
Hagyományosan pezsgõvel
fogadta a strandfürdõ elsõ ven-
dégeit a május elsejei strand nyi-
táson Novák Ferenc polgármes-
ter és Krampek Mihály, a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója.

Az idén fennállásának 50. év-
fordulóját ünneplõ fürdõn eddig
csaknem 27 millió vendég fordult
meg – mondta el a vezérigazgató
a strandnyitás alkalmából.

Krampek Mihály közölte: a múlt
évben 551 ezer látogató kereste fel
a fürdõkomplexumot. A tavaly 1,3
milliárd forint árbevételt elérõ ön-
kormányzati társaság 70 millió forin-
tos adózás utáni eredményt köny-
velhetett el. Ebben az évben 600
ezer vendégre számítanak, és ezzel
már idén meghaladja a 27 milliót a
fürdõ fennállása óta ide látogatók
száma.

A vezérigazgató szólt arról is,
hogy az idei fejlesztéseik között sze-
repel a gasztronómiai terület meg-
újítása. Ennek elsõ lépcsõjeként vár-
hatóan júniusban adják át a 120 mil-
lió forintos beruházással épülõ, 400
személyes új éttermet, szeptember-
ben pedig a termáltavat, amely új
látványossága lesz Zalakarosnak.

Novák Ferenc hozzátette: a
strandbejárat környezetét is felújít-
ják idén, így új központja lesz a
gyógyhelynek. A Dísz tér és környe-
zetének átalakítására a tervpályázat
már elkészült, az önkormányzat má-
jus 6-án dönt a továbbiakról. A város
támogatások megszerzésére is pá-
lyázik, hogy egyebek között új sza-
badidõközpontot, rendezvényházat
alakítson ki, de a tér átalakításával
együtt készül egy új sétány is, amely
a leendõ termáltavat köti majd ös-
sze a város központjával.

A pezsgõs koccintással fogadott
elsõ vendégek túlnyomó többsége
német nyelvterületrõl érkezett, de
jó néhány magyar is volt az elsõ sor-
banállók között. A legkisebbeket a
fürdõ új kabalafigurája, Lolo is fo-
gadta.

Novák Ferenc polgármester koccint egy harminc éve Zalakarosra járó német vendéggel.
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PEZSGÕVEL FOGADTÁK EZ ELSÕ VENDÉGEKET

Kinyitott a strandfürdõ

A legkisebb vendégeket a fürdõ 
új kabalafigurája is fogadta.

Városi majális
A RETRO JEGYÉBEN BULIZOTT

A VÁROS A MAJÁLISI HÉTVÉGÉN

Képes beszámolónkat az 5. oldalon olvashatják.



Szent György, a rendõrök vé-
dõszentjének ünnepe alkalmából
bensõséges ünnepségen köszön-
tötte városunk rendõrõrsének ál-
lományát Novák Ferenc polgár-
mester a városházán.

Köszöntõjében a polgármester
kiemelte: a rendõrök az egyik leg-
fontosabb értékét, a biztonságot

adják a városnak. A 22 fõs helyi
rendõrõrs eredményesen mûködik.
Feltételrendszerét az önkormány-
zat folyamatosan javítja, az elmúlt
évben a rendõrség karbantartóival
együttmûködve több millió forintot
költöttek az õrs épületére. Ebben
az évben a körzeti megbízott iro-
dáját tették rendbe, az önkormány-
zat rendelkezik rendõr szolgálati la-
kással, s támogatja a rendõrök lete-
lepedését.

A kistérség minden ülésére ké-
szít tájékoztatót a kanizsai kapi-
tányság és a helyi rendõrõrs, s fel-
hívják a figyelmet a veszélyes ten-
denciákra, tanácsokat adnak a tele-
pülésvezetõknek.

A polgármester kiemelte a kör-
zeti megbízott szerepét, az iskola-
rendõr munkáját, valamint a nya-
ranta a fürdõn mûködõ bûnmeg-
elõzési iroda fontosságát.

Szólt az 1993 óta mûködõ ön-
kormányzati alapítású Zalakaros
Közbiztonságáért Közhasznú Köz-
alapítványról,  mely a polgárõr
egyesület munkáját támogatja, va-
lamint a közterület-felügyelet mû-

ködését is
ecsetelte.

