
Zalakarosra látogatott egy né-
pes puchheimi küldöttség, amely
ezúttal nemcsak a fürdõvárost
fedezte fel. Egyhetes magyaror-
szági útjuk során a bajorok hazai
turisztikai attrakciókat kerestek
fel.

Zalakaroson Novák Ferenc pol-
gármester kalauzolta a pihenni, fel-
töltõdni érkezõ német vendégeket,
s a városvezetõ nemcsak vendégül
látta a testvérváros turistáit, hanem
rövid elõadásában bemutatta a te-
lepülést, abban a reményben, hogy
többen visszatérnek, akár hosszabb
idõre is.

Mint Nágel Anna, a puchheimi
Német–Magyar Egylet vezetõje la-
punknak elmondta, ez tulajdon-
képpen gyakorlat, hiszen a Mün-
chenhez közeli kisvárosból kétéven-
te indul turistabusz Magyarország-
ra. Van, hogy nagyobb, felfedezõ
túrára jönnek, s akad, amikor kifeje-
zetten Zalakarosra és Nagykanizsá-
ra. És ez így megy már 25 éve. 

Idén sokfelé jártak, Karoson túl
megismerkedtek például Keszthely-
lyel, Tihannyal, Balatonfüreddel, Hé-
vízzel, Budapesten pedig megnéz-
ték a Duna Táncegyüttes mûsorát, s
voltak az Operaházban és a Parla-
mentben is. 

A 35 puchheimi polgár nagy-
részt az egylet tagja, de ezúttal
akadt kilenc olyan érdeklõdõ is,
akik kíváncsiak voltak Magyaror-
szágra, s esetleg az út hatására, ké-
sõbb lépnek be a civil szervezetbe. 

Nágel Anna, mint elárulta, már
43 éve él Németországban, azelõtt
a magyar fõvárosban lakott, de
odakint talált rá a szerelem. Sváb
származású, de bajorországi férjével
sokáig Münchenben éltek, majd 20
esztendõvel ezelõtt kiköltöztek a
korábban alvóvárosnak számító
Puchheimbe, amely csak 2011 óta
viseli ezt a közigazgatási sarzsit, ko-
rábban csupán község volt. A 22
ezres település Münchentõl 20 kilo-
méterre fekszik, és 1991 óta
Zalakaros testvérvárosa.     

– Sajnos, nincs ilyen fürdõje,

mint Zalakarosnak, és különösebb
látnivalója sem – mondta Nágel
Anna. – Ám a modern ipar betele-
pülésével komoly fejlõdésnek in-
dult a ’70-es évektõl. Jelentõs a
kulturális és sportélet, vannak

táncosaink, komoly hagyományai
vannak a zenekarunknak, sport-
centrumunk pedig otthont ad,
többek között, tekéseknek és lö-
vészeknek is. 

Zalakarosra egyébként szívesen

jönnek a puchheimiek, mint az el-
nök elárulta, ha buszt szerveznek,
szinte válogatni kell a jelentkezõk
között.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az elmúlt napokban – már
lapzártánk után – ének- és ze-
neszótól volt hangos a városhá-
za. A kulturális egyesület négy
mûvészeti csoportja ugyanis
hangfelvételt készített, tudtuk
meg Novák Ferenc polgármes-
tertõl.

A kezdeményezés a civil szer-
vezettõl származik, amely
szponzorokat állított az ügy
mellé, hogy a CD elkészülhes-
sen. A hanghordozón a nõi
énekkar, a Dalárda, a vonós ze-
nekar és a Karos Fúvószenekar
szerepel, amelyek hosszas elõ-
készület és rengeteg gyakorlás
után énekelték és muzsikálták
fel a bemutatni kívánt reperto-
árt. 

