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Röviden
MEGNEVEZTÉK
KÉPVISELÕ-JELÖLTJEIKET
A Fidesz-KDNP helyi szervezete a közelmúltban döntött az õszi önkormányzati
választáson általa indított
képviselõkrõl.
Deutschné Lang Erika, a
zalakarosi alapszervezet elnökének tájékoztatása szerint az alábbi személyeket jelöli a Fidesz a zalakarosi önkormányzati választásra képviselõknek: Deutschné Lang
Erika, Böröcz József, Süslecz
Árpád, Czimondor Nándor,
Kötõ Attila, Olasz Zsolt. A
polgármesterjelölt Novák Ferenc.

LEMONDOTT
A KÉPVISELÕ
Lemondott
képviselõi
mandátumáról Marton Tamás. Képviselõi megbízatása május 31-én megszûnt, a
Helyi Választási Bizottság a
lemondás folytán megüresedett települési képviselõi
mandátumot a Zalakaros
egyéni listáján következõ
legtöbb szavazatot (219 db)
elért jelölt Tóth Ferenc, független jelölt részére adta
ki.
A Helyi Választási Bizottság Tóth Ferenc részére a
megbízólevelet a HVB határozata jogerõre emelkedését követõen, a képviselõtestület június 20-i ülésén
adta át.
Tóth Ferenc az ülés elõtt
letette képviselõi esküjét is.
Mivel Marton Tamás a pénzügyi, városfejlesztési és humánpolitikai bizottság tagja, illetve elnöke is volt, helyére új bizottsági tagot is
kellett választani.
A bizottság új tagja Tóth
Ferenc lett, a bizottság elnökévé Böröcz Józsefet választották.

Nem változnak az adótételek
Soros ülését tartotta június 20án a képviselõ-testület. Több rendelet módosítására és újak alkotására is sor került ezen az ülésen. Így
többek között változott a lakás céljára szolgáló önkormányzati rendelet, és megalkották a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló,

valamint a helyi környezet védelmérõl és a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet. Elõbbire a
július 1-tõl érvényes új közszolgáltatási törvény bevezetése miatt volt
szükség.
Foglalkoztak a jövõ évi adótételek kérdésével is, itt a testület úgy

döntött: 2015-ben a jelenleg érvényes árak maradnak az adók tekintetében. Tájékoztatót hallgattak
meg a turisztikai egyesület elmúlt
évi gazdálkodásáról, valamint a hulladékudvar építésével kapcsolatban
elektromos mérõhely kialakítására
beadott ajánlatokat bírálták el.

MEGÚJUL
A KERÉKPÁRÚT

A ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK
• A képviselõ-testület megtárgyalta a „Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõi pályázatának elbírálása” címû elõterjesztést és az alábbi döntést hozta: 2014. július 1tõl 2019. június 30-ig 5 év határozott idõre, magasabb vezetõ megbízást ad Farkas Tibor részére, a Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõi feladatának ellátására.
• A testület hozzájárul az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet alapján a Zalakaros belterületén kialakítandó kivett templom
megnevezésû, 5265 m2 területû ingatlan, – felépítmény nélkül számított – adásvétel útján történõ értékesítésével keletkezett bruttó
4.900.000 forint követelés elengedéséhez.
• Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal részére „Zalakaros Város Önkormányzata, Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal és perifériái részére vonalas-és
mobiltelefon szolgáltatás, valamint internet-hozzáférési szolgáltatás
biztosítása elõfizetési szerzõdés keretében tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatokat érvényesnek találta. Nyertes
ajánlattevõként a Magyar Telekom Nyrt. ajánlatát fogadta el.

A tervek szerint augusztus
elejére elkészül a Galambokot
Zalakarossal összekötõ kerékpárút.
Az út megújítására egy
horvát-magyar pályázat keretében kerülhet sor. A munkálatokhoz tereprendezésre is
szükség volt, mivel a kerékpárút melletti területen a fák
gyökerei a jelenlegi út burkolatát is felnyomták, így az új
út megépítése elõtt a fák kivágására szükség volt.

Város Napja: 2014. július 18–20.
Helyszín: Gyógyfürdõ tér
JÚLIUS 18. (PÉNTEK)
18:00: Város napi ünnepség a Kertmoziban
19:00: Bellák Tibor – helyi amatõr harmonika mûvész mûsora
20:00–24:00: Bál a Lenner – Horváth Duóval
JÚLIUS 19. (SZOMBAT)
18:00–20:00: Gyermekanimáció – Hupikék buli Aprajafalván
19:00–24:00: Bál a Casino együttessel
20:00: Bereczki Zoltán koncert (Dísz tér)
22:00: Tûzijáték /esõnap július 20. vasárnap/
JÚLIUS 20. (VASÁRNAP)
10:00–10:50: Szentmise az Isteni Irgalmasság Templomában (Helyszín: Bodahegyi út)
18:00–20:00: Gyermekanimáció – Hupikék buli Aprajafalván
18:00: Dalárda fellépése
18:20: Bottal fogó Táncegyüttes fellépése
19:00: Karos Fúvósegyüttes fellépése
20:00–24:00: Bál a Bólé Duóval