Rendkívüli
fontosságúnak
nevezte a 2011
december ele-
jén átadott
t é r f i g y e l õ
r e n d s z e r t ,
mint mondta:
a kameráknak
óriási vissza-
tartó ereje
van, ezért azt
a jövõ évben
tovább szeret-
nék fejleszteni,
bõvíteni.

– Az állo-
mány munká-
jának megkö-
szönésére, a
legjobbak el-
ismerésére rendezzük meg az im-
már hagyománnyá vált Szent
György napot. Szerény vendéglá-
tás mellett jelezzük, hogy a tele-
pülés vezetésének mennyire fon-
tos az ezen a területen dolgozók

munkája – hangsúlyozta a polgár-
mester, majd az önkormányzat kö-
szönetét kifejezõ ajándékkal ismer-
te el Bognár Lajos rendõri munká-
ját, akinek elismerésére a rendõrõs
vezetése tett javaslatot.
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Látogatás
Puchheimben és
Bad Füssingben
Városunk német partner-

települése meghívására 7 ta-
gú hivatalos és 35 tagú kultu-
rális küldöttség utazott
Puchheimbe április 10-én.  

A Német-Magyar Egylet
vendégeként  a Karos
Fúvósegyüttes színvonalas
mûsort adott a Volksfest
szombati napján, elõtte pe-
dig a felvonuláson szórakoz-
tatták  a nagyszámú publiku-

mot. A testület tagjai és
Krampek Mihály, a Turisztikai
Egyesület elnöke részt vett a
kulturális programokon, a
müncheni városnézést köve-
tõen pedig Puchheim város
életével ismerkedtek. Nor-
bert Seidl polgármester kala-
uzolásával megtekintették a
város néhány fontos részét,
különbözõ intézményeket.
Iskola, kulturális központ,
városháza szerepelt a látni-
valók között.

Hazafelé fontos állomás
volt Bad Füssing üdülõváros.
A fúvósok ismét kitettek ma-
gukért, hangulatos térzené-
vel várták a pihenésüket ott
töltõ vendégeket. Az ottani
turisztikai szervezet képvise-
lõi közben bemutatták a vá-
ros különleges szerkezetét, a
fürdõkomplexumokat, a köz-
lekedést, a parkokat, illetve
válaszoltak a képviselõk kér-
déseire.

A TESTVÉRVÁROS 

MEGHÍVÁSÁRA ÉRKEZTEK

Az új eszközöket a magyar ápo-
lók napján, április 22-én adta át
Novák Ferenc polgármester Koncz

Tibor, a mentõállomás vezetõje ré-
szére.

A polgármester hangsúlyozta:

Zalakaroson mind az önkor-
mányzat, mind az oktatási intéz-
mények, mind pedig a fürdõ so-
kat tesz az egészséges életmód,
a megelõzés tekintetében, sok-
szor azonban anyagi támogatás-
ra is óriási szükségük van az
egészségünkért felelõs szakem-
bereknek. 

A mentõállomás vezetõje az el-
múlt év végén kért támogatást a
környezõ településektõl eszköz be-
szerzésre. A kérést mindenki igye-
kezett anyagi lehetõségeihez mér-
ten támogatni, Zalakaros 510 ezer
forinttal járult hozzá gépek vásárlá-
sához.

Az összegyûlt pénzbõl a mentõ-
állomás egy LSU motoros szívót (ez
az eszméletlen betegek esetében
váladék leszívást végez), két sür-
gõsségi táskát, elsõsegély ollót, vér-
nyomás mérõket szerzett be, eze-
ket a mentõkocsikban helyezik
majd el.

A rendõrök munkáját köszönték meg
A VÁROS SZÁMÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN A BIZTONSÁG

Magyar ápolók napján
TÁMOGATÁSSAL GYARAPÍTOTTÁK ÉLETMENTÕ ESZKÖZEIKET

Városunk önkormányzata és a környezõ települések támogatásá-
nak köszönhetõen 700 ezer forint értékben szerezhetett be orvosi
eszközt a közelmúltban a zalakarosi mentõállomás.

A rendõrõrs tagjait az iskolások mûsorral
köszöntötték.
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A Zala Megyei Gyermekott-
honokban élõ jó tanuló, jó maga-
viseletû diákok jutalom vakáción
vehettek részt a Zalaszabari Hol-
napocska táborban a közelmúlt-
ban. 