– Mindenki nagyon készült a
felvételre – fogalmazott Novák

Ferenc –, hiszen ez egy különle-
ges CD lesz, már csak azért is,
mert ehhez hasonló eddig nem

készült a városban. Megmaradó
mementó lesz ez, amelyet büsz-
kén mutathat mindenki, akár az

u n o k á j á -
nak is.
Nem mel-
l é k e s e n
pedig kéz-
zel fogha-
tó lenyo-
mata a vá-
ros gazdag
kulturális
életének.

A CD a
következõ
hónapok-
ban keres-
k e d e l m i
forgalom-
ba is kerül. 

(per)

A puchheimiek nagyon szeretik Karost
A BAJOR KÜLDÖTTSÉG TAGJAI EZÚTTAL TURISTAKÉNT ÉRKEZTEK MAGYARORSZÁGRA

Készül a kulturális csoportok CD-je

A Dalárda is sokat gyakorolt a CD-felvételre, a bo-
rítóra készült ez a fotó.

Novák Ferenc karosi borral kínálta a vendégeket.

A puchheimiek szívesen jönnek
a városba, aminek gazdasági
haszna is lehet.
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A Kis-Balaton szomszédságában
változatos kerékpáros és túraútvona-
lakkal találkozhatunk. A családok és
kerékpáros túrázók számára kiváló le-
hetõség a formába lendüléshez a KA-
ROS SPA Kis-Balaton családi bringatú-
ra, mely a kitûzött 33-km-es távolsá-

gával minden sportkedvelõ számára
teljesíthetõ.

Az útvonal áthalad a Kis-Balaton
védett területén is, ahol a résztvevõk
közelrõl találkozhatnak a tó érintet-
len madár- és növényvilágával. A Za-
lai-dombság meseszép táján keresztül

vezetõ 60 kilométeres 7 Vezér teljesít-
ménytúra a komolyabb bringásoknak
tartogat kihívásokat, míg a 127 kilo-
méteres Bianchi Zalakaros Maraton a
kemény emelkedõket és a hosszabb
távokat keresõ amatõr országúti ver-
senyzõknek ajánlható.

A nevezés mellé több ajándék is
jár. Az elõnevezett indulók névre szó-
ló rajtszámot és ajándék pólót, vala-
mint ingyenes belépési lehetõséget is
kapnak a fennállásának 50. évfordu-
lóját ünneplõ Zalakarosi Fürdõbe, va-
lamint a Garaboncon található 7 vezér

Történelmi Kalandparkba. A parkban
hét jurta eleveníti meg honfoglalás
történetét, és a jurták mellett álló vár-
ban a magyar királyokkal ismerked-
hetnek a látogatók – tudtuk meg a
Zalakarosi Turisztikai Egyesülettõl. 

A hétvégén ismét a kerékpárosoké a fõszerep 
A Tour de Zalakaros az ország legnagyobb létszámú bringás eseményei közé csatlakozott.                  (Fotó: Zalakarosi Turisztikai Egyesület)

A kerékpáros túra és maraton az elmúlt években a hazánk egyik
legjelentõsebb bringás turisztikai eseményévé nõtte ki magát. 2014-
ben a MAPEI Tour de Zalakaros futamaira mintegy 1300-an neveztek,
ezzel az ország legnagyobb létszámú bringás eseményei közé csatla-
kozott. Népszerûségét annak is köszönheti, hogy három különbözõ
távon mindenki megtalálhatja az állóképességének megfelelõt.

ÚJ KISVÁROSI

BIZOTTSÁG
Novák Ferencet, Zalaka-

ros polgármesterét is bevá-
lasztotta a Kisvárosok Szö-
vetségének makói közgyûlése
az újonnan létrehozott turisz-
tikai és külkapcsolati bizott-
ságba, amelynek az elnöke
Papp Gábor, Hévíz elsõ embe-
re lett. A testületben õk ket-
ten képviselik a Dunántúlt, a
másik három tag alföldi.

A bizottság hamarosan ki-
dolgozza munkarendjét, célja
pedig az, hogy segítse a tag-
települések turisztikai törek-
véseit, irányt mutasson kül-
kapcsolataik s akár marketing
tevékenységük alakításához. 

