táncegyüttes, Rügyecske, Zöld
Ág – Zalakaros, Kertmozi

Július minden pénteken 19:00:
Karosi Ifjak Köre – Zalakaros,
Közösségi Ház

Július minden kedden és pén-
teken 17:00: Shotokan – Zala-
karos, Közösségi Ház

A  ZALAKAROSI  KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA  TARTÁSA
2012. JÚNIUS 20-TÓL SZEPTEMBER 3-IG

Hétfõ: 8.30–12.30, Szerda: 9.00–14.00, Csütörtök: 9.00–14.00

2012. június 20 – július 22-ig a könyvtár zárva tart!!!