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár,
kézmûvesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!
A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!
www.zalakaros.hu
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Elköszöntek a Móra-iskolától a
nyolcadik osztályosok. A végzõsöktõl az intézmény hagyományainak megfelelõen díszebéddel és tortával búcsúztak. Az iskola az elmúlt évben kezdte el a
faültetés és lufi eresztés hagyományát, melyet az idén is megvalósítottak.
Zalakaros Emlékparkjában japán
juharfát ültettek közösen, mely elé
az osztályfõnök és a tanulók neve
került fel egy kõre. Iskolatársaik a
sportudvaron várták õket, s egyegy színes lufi eleresztésével köszöntek el tõlük a búcsúzó diákok.
Társaik azt kívánták nekik, hogy útjuk olyan magasra szárnyaljon,
mint az ég felé felemelkedõ lufik.

Elballagtak a nyolcadikosok
FAÜLTETÉS, LUFI ERESZTÉS ÉS KÖNNYES BÚCSÚ
Az utolsó elõtti tanítási napon
bolondballagóként járták végig az
osztályokat a nyolcadikosok, de
meglátogatták az óvodásokat és a
bölcsõdéseket is. A várost járva bementek a Polgármesteri Hivatalba
is, ahol Novák Ferenc polgármester fogadta õket, s köszönt el tõlük a város nevében és kívánt nekik sok sikert az elõttük álló útra.
Emlékül minden ballagó nyolcadi-

kosnak egy pólót adott ajándékba,
melyen „I love Zalakaros” felirat
állt. A gyerekek örömmel köszönték meg a város meglepetését és
közülük többen a pólót felvették
és abban érkeztek vissza az iskolába.
A vidám pillanatok után megható percek következtek az iskolai
tanévzáró elõtti ballagáson, ahol a
gyerekektõl Grófné Csatos Andrea

Kupán a legjobbak nevei
ISKOLAI TANÉVZÁRÓ
Ünnepélyesen és hivatalosan
június 18-án zárta be a
2013/2014-es tanévet Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató.
A vakáció kihirdetését üdvrivalgás
és nagy taps fogadta. A gyerekek
megérdemlik a pihenést, hiszen az év
során sokat dolgoztak, ki keményebben, ki egy kissé lazábban, de közel tíz
hónapon keresztül az intézmény falai
között végezték feladataikat.
Számos diák részesült igazgatói,
nevelõtestületi, osztályfõnöki dicséretben, rengeteg jutalomkönyv,
emléklap talált gazdára.
Az iskolai alapítvány díját ez évben Takács Petra nyolcadik osztályos tanuló érdemelte ki, és öt diák
neve felkerülhetett egy serlegre is.
A serleg azok neveit õrzi, akik három egymást követõ évben is kiér-

demelték a jó tanuló, jó sportoló címet. A legügyesebbek ezúttal: (balról) Takács Petra, Turkovics Rebeka,
Neumajer Kitti, Horváth Hanna és

Novák Lázár voltak. Minden jutalmazott diáknak ezúton is gratulálunk és vidám vakációt, tartalmas
idõtöltés kívánunk a gyerekeknek!

intézményvezetõ köszönt el. A fiatalok szüleiknek is egy-egy szál virággal köszönték meg, hogy eddigi
életüket, tanulmányaikat segítették.
A nyolcadikosok hagyományosan az iskolazászló ünnepélyes átadásával bízták meg az eddigi hetedikeseket azzal, hogy méltó módon
képviseljék a legnagyobbakként az
intézményt.

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz a nyári gyermekétkeztetés támogatására.
Az elõzetes, a Családsegítõ Szolgálat bevonásával történt felmérés alapján Zalakaros városban 38 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek
van jelenleg, közülük 16 gyermek szülõje kíván élni a kedvezményes étkeztetés lehetõségével.
Az önkormányzat a lehetõségek figyelembe vételével 12 gyermek után igényelt és kapott támogatást,
négy gyermek számára az
ellátást a szociális célú elõirányzatból biztosítják.
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A repülõbarát város reklámozása a cél

A Zalaegerszegi Motorosrepülõ Klub és a zalakarosi repülõtér bérlõje, az Aviado Kft. közremûködésével a közelmúltban
20 lengyel, cseh, német és magyar ultrakönnyû kisrepülõgépbõl álló repülõ kötelék landolt a
zalakarosi fürdõváros repülõterén.
A 40 fõbõl álló vendégsereget a
repülõtér személyzete vendégül
látta frissítõkkel és kávéval, majd
ezután az egész csapat pár órát a
zalakarosi fürdõben töltött, és a
kellemes délután után röviddel 7
óra elõtt a gépek felszálltak, hogy
folytassák Magyarország kerülõ útjukat – nyilatkozta Zsuppányi Zoltán, a repülõtér vezetõje.
A vendégek nagy megelégedéssel szóltak a repülõtér állapo-