A makói közgyûlés részt-
vevõi elsõ kézbõl tájékozód-
hattak a 2016-os költségve-
tés tervezetérõl, illetve az
uniós forrásokról. Elõbbirõl
Pogácsás Tibor, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati
államtitkára, utóbbiról dr.
Vitályos Eszter, a Miniszter-
elnökség európai uniós fej-
lesztésekért felelõs államtit-
kára tartott elõadást a pol-
gármestereknek.

P. Á. 

ZÖLDHULLADÉK
ELHELYEZÉSE

Felhívjuk a Tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a keletkezõ zöld-
hulladékot a volt TSZ major terüle-
tén (Zalakaros, Újfalu) ideiglene-
sen kialakított zöldhulladék tárolá-
sára szolgáló, kerítéssel körbezárt
területen lehet elhelyezni.

A zöldhulladék elhelyezése tel-
jesen ingyenes, a területre szállítás
az ideiglenes tároló hely nyitva
tartási idejében lehetséges, azaz
hétfõtõl szombatig 8 és 16 óra kö-
zött. A zöldhulladékot külön válo-
gatva lágyszárú- és fás szárúként
kell betárolni, ezért kérjük a lakos-
ságot, hogy már a gyûjtéskor kü-
lön kezeljék, így nem okoz gondot
a helyszínen történõ szétváloga-
tás.Természetesen, aki ezzel a
megoldással nem szeretne élni, az
a kiskertjében keletkezõ zöldhulla-
dékot továbbra is a saját kertjében
komposztálhatja, így a kerti táp-
anyag visszapótlásának a lehetõ
legbarátságosabb, környezetbarát
megoldását választja.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Zala Megyei Kormány-

hivatal Nagykanizsai Járási Hivatalában – a szociális ellátásokkal kap-
csolatos ügyek hatékonyabb intézése érdekében és az ügyfelek igé-
nyeire figyelemmel – a Foglalkoztatási Osztály (Nagykanizsa, Fõ u. 24)
ügyfélfogadási rendje 2015. május 27. napjától az alábbiak szerint
változik:

Hétfõ: 8.00–16.00
Kedd: 8.00–16.00 

Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 8.00–13.00
Az Építésügyi és Hatósági Osztály továbbra is változatlan 

ügyfélfogadási rend mellett fogadja az ügyfeleket:
Hétfõ: 8.00–12.00; 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00; 13.00–16.30

Péntek: 8.00–12.00 

Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét azonban arra, hogy az Épí-
tésügyi és Hatósági Osztály szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyinté-
zésének nagykanizsai helyszíne, 2015. május 27. napjától ideiglenesen
átköltözik a Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (Nagykani-
zsa, Platán sor 2) földszinti ügyfélfogadójába.

Köszönjük megértésüket!

dr. Józsa Zsanett
járási hivatalvezetõ
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(Folytatás az 1. oldalról)

Puchheim története egyébként
gazdag: 1910-ben itt épült meg Ba-
jorország elsõ repülõtere, ahol az el-
sõ világháború után több ezer fõs
hadifogolytábort alakítottak ki. Ide
szállították München város háztartá-

si hulladékát, itt mûködött 1949-ig a
háztartási hulladékot válogató és új-
rahasznosító vállalat. 

A második világháború után ked-
vezõ fekvése és a jó közlekedési le-
hetõségek miatt kedvelt lakóhely
lett. A hatvanas években gazdag
zöldövezettel új településrészeket
építettek, így a lakosság nagyszámú
betelepülõvel gyarapodott.
Puchheim két, különálló település-
részbõl áll: a régebbi, a ma is falusias
jellegû Puchheim Ort és a nagyobb, a
vasútállomás körül felépült, mai vá-
rosközpontot magába foglaló, kor-
szerû várostervezési szempontok
alapján tervezett Puchhem-Bahnhof. 