Mint azt Györe Edina, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltsége igazga-
tója elmondta: a „Zalai Gyermeke-
kért 2015” programsorozat elsõ ál-
lomásaként pihenéssel lepték meg
az otthonok szorgalmas, jó elõme-
netelû lakóit, illetve tanulóit. A gye-
rekek táborozását az Emberi Erõ-
források Minisztériuma támogatta.  

A tábor mûködésével kapcsolat-
ban Szabadics Zoltán, a Holnapocs-
ka tábor alapítója elmondta: 2009
óta foglalkoznak térítésmentes
gyermektáborok szervezésével,
amely az elmúlt öt évben óriási fej-
lõdésen ment keresztül. Kezdetben
hátrányos helyzetû jó tanuló, jó ma-
gaviseletû diákok vehettek részt a
térítésmentes táborokban, majd
2010-ben indult útjára a speciális,
„Gyógyuló Holnapocska Tábor”,
amelynek keretében daganatos be-
tegségbõl gyógyuló gyermekek
tölthettek el egy-egy hetet a tábor-
ban, kalandterápiás céllal. A Holna-
pocska és a Gyógyuló Holnapocska
táborok teljes egészében a Holna-
pocska Nonprofit Kft. finanszírozá-
sában valósultak meg.

A Holnapocska Táborral együtt-
mûködésben valósította meg a
LEADER térségek közötti együtt-
mûködés keretében a Felelõs Gyer-
mekpolgár Programot
Zalaszabarban, melynek során a
Holnapocska Táborban több mint
330 gyermek fordult meg egy hét
alatt. A Felelõs Gyermekpolgár
program tematikáját a Holnapocs-
ka Tábor dolgozta ki, a gyermekek
felügyeletét, a programok teljes

körû lebonyolítását teljes egészé-
ben a Holnapocska Tábor önkénte-
sei végezték, térítésmentesen.

Az Egyesület az Egészséges Zalai
Közösségekért civil szervezet tevé-
kenységi köre az egészséges élet-

mód népszerûsítéséhez, valamint
hátrányos helyzetû társadalmi réte-
gek - elsõsorban gyermekvédelmi
gondoskodásban álló gyermekek -
segítéséhez, életminõségének javí-
tásához kapcsolódik. Megalakulá-

suktól számos programot, rendez-
vényt szerveztek a Zala Megyei
Gyermekvédelmi központ mûköd-
tetésében álló gyermek-és lakásott-
honokban, nevelõszülõknél élõ
gyermekek, valamint városi és falu-

si lakhelyû alsó tagozatos tanulók
számára: parlagfû-, és drogellenes
programokat, egészségvédelmi tá-
jékoztatókat és vetélkedõket,
sportversenyeket, uszodalátogatási
lehetõségeket, egészséges ételek

készítését, közlekedési bemutató-
kat és versenyeket, megyei szintû
Ki? Mit? Tud? vetélkedõket, részvé-
teli lehetõséget kulturális rendez-
vényeken, továbbá szerveztek
még megyei szintû karácsonyi ren-

dezvényeket. Adományokat gyûj-
töttek és adtak át a gyermekvé-
delmi gondoskodásból kikerülõ fi-
atalok, illetve nehéz sorsú, kiskorú
gyermekeket nevelõ személyek
számára.

Holnapocska Tábor
A ZALA MEGYEI GYERMEKOTTHON LAKÓIT FOGADTÁK

Harmadik alkalommal nyerte el a vendégek körében legnépsze-
rûbb szálláshelyet jelzõ Aranycsengõ-díjat az Art Hotel.

Az Aranycsengõ-díj az Utazok.hu top 10-es listáján alapul. A
2015-ben harmadszor megjelenõ listát nem zsûri állítja össze, a
névsor közvetlenül az utazók véleményét és szavazatát tükrözi.

A szavazás egy éven át tart minden alkalommal, és 50.000 sza-
vazat eredményeképpen áll össze az a rangsor, mely kizárólag a
vendégek véleményén alapul.

Az Art Hotel 2013-ban a „Magyarország legjobb ár-érték arányú
szállodája” kategóriában 3. helyezést ért már el, 2014-ben „Ma-
gyarország legjobb ár-érték arányú szállodája” és a „Legbarátságo-
sabb szálláshely” kategóriában 1. helyezést kapott. Idén a „Legjobb
ár-érték arányú szálláshely kategória 2. helyezett” értékelést sze-
rezték meg. 