ÚJ OKLEVÉL ÉS
EMLÉKPLAKETT
A város napján kerül sor
kitüntetõ címek adományozására. A képviselõk zárt ülésen döntöttek a díjak odaítélésérõl, már a korábban, áprilisban módosított, kitüntetésekrõl szóló önkormányzati
rendelet alapján.
A rendelet egyik legfontosabb változása, hogy abban szerepel: azok kaphatják
meg a kitüntetések bármelyikét, akik legalább öt éve
látják el tevékenységüket
Zalakaroson, legalább ennyi
ideje tettek és tesznek a város hírnevének öregbítéséért.
A város napi ünnepségen
megújult okleveleket és emlékplaketteket vehetnek át a
díjazottak. A plaketteket Farkas Ferenc szobrászmûvész
tervezte és készítette.

NEMZETKÖZI REPÜLÕS RANDEVÚ
táról, a kedves fogadtatásról és a
fürdõben kapott szolgáltatásokról.
A szombati nap repülési üzemét
Nagy Ernõ légiforgalmi tájékoztatással koordinálta, ezzel segítve a

kötelékek biztonságos leszállását és
felszállását.
A repülõtér bérlõi azt a célt
tûzték maguk elé, hogy a fürdõvárost népszerûsítsék a külföldi,
illetve hazai repülõkluboknál is,

és felhívják a figyelmét a kisgéppel rendelkezõk széles táborának, hogy Zalakaros és környéke
egy igazán repülõbarát környék.
A környezõ országokban közel
12.000 olyan magán vagy klub tulajdonban lévõ repülõgép van,
amelyik a Zalakarosi repülõtéren
leszállhat – mondta Orbán Gyula,
a klub elnöke.

Nálunk nyaralt a legokosabb osztály
KOMOLY MUNKA UTÁN JÓL MEGÉRDEMELT PIHENÉS
Idén tavasszal vette kezdetét
„A legokosabb osztály” címmel
az M2 tévécsatorna gyermekvetélkedõjének 2. évada. Ahogy
azt bizonyára többen is figyelemmel követték, 7 héten keresztül
keresték a történelmi Magyarország legokosabb, legügyesebb,
legtalpraesettebb osztályát, ahol
a halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3.a osztálya diadalmaskodott a versenyben.
A fõdíj egy háromnapos osztálykirándulás volt Zalakarosra, melyet
a Neckermann és a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. jóvoltából élvezhetett a
gyõztes csapat. Az osztály minden
nap ellátogatott a Vízipók Csodapók gyermekvilágba, a Neckermann Klub Oázis animátorok pedig
izgalmas programokkal várták
õket. Sok érdekes élmény mellett a
helyi StrandOlimpián is összemérhették tudásukat. Az esõ sem ronthatta el a fürdõzést, hiszen Vízipók
birodalma, a több száz vízi attrakcióval, beltéri csúszdákkal rossz idõben is teljes élményt nyújtott.
A vizes programok mellett ellátogattak a kápolnapusztai Bivalyrezervátumba, ahol az õsi magyar állatfajtát természetes környezetében ismerhették meg, a tanösvényt
végigjárva a Kis-Balaton növény- és

állatvilágáról is rengeteg hasznos
információt gyûjthettek be. A Kányavári-szigeten különleges védett
madarakat láthattak testközelbõl,
így a Kis-Balaton csodáját megtapasztalva a harmadikos diákok számára éppen aktuális kötelezõ olvasmány, Fekete István: Tüskevár címû regényének lapjai elevenedtek
meg a nebulók elõtt.

gasban zajló kalandokon túl füves
focipálya, röplabda pálya, lábbal
hajtható gokart, lézerharc, íjászat,
trambulinok, az állatsimogatóban
alpakka, rackajuh, barátságos szarvas, lovak, hörcsögök, kutyusok mellett egy pici kenguru és szurikáták
csaltak mosolyt a gyermekek arcára.
A fürdõ nemcsak a gyõzteseket,
de az egyetlen Zalából nevezett

A kirándulás következõ állomásán,
a
Zalaszabari
Zobori
Kalandozoo kalandparkban a szórakozásé volt a fõszerep, ahol többszintes kötélpályán tehették próbára bátorságukat a gyerekek. A ma-

csapatot, a hévízi Illyés-iskola diákjait is vendégül látja egy napra a fürdõn szurkolóikkal és pedagógusaikkal együtt. A nemes gesztus a legügyesebb és legbátrabb zalai osztálynak szól.
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Az égen is ragyog a Spa csillag
JUBILEUMOT ÜNNEPELT A NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA
A következõ négy évben összesen mintegy 400 millió forint értékû fejlesztésekre készül a legnagyobb kapacitású zalakarosi szálloda,
amely a fürdõváros vendégéjszakáinak negyedét biztosítja.
A Hotel Karos Spa fennállásának
tizedik évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón Üsztöke Botond vezérigazgató elmondta: a
hotel 2007-ben érte el a legnagyobb forgalmat, 132 ezer vendégéjszakával. A válság miatt ezután