Puchheimben három környezet-
barát ipartelep van, a több mint 1500
ipari vállalkozó és 130 kisipari üzem
mellett jelentõs filmgyár is mûködik.
Az infrastruktúra mintaszerû: 6 óvo-
da, 2 napközi otthon, 3 alsó- és egy
felsõ tagozatos általános iskola, reál-
iskola, gimnázium és zeneiskola mel-
lett számos kitûnõ sportlétesítmény,
ifjúsági centrum és idõsek otthona áll
a lakosság rendelkezésére. Az egész-
ségügyet 28 orvos, 6 gyógyszertár
képviseli, a vendéglátást 2 szálloda, 3
panzió és 17 vendéglõ. 

A félszáz civil szervezet egy része
fõállású alkalmazottat is foglalkoz-
tat. A szociális mintalakótelep szö-

vetségi szinten is példaértékû. A két
katolikus templom és az evangélikus
templom ad otthont az elismerésre
méltóan ökumenikus egyházi mûkö-
désnek. 

Puchheim rendszeresen részt vesz
a frankfurti könyvvásáron, ahol a Né-
metország-szerte ismert, három-

évenként megrendezett irodalmi na-
pokat népszerûsíti.

Novák Ferenc, Zalakaros polgár-
mestere a látogatás kapcsán lapunk-
nak arról beszélt: a külkapcsolat

több szempontból is fontos terület.
Ez, fogalmazott, a város PR-jét, mar-
ketingjét is szolgálja, másrészt kap-
csolatot épít nemzetek, települések
és emberek között. 

– Bízunk abban, hogy ebbõl a
turizmus is profitál, hiszen akik ide-
jönnek, megismerik Zalakarost, to-

vábbviszik jó
hírét, így ab-
ból a térség-
bõl újabb ven-

dégekre számíthatunk. A partner-
települési kapcsolatoknak tehát
gazdasági haszna is lehet, túl a kul-
turális és civil együttmûködésen.
Mi pedig igyekszünk a bajoroktól

tanulni, például a településrende-
zés és -üzemeltetés területén. 

Novák Ferenc a puchheimi vendé-
gek elõtt felidézte: a német város
bora a mi térségünkbõl származik, s
ez késõbb akár exportlehetõséget is
teremthet. A polgármester egyéb-
ként Zalakaros boraival is kínálta a

vendégeket, akik elismerõ szavak kí-
séretében kortyolták a zalai hegyek-
dombok levét. 

– Rövid elõadásomban pedig
azt próbáltam bemutatni – tette
hozzá a polgármester -, hogy érde-
mes hozzánk eljönni, hiszen ebbõl
mindenki profitálhat: a családok,
Zalakaros s a turizmus is… P. Á.

A puchheimiek nagyon szeretik Karost
A BAJOR KÜLDÖTTSÉG TAGJAI EZÚTTAL TURISTAKÉNT ÉRKEZTEK MAGYARORSZÁGRA

Lezárult a nevezés a „Kanna-
virág királynõ”-választásra. A
három éve nagy sikernek ör-
vendõ szépségversenyre 16 és
28 év közötti hölgyek jelentke-
zését várták, egész alakos fotó-
val. Hogy idén mennyien érez-
tek kellõ önbizalmat ahhoz,
hogy megmérkõzzenek a für-
dõváros szépségkirálynõjének
járó címért és az ajándékokért,
csak lapzártánk után derült ki. 

A Kannavirág Napokat 2015-
ben július 24-én és 25-én rende-
zik, a királynõt szombaton vá-
lasztják meg, a 20 órakor kez-
dõdõ, nagyszabású show kere-
tében. A fesztivál idején a
Gyógyfürdõ téren kirakodóvá-
sár, kézmûvesek bemutatói és
borházak várják a vendégeket!

Készülnek a Kannavirág Napokra

Tavaly õk versengtek a királynõi címért.