Ismét Aranycsengõ-díj a szállónak
AZ ART HOTEL A LEGNÉPSZERÛBBEK KÖZÖTT
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A Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület LEADER térségék közötti
együttmûködés keretében való-
sította meg 2015. április 28-án a
„Megújuló és alternatív energiák
hasznosítása” workshopját,
melynek az AquaTherm Hotel
adott otthont. 

A rendezvényen az egyesü-
let elnöke,  Krampek Mihály

köszöntötte az egybegyûlte-
ket. Az elõadás sorozaton részt
vett Kurucz Andrea, aki beszélt
a vállalkozások támogatásáról
az új EU- ciklusban. Noll Ákos,

az NIVELCO Zrt. képviselõje a
Gránit Gyóhyfürdõ Zrt. energia
monitoringjáról tartott elõ-
adást; és Oláh Péter , a COTHEC
Energetikai Üzemeltetõ Kft.

szolgáltatási projekt értékesí-
tõje az alternatív energiahasz-
nosításról, a napelemekrõl, il-
letve a biomassza elõnyeirõl
beszélt.

Alternatív energiákról

A Muzsikás
együttes koncertje

A Filharmónia hangverseny utolsó bérleti elõadásához érke-
zett a tanévben az általános iskola. A koncert igazi meglepetés
volt mindenki számára, hiszen a világhírû Muzsikás együttest
hallhatták a diákok és a vendégek. 

– Nagy tudású muzsikusok õk: amennyi dallam a kezükben
és a fejükben van!... És hozzá a nagy lelkesedésük, szívük. Nin-
csen a Földnek olyan zuga, ahol ne mutatták volna be magyar-

ságunk igazi kincseit: a magyar népzenét és hozzá a kuriózum-
nak számító magyar hangszereket: a hosszú furuglát és a
gyimesi ütõgordont. Ezeket élõben hallhattuk a koncert során
– mondta el Tarnai Lászlóné, a zeneiskola vezetõje.

Az ismertetõvel, humorral átszõtt elõadást fergeteges lako-
dalmas mulatós zárta: együtt csujjogatott kicsi és nagy egy-
aránt.

Családi Pünkösd
2015. MÁJUS 23–24–25.

Helyszín: Gyógyfürdõ tér

MÁJUS 23. (SZOMBAT)

17.00–23.00: Kirakodó és kézmûves vásár, borházak

17.00–19.00: Lollo és Bernie Kid’s Klub: Kreatív foglalkozás

18.30: Bottal fogó táncegyüttes bemutatója

19.00–23.00: Retro Disco DJ Shepherd-el

MÁJUS 24. (VASÁRNAP)

17.00–23.00: Kirakodó és kézmûves vásár, borházak

17.00–19.00: Lollo és Bernie Kid’s Klub: Kreatív foglalkozás

16.00–20.00: Játékos délután: légvár, játszóház

18.00: Kakaó Zenekar gyermekmûsora

19.00–23.00: Bál a Lenner-Horváth Duóval

MÁJUS 25. (HÉTFÕ) – NEMZETI BOR MARATON

14.00–14.30: Nemzeti Bor Maraton futóinak érkezése a

Gyógyfürdõ térre

14.15: Futók köszöntése: Novák Ferenc polgármester

14.30: Nemzeti Bor Maraton rajt 

14.45: Zalakarosi Dalárda és a Karos Fúvósegyüttes fellépé-

se

15.30: Borverseny eredmény hirdetése
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A retro jegyében bulizott a város
a majálisi hétvégén.

A hagyományokhoz híven május
elsején a Tourinform-iroda elõtti te-
rületen májusfa állítással vette kez-
detét a majálisi programsor.

A ceremóniát sokan nézték és
tapsolták végig, ahogyan a Rügyecs-
ke Táncegyüttes bemutatóját is, és
örömmel fogadták a vendégek az
ilyenkor szokásos bor kínálgatást.

Különleges színfoltja volt a prog-
ramoknak az asperhofeni fúvósze-
nekar koncertje, valamint a Karos
Fúvósegyüttessel közös fellépése.
Dévényi Tibi bácsi pöttyös labdái
után is sok kéz kapkodott, a régi slá-
gerek pedig garantálták az igazi bu-
lizós hangulatot. A retro jegyében
autó kiállítást is csodálhatott a kö-
zönség május elsõ hétvégéjén.