A következõ négy év során összesen mintegy 400 millió forintos
beruházást terveznek, többek között gyerekeknek építenek külsõ és
belsõ élményfürdõt, modernizálják
a wellness részleget, illetve a hotel
fogadóterét, recepcióját is korsze-

sági válság miatt a dolgozói létszám
mára 115-re csökkent, miközben a
kezdetektõl gondot okozott a
szakképzett munkaerõ megnyerése - tette még hozzá a tulajdonos.
A születésnapi ünnepség kapcsán
elhangzott: mind a külföldi, mind a
belföldi vendégek nagy örömére
Mága Zoltán is gyakran ellátogat a
szállodába, aki a jubileumi napnak
is fontos szereplõje volt. A világhírû
hegedûvirtuóz gyakran tölti szabadidejét családjával a zalakarosi
szállodában, hiszen ez kedvenc belföldi nyaralóhelye. Az ünnepség estéjén gyönyörû hegedûjátékával
kápráztatta el a hallgatóságot és
mivel szívügyének tartja a fiatal tehetségek felkarolását, az Ének Iskolájának gyõztesét, ifj. Berki Artúrt is
magával hozta, aki a Hotel Karos
Spa-ban debütált a nagy sikerû mû-

sor után elõször. A jubileumi napon
nem csak világhírû csillagok ragyogtak, az égboltra is felkerült
egy: a Hotel Karos Spa immáron saját csillaggal büszkélkedhet a Nagy
Medve csillagképben. A hivatalos
csillagátadó után az Utazó Planetárium csillagászai segítettek a nem
mindennapi ajándék megtekintésében, és még sok más érdekes történettel szolgáltak az égi jelenségekrõl.
A nyári különleges attrakciók is
bemutatásra kerültek, a tavalyi Csodák Palotája után idén Izgilandon
szórakozhatnak a hotel vendégei. A
szörfszimulátor, a rodeó bika és Süsü biztos, hogy nagy kedvenc lesz a
számos többi játék közt mind a felnõttek, mind a gyerekek körében!
MTI/Karosi Krónika

Tiniséfek a farmon

csökkent a kihasználtság, de tavaly
már meghaladták a 2006-os, 124
ezer vendégéjszakás eredményüket.
A négycsillagos szuperior besorolású szálloda vendégköre az elmúlt egy évtized alatt, különösen a
gazdasági válság hatásaként kissé
megváltozott. A magyarok aránya
2007-ben még meghaladta a 80
százalékot, a múlt évben azonban
nem érte el a 66 százalékot.
A második legnagyobb vendégkört a németek jelentik, a hét évvel
ezelõtti 11 százalékos arányuk tavaly már 21 százalékot tett ki. Sorrendben az osztrák, cseh és szlovák
vendégek következnek, de egyre
több az orosz turista, sõt már kínai
csoportokat is fogadnak - jelezte a
vezérigazgató.
A csaknem 900 ágyas hotel egymaga biztosítja a zalakarosi kereskedelmi szálláshelyek negyedét, a
magánszállásokat is beleértve 13
százalékos a részesedésük. Foglaltsági adataik alapján azonban a fürdõváros vendégéjszakáinak negyedét adja a Karos Spa.

rûsítik.
Üsztöke Botond elmondta: a
magas hitelállomány mellett üzemi
eredményük a múlt évben a forgalom 22 százalékát tette ki. A nettó
árbevételük megközelítette a 1,5
milliárd forintot, amely csaknem eléri a válság elõtti, 2007-es csúcsév
forgalmi adatát.
Oláh Péter, a szállodát üzemeltetõ részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és egyben egyik tulajdonosa egyebek közt arról beszélt, hogy a 3,6 hektáros területen
fekvõ, a szálloda mellett apartmanházból álló komplexum saját termálkúttal rendelkezik. Ez 960 méter mélyrõl 52 Celsius-fokos vizet
biztosít a közel 900 négyzetméter
felületû medencékhez, illetve a
gyógyászati és medical wellness
szolgáltatásaikhoz.
Mint mondta: a három magyar
magánszemély tulajdonában álló
hotel a Dunántúl egyik legnagyobb
kapacitású szállodája, amely az
egyik legjobb vendégforgalmat is is
biztosítja. Kezdetben 196 alkalmazottat foglalkoztattak, de a gazda-