A bajor vendégek érdeklõdve figyelték a Zalakarosról szóló polgármesteri kedvcsinálót.

Novák Ferenc puchheimi kitûzõt kapott aján-
dékba. A polgármester mellett Nágel Anna.



– Most a városok képviselõi be-
számoltak arról, hogy az adott te-
lepülés hogyan teljesítette a csat-
lakozáskor vállalt feladatait – fo-
galmazott Benkõné Gulyás Edit. –
Fel kell állítani ugyanis egy helyi
irányító szervezetet, ki kell jelölni
egy koordinátort, s táblával jel-
zett irodát kell kialakítani. S per-
sze ki kell dolgozni és mûködtetni
kell a tagvárosok hosszú távú
egészségfejlesztési tervét. Most
errõl a munkáról adtak számot a
koordinátorok.

Zalakaros két nagy célt jelölt
meg: az egészségügyi ellátás, illetve
az egészséges környezet fejleszté-
sét. Ez stratégia is egyben, hiszen a
város számára létfontosságú az
egészségturisztika, és fontos, hogy
a fejlesztési terveket a város min-
den szegmense támogassa. 

– Ez olyan munka, amely soha
nem ér véget. Folyamatosan ten-
nünk kell az itt lakók és az ide ér-
kezõk egészségéért. Most azt ter-
vezzük, pályázatot adunk be egy
egészségház kialakítására, az
egészséges környezet megterem-
tését pedig nemcsak Zalakaros
közigazgatási határain belül kép-
zeljük, hanem tágítva a határokat,
bevonnánk a Kis-Balatont és a
parkerdõt is. 

Benkõné Gulyás Edit kiemelte,
az egészséggel kapcsolatos terve-
ket be kell építeni a helyi progra-
mokba, a várospolitikai tevékeny-
ségbe, s fontos, hogy a közösségek
is részt vegyenek a döntések elõké-
szítésében. Vagyis összefogásra,
együttmûködésre van szükség,
hogy érvényesüljön az egészség-
holisztikus megközelítés a minden-
napokban. 

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) Európai Egészséges Városok

Mozgalmát 1987-ben indította el
egy olyan demonstrációs projekt-
ként, amelynek célja az egészség-
ügyön kívüli szektorok, az önkor-
mányzatok és a közösségek bevo-
nása volt az egészségfejlesztésbe,
olvasható a magyar szervezet hon-
lapján.

Az Egészséges Városok elsõdle-
ges célja, hogy a városok döntésho-
zóinak napirendjén az egyik legfon-
tosabb helyen szerepeltesse az
egészséget, elõsegítse átfogó helyi
stratégiák kidolgozását az egészség
és a fenntartható fejlõdés biztosítá-
sára az „Egészséget Mindenkinek”
és az „Egészség 21” európai straté-
giák célkitûzéseinek alapján.

Az Egészséges Városok megkö-
zelítésének fontos része az a felis-
merés, hogy az egészség nem
egyenlõ az egészségüggyel, az
egészséget nem önmagában az
egészségügy, az egészségügyi ellá-
tórendszer determinálja, hanem
széleskörû társadalmi meghatáro-
zók befolyásolják, mely bizonyítja,
hogy az egészség fejlesztése nem
elsõsorban az egészségügyi szektor
feladata – elengedhetetlen a civil, a
magán, az állami és az önkormány-
zati szektor, valamint a közösségek
és önkéntesek együttmûködése.

A városi lakosság egészségét
nagymértékben befolyásoló dönté-
seket a helyi önkormányzatok hoz-
zák meg, így az Egészséges Váro-
sok program legfõbb célkitûzése a
helyi önkormányzatok egészségtu-
datosságának növelése, az egész-
ség szempontjainak beépítése az
olyan önkormányzati döntésekbe,
melyek befolyásolják a lakosság
életminõségét. 