A programkínálat minõségi
gasztronómiai kínálattal egészült ki,
kapós volt a házi rétes, a langali, s
természetesen a környék borait is
szívesen fogyasztották.

Mini autóvezetõ tanpá-
lyát nyitott a gyerekeknek
a fürdõ strandi területén a
Zobori KalandoZoo. Az
élethû tanpályánkon a
gyerekek elsajátíthatják a
közlekedés szabályait,
megtapasztalhatják, mi-
lyen forgalomban közle-
kedni. Valódi keresztezõ-
dések, táblák, lámpák, kör-
forgalom várja a gyereke-
ket, minden épp olyan,
mint az utakon! Elektro-
mos kisautókkal várják a
vállalkozó kedvûeket, ovi-
sokat és juniorokat is, a
kisautók kétféle méretben
állnak rendelkezésre. 

Autóvezetõ tanpálya a fürdõn

Városi majális

Az asperhofeni fúvósok koncertje. A retro jegyében veterán autók is várták a közönséget.

Retro idszkó Dévényi Tiborral.
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FELHÍVÁS!

VI. CIVIL NAP 2015 

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mû-
vészeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt
vegyenek részt 2015. május 16-án, szombaton 14.00-tól a park-
erdei pihenõhelyen tartandó hagyományos rendezvényünkön.
(Rossz idõ esetén a helyszín: Tûzoltószertár, Jegenye sor)

További információ: Közösségi Ház- 0036/30-9833-944 vagy
személyesen Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatt az I. emeleten

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!

Novák Ferenc
polgármester

Versenyeredmények
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntõ 

Zalaegerszeg, 2015. április 18. – 7. helyezett:   Bagó Laura  7. osz-
tály. Felkészítõ tanár: Benkõné Gulyás Edit.

Zrínyi alsós tanulmányi verseny
Nagykanizsa, 2015. április 22. – 3. helyezett:  Horváth Kornél   4.

osztály. Felkészítõ tanár: Baloghné Lengyel Éva.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2015
6. helyezett: Horváth Tamara  8. osztály. Felkészítõ nevelõ: Dávid

Mátyás.

Bárczi Géza anyanyelvi verseny megyei döntõ
Becsehely 2015. április 20. – 3 . helyezett: Csöndör Kamilla 7. osz-

tály, 5. helyezett: Horváth Tamara 8. osztály. Felkészítõ tanáruk:
Benkõné Gulyás Edit.

Országos angol nyelvi verseny megyei döntõ
Zalaegerszeg, 2015. április 14. – 10. helyezett: Bagó Laura  7. osz-

tály. Felkészítõ tanár: Baloghné Lengyel Éva.

Elsõsegélynyújtó verseny
Nagykanizsa,  2015. április 22. Csapatverseny: 3. helyezést elért

csapat tagjai: Kovács Luca 8.osztály, Horváth Tamara 8. osztály, Feny-
vesi Krisztián 7. osztály, Bali Antónia 6.osztály, Horváth Hilda 6. osz-
tály. Felkészítõ tanár: Grófné Csatos Andrea.

PÁLYÁZTATJÁK A HÁZIORVOSI ÁLLÁST
A feltételek változatlanul tartása mellett dr. Tarnai Zsuzsan-

na háziorvos továbbra is vállalni tudja a háziorvosi helyettesí-
tést, így megbízási szerzõdését ismételten módosította a tes-
tület. A doktornõ helyettesítési megbízásának idõtartama  a
változtatás értelmében 2015. június 30. napjáig szól. A fõállá-
sú helyettesítõ orvos eseti helyettesítését dr. Pintér Anna há-
ziorvos végzi.

Ezzel egyidejûleg a testület a zalakarosi háziorvosi körzet el-
látásának betöltésére pályázatot hirdetett.

IDÉN IS IRTHATJUK
Ez évben is meghirdette a parlagfû elleni önkormányzati vé-

dekezést a képviselõ-testület, valamint határozott a lakossági
parlagfû gyûjtõ akció ez évi indításáról is.

A városi szintû védekezéshez kapcsolódóan munka- és ütem-
tervet fogadtak el, a lakossági akció jutalmazására pedig 30 ezer
forintban biztosítanak ajándékutalványokat. 