A közelmúltban a Hotel Venus és Hotel Aphrodité konyháját
teljes mértékben helyi termékekkel ellátó Garabonciás Farmra látogatott el a Zánkán táborozó KukTanoda csapat és a Tesco
Tiniséf Sulicsata 2. helyezett csapata.
A Tesco Tiniséf Sulicsata programjának célja a fiatalok körében az egészséges életmód, azon belül is az egészséges étkezés
népszerûsítése volt. A Sulicsata fõzõversenyre 8 és 14 év közötti gyerekekbõl álló általános iskolai csapatok jelentkezhettek. Feladatuk egy egészséges ételkülönlegesség kitalálása és annak
kreatív elnevezése volt úgy, hogy az étel neve utaljon a helyi régióra vagy iskolájuk névadójára. Ezután a csapatoknak az étel elkészítését meg kellett örökíteniük fényképeken vagy
videófelvételen, és az így létrehozott anyagot kellett feltölteniük a www.tinisef.hu oldalra. A feladat tehát összetett volt, a verseny mégis hatalmas sikerrel zárult.
Az ebben részt vevõ gyerekek közül tehát többen a garabonci farmon közelrõl is megismerkedhettek az egészséges életmód
és étkezés alapjaival, a látogatás hatalmas sikernek örvendett
körükben.
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KIRÁNDULT
AZ EZÜST KLUB
Nyári szünetet tart összejöveteleit illetõen az Ezüst
Klub, elõtte azonban még sok
érdekes és izgalmas esemény
történt a házuk táján. Pataki
Jánosné összefoglalóját olvashatják:
„Az évad utolsó programjait tartotta az elmúlt hetekben az Ezüst Klub. Április 23án póthúsvétot tartott a szervezet. A vidám, meghitt ünneplést húsvétra emlékezve
sonkás, tojásos uzsonnával és
a tagok finom süteményeivel
ünnepeltük. Május 7-én kirándulást elõkészítõ megbeszélések és tréfás, vidám vetélkedések kerültek terítékre Bán
Józsefné pénztáros szervezésében. A tagság ügyesen szerepelt.
A koronát az évad végére
a kirándulás tette fel. Nagycenken, elsõ állomásunkon a
S z é ch e n y i - m a u z ó l e u m o t ,
benne az egyik Széchenyi mumifikálódott tetemével és a
templomot láthattuk, helyi
vezetõ ismertetésével. Következett egy órás hajóút a Fertõ-tavon, a hajóskapitány tájékoztatásával, majd bõséges
ebédet fogyasztottunk egy
fertõrákosi étteremben.
Utunkat folytatva Sopron
elõtt a Páneurópai Emlékparkot tekintettük meg és jelképesen átléptünk a pár lépésre
lévõ Ausztriába.
Kirándulásunk utolsó célpontja Sopron volt, a „civitas
fidelissima”, a leghûségesebb
város látványa várt bennünket. A hangulatos, kellemes
város szépsége mindenkit elbûvölt. Középületei, házai,
templomai, a várost uraló
Tûztornya éreztették: Sopronba jönni megtiszteltetés.
Az autóbuszban még egy
értékes filmet is láthattunk a
Berlini Fal leomlásáról az idegenvezetõ vetítésében. Számunkra ez is egy újdonság
volt: buszban filmet nézni.
Tele szép élményekkel, látnivalókkal indultunk hazafelé.
A viszontlátás szeptemberben, most jön a nyári szünet. Aki azonban szeretne,
kéthetente a Szilágyi Cukrászdában egy kis tereferére
találkozhat társaival.”

MERIDA Tour de Zalakaros
(Folytatás az 1. oldalról.)
A 127 km-es országúti maraton
új pályája remekül debütált, sokaknak az erõnlétét is felülmúlta. A tavalyi versenyhez képest új elemként szerepelt a gelsei, 750 méter
hosszú, de átlagban 15-20% közötti
meredekségû emelkedõ, mely a
mezõnyt megrostálta, itt alakult ki
az a 6 fõs szökés, akik a zalakarosi
hegyi körpályáig ki is tartottak az
élen. A 15 %-os börzöncei emelkedõ további lehetõséget adott a
„megrogyásra”, s a gelseihez hasonlóan itt is többen tolva, de jókedvûen teljesítették e szakaszt, a 6
fõs élmezõny azonban együtt maradt. A döntés a karosi körpályára
maradt, ahol a kilátóhoz vezetõ
kellemetlenül kemény emelkedõn a
szlovén Obal Primoz (Team Turbo
Tropovici) ellépett szökevénytársaitól és Buruczki Szilárd (Merida Team CST) elõtt 10 mp-el érkezett
meg a célhoz. Primoznak mindössze 3 óra 10 perce volt szüksége a
táv teljesítéséhez. A bronzéremért
szoros sprint volt, melyet Ivanics
Gergely (Hungarofondo) nyert
meg. A nõk mezõnye is nagyon kitett magáért, Chovanyecz Emese
(Zalaegerszegi KSE) 3:45-ös ideje
még a férfiak között is jó helyezést
ért volna. A leghosszabb táv megtételét összesen 358-an teljesítették,
köztük a zalakarosi Szörcsökné Tóth
Bernadettel és Koma Lászlóval, akik
a középmezõnyben értek célba.
A garabonci 7 Vezér Történelmi