Az Egészséges Városok mozga-
lom a kezdetektõl fogva ötéves
megvalósulási fázisokra, úgyneve-
zett ciklusokra határozza meg prio-
ritásait. Az Európai Egészséges Vá-
rosok Mozgalom – ugyanúgy, mint
a magyarországi program – 2013-
ban ünnepelte fennállásának 25
éves évfordulóját és zárta V. ötéves
ciklusát. A WHO korábbi gyakorla-
tának megfelelõen, Európa-szerte

kezdetét vette az Egészséges Váro-
sok VI. ötéves ciklusa, amely 2014-
tõl 2018-ig tart.  

A WHO Európai Irodájával való
közvetlen kapcsolat lehetõvé teszi
a nemzetközi tapasztalatokhoz,
szakmai anyagokhoz és módszerta-
ni segítséghez való hozzáférést. A
világméretû mozgalomban való
részvétel lehetõséget biztosít nem-
zetközi kapcsolatok kiépítésére, ez-
által nemzetközi programokban,
közös pályázatokban való részvé-
telt is elõsegíti a tagok számára.

A szövetség hazai rendezvényei
biztosítják a tagvárosok közötti
közvetlen tapasztalatcserét, a helyi
projektek értékelését. Emellett a
szövetség közös programokat szer-
vez, belsõ pályázatokat ír ki tagvá-
rosai számára. A szövetségi tagság
lehetõvé teszi a közös érdekképvi-
seletet, a közös szakmai vélemény-
nyilvánítást.

Az Egészséges Városok egyik fõ
vonása a megújulás, valamint a vál-
tozásokra és új igényekre való fel-
készülés képessége.

A hazai szövetség az elmúlt
évek során több megkeresést is ka-
pott határon túli magyarlakta tele-
pülésektõl, hogy szívesen csatlakoz-
nának az Egészséges Városok Ma-
gyarországi Szövetségéhez, mivel
országukban nincs jelen vagy nem
kiterjedt a program, tette hozzá
Benkõné Gulyás Edit. A szövetség
alapszabálya ezt korábban nem tet-
te lehetõvé, így az Egészséges Vá-
rosok Magyarországi Szövetsége
2013. november 7-i közgyûlése
döntött az alapszabály módosításá-
ról, amely lehetõvé teszi a határon
túli magyarlakta települések csatla-
kozását is. A szövetség nevét is
megváltoztatta, hogy kifejezze új
szerepét, így lett Egészséges Váro-
sok Magyar Nyelvû Szövetsége.

Mint a képviselõ lapunknak je-
lezte, Zalakaros testvérvárosai nem
magyarlakta települések, de a jövõ-
ben kiépítenek majd olyan kapcso-
latokat határon túli városokkal,
amelyeket integrálni tudnak a szer-
vezetbe.  
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KÖZBIZTONSÁG:

JELES
A szó szoros értelmében

nem történik bûncselekmény
Zalakaroson már hónapok
óta. Mint Novák Ferenc a
rendõrségi havi jelentések
alapján tájékoztatta lapun-
kat, utoljára februárban volt
említést érdemlõ esemény:
akkor két pincefeltörés csúfí-
totta a statisztikát, néhány
tízezer forintos kárértékkel.

Az összesítésbõl az is ki-
derül, hogy a térség bûnügyi
helyzete is kedvezõ, Karos
környékén a korábbinál lé-
nyegesen kevesebb bûncse-
lekményt regisztrálnak. En-
nek – nem hivatalos informá-
cióink szerint – az az egyik
oka, hogy jelenleg az összes
olyan elkövetõ, aki korábban
ezen a területen „dolgo-
zott”, rács mögött van, így a
visszaesõk most nem tevé-
kenykednek. Ez pedig a rend-
õrség eredményes felderíté-
sét dicséri. 

A nyári szezonban, július
1-jétõl hat készenléti rendõr
teljesít szolgálatot a fürdõvá-
rosban, s mûködik majd – a
hagyományoknak megfelelõ-
en – a bûnmegelõzési iroda is
a fürdõben. E tények várha-
tóan tovább növelik a bizton-
ságot.  