A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT
Ahogyan az elmúlt években, úgy idén is csatlakozik váro-

sunk  a „Virágos Magyarországért” virágosítási, parkosítási és
környezetszépítõ versenyhez. Az ehhez kapcsolódó pályázati
felhívásra az önkormányzat jelentkezett, a további, ezzel ösz-
szefüggõ feladatok bonyolításával a polgármestert bízták
meg.

IGAZGATÁSI SZÜNETET TARTANAK
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2015. évben

a nyári idõszakban július 20-tól 2015. augusztus 23-ig, a téli idõ-
szakban pedig december 21-tõl 2016. január 3-ig igazgatási szü-
netet tartanak. Ez idõ alatt a feladatellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében a hivatal ügyeletet tart. 

HÍREK RÖVIDEN

HÍREK RÖVIDEN
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Budapesten 2015. április 25-én
rendezték a A.J.K.A.–I. Sensei Sá-
fár Shoto Kupa 2015. küzdelmeit,
ahol a Sensei Németh Budo-
akadémia Sportegyesület karaté-
kái is részt vettek. A versenyrõl
sensei Németh Zoltán tájékoztat-
ta lapunkat.

– A versenyen, amely a német-
országi A.J.K.A. szövetség csapata
révén nemzetközi torna volt, kö-
zel 100 versenyzõ mérte össze fel-
készültségét, egyesületünk ezúttal
10 fõvel képviseltette magát. A
versenyen formagyakorlatban
(kata) és küzdelemben (kumite)
hirdettek eredményt. A kupán
minden versenyzõ a korosztályá-
nak, illetve a felkészültségi szint-
jének (öv színének) megfelelõ ka-
tegóriában küzdött a hatévesek-
tõl kezdve egészen a veterán kor-
osztályig bezáróan. Karatékáink
ezúttal is remekül szerepeltek,
hisz 9 érmet, köztük 5 arannyal, si-
került elhoznunk. Külön ki szeret-

ném emelni a 11–12 éves tagokból
álló csapatunkat, akik egy korosz-
tállyal idõsebbekkel és „A” kate-
góriás csapatokkal is felvették a
harcot, és mind kata-ban, mind

kumite-ben  második helyet sze-
reztek. Ezúttal is köszönjük támo-
gatóinknak, Zalakaros Város Ön-
kormányzatának, Tóth Zoltán,
Tüttõ Nándor vállalkozóknak a se-

gítséget, akik támogatásukkal
nemcsak a versenyen való elindu-
lást, hanem a felkészülést is segí-
tették. Reméljük, hogy a 2015
õszén megrendezésre kerülõ Or-
szágos Bajnokságon is indulhat-
tunk, és onnét is hasonlóan sikere-
sen térhettük majd vissza – zárta
beszámolóját a felkészítõ.

A Sensei Németh
Budoakadémia SE eredményei:
kata: 6–8 évesek „C” kategória: le-
ány: 1. Czimondor Anna, fiúk: 1.
Gergely Lénárt, 4. Kulcsár Bene-
dek, „B” kategória: 1. Büki Iván,
11–12 évesek „B” kategória: 1.
Satmann Gergõ, 2. Marton Bálint,
13–14 évesek „B” kategória: 1.
Vígh Jázmin, Felnõttek: „A” kate-
gória nõk: 3. Fodor Krisztina, Csa-
pat: 13–14 évesek fiú csapat: 2.
Sensei Németh BSE (Satmann Ger-
gõ, Kurucz Gergõ, Marton Bálint)
kumite: Csapat: 13–14 évesek fiú
csapat: 2. Sensei Németh BSE
(Satmann Gergõ, Kurucz Gergõ,
Marton Bálint).

A Kanizsai Futó- és Szabadidõ-
sport Klub idén immár tizedik al-
kalommal hirdette meg a
Kanizsa-Karos félmaraton ver-
senyt, melyen ezúttal is sok
karosi futó vett részt. Többségük
egyéni indulóként küzdött meg a
21,3 km-es távval, csapatban az
ifjú hölgyekbõl álló BasketRun
tagjai indultak. 