Kalandparkból induló 60 km-es 7
Vezér Kalandpark Teljesítménytúrát 155 férfi és 67 nõi versenyzõ teljesítette. Itt „hazai” siker született,
hisz a távot a Teker Egyesület versenyzõje, a 13 éves nagykanizsai
Vastag Marcell tekerte le a leggyorsabban, a hölgyeknél 2 órán belüli
teljesítménnyel Kovács Kata érte el
elsõként a célvonalat. A karosiak
közül itt Csinyát Gábor és a legfiatalabbként Kiss Regina állt rajthoz.
A legnépszerûbb táv ezúttal is a
33 km-es, a Kis-Balaton természetvédelmi területeit is érintõ KarosSpa Kis-Balaton családi bringatúra

volt, melyet 582 kerékpáros teljesített. A 14 éven aluliaknak erre a
távra ingyenes volt a nevezés, melyet 140 gyermekes család ki is használt. Itt hivatalos idõmérés nem
volt, de a teljesítõk így is megérdemlik a dicséretet.
A sportnap éremátadással és
tombolasorsolással zárult, melynek
fõdíja egy 320.000 Ft értékû piros
Merida 93-30 kerékpár volt.
Valamennyi résztvevõnek gratulálunk, s reméljük, hogy jövõre ismét ilyen szépszámú résztvevõvel
sikerül e sporteseményt megvalósítani.

KARATE NEMZETKÖZI TÁBOR
Városunk adott otthont az A.J.K.A.-International instructor továbbképzésének.
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében 2014. június 25. –
június 28. között tartott nemzetközi táborban hazánkon kívül USA,
Ausztrália, Németország és Csehország közel 70 oktatója vett részt.
Az edzéseket, a továbbképzést a 9 danos Sensei Sáfár László, illetve a
8 danos Edmond Otis mesterek vezették. Németh Zoltán, a Sensei Németh Budo Akadémia Egyesület oktatója, aki maga is részt vett a felkészítésen, elmondta, hogy a tábor színvonalát jelzi, hogy az edzéseken kettõ 7 danos, öt-öt 6 és 5 danos és tizenkettõ 4 danos mester is
részt vett, melyen az országok fõoktatói mellett csak a táborba meghívott oktatók vehettek részt. Zalakaroson harmadik alkalommal tartották e továbbképzést, a tanítók mind a táborral, mind a város és
környéke nyújtotta lehetõségekkel meg voltak elégedve, így jövõre
örömmel térnek viszsza hozzánk.
A szervezõk ezúton is köszönik az önkormányzat, illetve a Móra
Ferenc Általános Iskola segítségét, melyet a tábor sikeres megvalósításához nyújtottak.
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Fesztivállal, focitáborral zárták az évet
Az elmúlt tanévi Bozsik program
lezárásaként a legkisebbek a Bozsik
Tanévzáró Fesztiválján vettek részt
2014. június 15-én. A Telki edzõközpontban tartott eseményen, ahol
válogatottaink is edzõtáborozni
szoktak, 19 megye mintegy 200
óvodása vett részt, Zala megyét városunk 10 óvodása képviselte.
Jankovics Attila edzõ elmondta,
hogy a sportnapon azok vehettek
részt, akik egész évben jelen voltak
a heti 2 edzésen, illetve a tornákon,
mintegy jutalomként a munkájukért. A gyerekek nagyon élvezték a
labdarúgó ügyességi játékokat,
melyre a centerpályán került sor.
Minden gyermek az élmények mellett értékes ajándékokkal is gazdagodott.

A nagyobbak (U9-U11-U13) 2013.
június 19-23. között Gyenesdiáson
focitáborban vettek részt.
A programban a napi két edzés
mellett strandolás, nyári bobozás,
múzeumlátogatás és sok-sok játék
szerepelt, és természetesen a
braziliai világbajnokság mérkõzéseit is megnézhették TV-n a gyerekek.
A huszonkét focistapalánta fejlõdését Török Tamás, Jankovics Attila és
Olasz Zsolt segítették az edzéseken.
Jankovics Attila edzõ elmondta,
hogy a táborba azokat a diákokat
hozták el, akik rendszeresen jártak
edzésre és részt vettek a Bozsikprogramban.
A
táborral
a
2013/2014. évi szezon lezárult, folytatás augusztusban.