Ács Linett, Sair Sophie és Kötõ
Luca elsõ alkalommal teljesítették
az egyenként 7 kilométer lefutását
kívánó távot, és bár nagyon elfá-
radtak (ami nem csoda, hiszen 12–13
éves hölgyeknek egyhuzamban eny-
nyi kilométert a lehetõ leggyorsab-
ban teljesíteni komoly kihívás), rög-
tön az elsõ alkalommal remek he-
lyen végeztek: a lányok aranyérmet
hoztak el a verseny eredményhir-
detésérõl.

Az idei versenyre közel 200-an
neveztek. A félmaratonon nagy-
szerû idõeredmények születtek,
férfi egyéniben akadt például, aki 1
óra 20 perc alatt teljesítette a dom-
bokkal jócskán tûzdelt távot.

Városunkból és Zalakaros kör-
nyékérõl az elõbb említett ifjú höl-

gyeken kívül Léránt Brigitta,
Szabadicsné Madaras Katalin, Antal
Anita, Eigner Barbara, Vörös Berna-
dett, Eignerné Simon Andrea, Eigner
Tibor, Halász Máté, Angyalosi Dániel,

Szabadics Attila és Deutsch Szabolcs
szállt versenybe. A karosi csapatból a
hölgyek közül Antal Anita, a férfiak
mezõnyében Szabadics Attila bizo-
nyult a legjobbnak.

A versenyt Zalakaros önkor-
mányzata és a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. is támogatta, melyet a
szervezõk ezúton is megköszön-
nek.

Eredményesen zártak a karosi futók
JUBILÁLT A KANIZSA-KAROS FÉLMARATON

A karatékák ezúttal is remekeltek
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8749 Zalakaros, Jegenye sor 1. – www.betyarcsarda.hu
Érdeklõdni: +36-70/615-8445

MENÜ A BETYÁR CSÁRDÁBAN!
980 Ft/fõ áron

MENÜAJÁNLAT 2015. MÁJUS 04-TÕL 2015. MÁJUS 29-IG,
hétfõtõl péntekig munkanapokon 12 órától 15 óráig!

HÉTFÕ: 

A. Menü: Húsleves 
Rántott sajt, rizs, tartármártás

B. Menü: Burgonyaleves 
Bolognai spagetti

KEDD: 

A. Menü: Húsleves 
Rántott szelet, hasábburgonya, 
káposztasaláta

B. Menü: Raguleves
Túrós csusza

SZERDA: 

A. Menü: Húsleves 
Gombafej rántva, rizs, tartármártás

B. Menü: Burgonyaleves
Sertés tarja fokhagymásan, 
sós burgonya, káposzta saláta

CSÜTÖRTÖK: 

A. Menü: Húsleves
Halrudak rántva, rizs

B. Menü: Rántott szelet hasábburgonya, 
káposzta saláta

PÉNTEK:

A. Menü: Húsleves
Bolognai spagetti

B. Menü: Burgonyaleves
Rántott sajt, rizs, tartármártás

Házias ízek,
Teljes kiszolgálás!!!
Tegyen egy próbát!

Cserélje le kedvezõtlen
banki jelzáloghitelét 

TAKARÉK KIVÁLTÓ
HITELRE

a Dél-Zalai Takarékszövetkezet segítségével!

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Dél-Zalai Takarékszövetkezet

www.delzalaitksz.hu

ÉLJEN 
A FORINTOSÍTÁS ADTA 

HITELKIVÁLTÁS LEHETÕSÉGÉVEL!

További információkért keresse kirendeltségeinket!

ZALAKAROS, Petõfi u. 48., tel: 93/540-102, 
GALAMBOK, Ady E. u. 2/a., tel: 93/558-022, 
GARABONC, Fõ u. 56/a, tel: 93/340-711
ZALAKOMÁR, Petõfi u. 2., tel:93/386-027

Májusi programok
MÁJUS 16. (SZOMBAT) 14.00:

VI. Civilnap 
Zalakaros, Parkerdõ 

(rossz idõ esetén Tûzoltószertár, Jegenye sor)
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, 

Közösségi Ház és Könyvtár

MÁJUS 23. (SZOMBAT) 11.00:

Szent Orbán-nap
Zalakaros, Szent Orbán-szobor

Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, 
Közösségi Ház és Könyvtár

MÁJUS 31. (VASÁRNAP) 09.00:

Gyermeknap
Zalakaros, Sportcentrum

Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, 
Közösségi Ház és Könyvtár, 

Zalakaros Város Önkormányzata 

A programváltozás jogát fenntartjuk!