Mindkét program költségeit a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány biztosította, ezért
ezúton is köszönjük a Közalapít-

A Zalakaros és Térsége SE lovasszakosztálya 2014.
június 29-én rendezte meg a hagyományos
Zalakaros Kupa díjugrató versenyt és a megyei díjugrató bajnokság második fordulóját.
A behiáki lovaspályán Varga István, a Sárvári LK
nemzetközi pályaépítõje által tervezett és épített
pályán az indulóknak versenyszámtól függõen 12 db
akadályt, köztük 1 kettes és 1 hármas összetett akadállyal, kellett leküzdeniük. Fülöp Csaba fõszervezõ
elmondta, hogy kellemes napsütésben, és jó minõségû talajú pályán zajlott a versengés, melynek köszönhetõen mind a szervezõk, mind a versenyzõk
elégedetten távozhattak a versenyrõl. Hat kategóriában ezúttal mintegy 30 ló versenyzett, a kilátogató
közönség 48 startot láthatott. A korábbi évek hagyományainak megfelelõen az indulók között elsõsorban megyénk képviselõivel találkozhattunk, de a
szomszédos megyékbõl (Vas, Veszprém), sõt még
Budapestrõl is érkeztek lovasok. A Zalakaros Kupát
(B/3 nyitott kategória) ezúttal a sümegi Várkapitány

Június 28-án került lebonyolításra Zalakaros X. Városi sakkbajnoksága, mely FIDE Rapid sakkbajnokság is volt egyben. Az
értékszámszerzés lehetõsége és
a meghívások ellenére városunk
sakkszakosztályának (Zalakaros
és Térsége S.E.) játékosain kívül a
megyei sakkcsapatok közül csak
Nagykanizsa 2 ifjúsági játékosa
szállt harcba a város sakkbajnoka
illetve a város amatõr sakkbajnoka címekért.
A 9 fordulós bajnokság végén a
Zalakaros Város Bajnoka címet,
megismételve tavalyi sikerét az
Alsószölnök színeiben versenyzõ
Takács Balázs szerezte meg, aki valamennyi ellenfelét legyõzte. Második helyen a hazaiak versenyzõje,
Borsfai Attila végzett, de tekintettel arra, hogy e versenyen díjhalmozás nem volt, így õ a Zalakaros
és Térsége SE legjobb sakkozójának

ványnak, illetve minden támogatójának, az önkormányzatnak az
egész éves munka, a táborok megvalósításához nyújtott segítséget.

LTE versenyzõje, Széplábi Fülöp Tamás nyerte.
Eredmények: B/0 nyitott: 1. Tangl Loretta Kitti
(Jáki Lovas Klub) Werner nevû lován, 2. Borzai Melitta (Gyenesdiási LE) Dolli n.l., 3. Varga Virág Kamilla
(Kertai Gidrán LE) Avenir Du Juriste n.l., B1/a kezdõ lovasok stílusverseny: 1. Varga Virág Kamilla (Kertai
Gidrán LE) Avenir Du Juriste n.l, 2. Papetti Daniella
(Várkapitány LTE) Camel n.l., 3. Tangl Loretta Kitti
(Jáki Lovas Klub) Werner n.l., B1/c nyitott: 1. Virág
László (Hévíz LK) Fakos Friderika/PMF Friderika n.l., 2.
Novinszky Petra (Kinizsi SK Gyenesdiás) Lux n.l., 3.
Kálmán Martin (Pro Equus LK) Fáklya n.l., B/2 ifjúsági:
1. Novinszky Petra Lux n.l., B/2 nyitott: 1. Finta Géza
(Kinizsi SK Gyenesdiás) Dorka n.l., 2. Széplábi Fülöp
Tamás (Várkapitány LTE) Hannibál Hotel Kapitány n.l.,
3. Balogh Dániel (Várkapitány LTE) Gidran Zámoly n.l.,
B/3 nyitott: 1. Széplábi Fülöp Tamás (Várkapitány LTE)
Spartacus Hotel Kapitány n.l., 2. Méri Zsuzsa (Budapesti LK) Athon n.l., 3. Kovács Emese (Gyûrûs-Gidrán
Egyesület) Koheilan Karsaly n.l.

Sakk: bajnokot avattak
járó díjat kapta, míg a második helyezés így a tapolcai Marton Józsefnek jutott. A fentiek alapján és az
egymás elleni eredménynek köszönhetõen a harmadik helyezettnek járó díjat a zalakarosi Cserveni
László kapta, megelõzve csapattársát, Lukács Lászlót.
A város „Amatõr bajnoka” címért az 1650 értékszám alatti versenyzõk szálltak harcba. Itt a dobogóra csak a Zalakaros és Térsége SE
versenyzõi kerültek. A végsõ gyõzelmet 5 ponttal Kóbor Krisztián
szerezte meg az ugyancsak 5 pontos Csányi József és a 4 pontos
Döbrönte László elõtt. A Hotel Spa
által felajánlott különdíjat Honfi
Viktória, Nagykanizsa ifjúsági játékosa, a verseny egyetlen hölgyversenyzõje kapta.

A szervezõk az okleveleken kívül a díjazottakat ajándékcsomaggal is jutalmazták, melyeket Novák
Ferenc polgármester adott át. Vala-

mennyi versenyzõnek és díjazottnak gratulálunk, remélve, hogy jövõre még többen vesznek részt e
értéknövelõ versenyen.
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KAROSI ZENEI NAPOK

Juli Programme

2014. JÚLIUS 11-12.
2014. július 11. (péntek)

12–13. Juli
12–13. Juli
18–20. Juli
18. Juli
19. Juli 24
19. Juli
25–26. Juli
31. Juli

18:30: Zalaszentbalázsi
népdalkör
19:30–20:30: Phantom Zenekar
koncertje
21:00–24:00: Bál a Lenner –
Horváth Duóval

Musik Tagen in Zalakaros Gyógyfürdõ Platz (Info: +36 93 340 421)
Strand Schwingerwettbewerb Bad Zalakaros (Info: +36 93 340 420)
Festtage der Stadt Gyógyfürdõ Platz Zalakarosi (Info: +36 93 340 421)
Feierlichkeiten der Stadt im Gartenkino Freiluftkino, Sportzentrum (Info: +36 30 983 3944)
Stunden Schwimmen Bad Zalakaros (Info: +36 30 983 3944)
Komitat Zala Beach-Vollyball Meisterschaft Halbfinale Bad Zalakaros (Info: +36 93 340 420)
Kannablumen Festival Gyógyfürdõ Platz (Info: +36 93 340 421)
Es ist schön Mutter zu sein! - Ausstellung Bad Zalakaros, Strandeingang

2014. július 12. (szombat)
19:00: Nagyrécsei Könnyûzenei
Ritmuskórus mûsora
20:30: Loud and Black koncert
22:00 – 24:00: Retro Disco
Dj Schulz-al

Júliusi programok
július 12-13. Karosi zenei napok Gyógyfürdõ tér Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
július 12-13. Magyar Birkózószövetség strandbirkózó bajnoksága Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
július 17.
Vujity Tvrtko - Pokoli és Mennyei történetek elõadás Általános Iskola BLOKK, +36 30 983 3944
július 18-20. Város napjai Gyógyfürdõ tér, Dísz tér Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421
július 18.
Város napi ünnepség és vendéglátás Kertmozi, Sportcentrum BLOKK, +36 30 983 3944
július 19.
24 órás úszás Zalakarosi Fürdõ BLOKK, +36 30 983 3944
július 19.
Zala megyei strandröplabda bajnokság elõdöntõ
Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
július 24.
Dumaszínház: Kiss Ádám és Kertész Ricsi Kertmozi Deutsch Szabolcs: +36 30 560 3476
jegyek elõvételben kaphatók: a zalakarosi és a nagykanizsai Tourinform irodákban.
július 25-26. Kannavirág napok – Szépségkirálynõ választás Gyógyfürdõ tér, Dísz tér
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421
július 31–augusztus 31. Anyának lenni jó! –Kiállítás Fürdõ strandbejárat emelet Zalakarosi Civil Egyesület

TISZTELT LAKOSSÁG!
Értesítjük önöket, hogy a
gyermekorvosi magánrendelés (Petõfi u. 19. szám alatt)
2014. augusztus 31-ig szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Írország Hercegnõje Zalakarosra látogat!
CATHERINE GALLAGHER'S QUEEN OF THE DANCE SZUPERPRODUKCIÓJA 2014.JÚLIUS 27-ÉN (VASÁRNAP) A KERTMOZI SZÍNPADÁN
Írország Nemzeti Bajnoka
egy fantasztikus új show-t hoz
el a hazai közönségnek.
A zalakarosiak saját maguk
gyõzõdhetnek meg róla, hogy
a géppuskalábú táncosok másodpercenként valóban tizenötöt koppantanak lábukkal!
A mûvésznõ megismerve az
országok lelkületét és kultúráját,
megjeleníti, sõt feldolgozza a rá
hatást gyakorolt életérzéseket és
benyomásait koreográfiáiban. Rajong Magyarországért, s a hazai
közönség tiszteletére a magyar
néptánc elemeit, a magyar zenei
motívumokat is beleszövi ír
sztepptánc show-jába!
Gyönyörû fellépõ ruhák, fergeteges ritmus, új, modern koreográfiák és akár önálló koncerttel
is felérõ ír dallamok. Catherine
Gallagher új táncmûfajt teremtetett, amely egyszerre õrzi az ír
sztepptánc hagyományait, de
mégis modern és megújult. A

Queen of the Dance, nevének
megfelelõen valóban az ír
sztepptánc Hercegnõjét mutatja

be a hazai közönségnek – összetársít sokféle stílust és mûfajt, legyen az akrobatikus tánc vagy

balett, ezzel különleges és kihagyhatatlan kulturális élményt
ígérve!
(x)

JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓAK a Zalakarosi Kertmozi pénztárában a vetítések
ideje alatt. Tourinform: Gyógyfürdõ tér 10 Tel: 06-93-340-421. Zalai Hírlap Nagykanizsai Ügyfélszolgálat: Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Tel: 06-93-310-226. Gyógyfürdõ: Termál út 4.06-93-340-420 (elõadás
hetében jegyvásárlás a fürdõ területén) valamint az IRISHDANCE•HU weboldalon és az InterTicket országos üzlethálózatában.

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