– A közbiztonság kiemelt
értékünk – jelentette ki a vá-
rosvezetõ –, aminek gazda-
ságilag is kimutatható hasz-
na van. A rendõrség mellett
önkormányzatunk is sokat
tesz ezért, hamarosan példá-
ul két új térfigyelõ kamerát
szerelünk fel az egyik hegyi
szakaszra, amelyekkel teljes-
sé válik a rendszer, vagyis a
település bevezetõ útjainak
mindegyikét pásztázza majd
kamera. Ennek pedig komoly
visszatartó ereje van. 

P. Á.

Egészségház és egészséges környezet
Zalakaroson tartotta koordinátori értekezletét az Egészséges Vá-

rosok Magyar Nyelvû Szövetsége. Itt a tagvárosok képviselõi beszá-
moltak tervezési munkáikról, jó gyakorlataikról és meghatározták a
következõ idõszak feladatait.

Mint Benkõné Gulyás Edit önkormányzati képviselõ, Zalakaros ko-
ordinátora tájékoztatta lapunkat, a 18 taggal rendelkezõ szövetség
évente két koordinátori értekezletet és egy szimpóziumot tart.

2015. május 29-én rendezték
meg Zalaegerszegen az idegen-
nyelv tanításával kapcsolatos kon-
ferenciát, melyen Várnagy
Szabolcsné és Baloghné Lengyel Éva
képviselte a Móra-iskolát.

A konferencia fókuszában a
használható tudású és a kommuni-
kációra épülõ   idegennyelv oktatás
állt. 

Várnagy Szabolcsné a diák- és
tanár- mobilitási program szemszö-

gébõl mutatta be a tavalyi évben
lezárult sikeres Comenius projektet.
A német nyelvû mesekönyv létre-
hozása, az internetplatformon tör-
ténõ kapcsolattartás volt az érdek-
lõdés középpontjában.

Az idegennyelv tanításról 
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Az óvodás korútól az idõsebb
korosztályig mindenki táncolt jú-
nius 6-án a kertmozi színpadán.

Városunk néptánc- és népi já-
ték csoportjai léptek fel az immár
hagyományosnak mondható
folklórest során, melyet ezúttal a
Zalakarosi Kulturális Egyesület
rendezett meg.

Az öt együttest, összesen
mintegy kilencven táncost felvo-
nultató gálán Novák Ferenc pol-
gármester köszöntötte a résztve-
võket és az érdeklõdõket. Hang-
súlyozta: nem lehet eléggé meg-
köszönni a civil szervezetek, ezen
belül a jelenleg is bemutatkozó
mûvészeti csoportok munkáját. A
fellépõk minden alkalommal ní-
vós mûsorokkal színesítik
Zalakaros programjait, számítani
lehet rájuk produkciók szervezése
során, eredményesen szerepelnek
különféle megméretéseken, s vá-
rosunk hírét már sok alkalommal
vitték el külföldre is. Munkájukat
önként, lelkesedésbõl, a hagyo-
mányok ápolása iránti elkötele-
zettségbõl végzik, minden egyes
fellépés mögött rengeteg gyakor-
lás, próba, sok-sok nehézség le-
küzdése áll.

Hogy ezeket a nehézségeket re-
mekül gyõzik le az együttesek, azt
a bemutatók nívóssága is bizonyí-
totta az est folyamán. Akik a folk-
lóresten felléptek: Búzavirág cso-
port (mûvészeti vezetõ Novák
Ferencné), Gyöngyvirág csoport
(mûvészeti vezetõ Szabadicsné Ma-
daras Katalin), Rügyecske Tánc-
együttes (mûvészeti vezetõ
Vizeliné Paksi Valéria), Zöld Ág
Táncegyüttes (mûvészeti vezetõ Vi-

zeli Dezsõ), Bottal-fogó együttes
(mûvészeti vezetõ Kovácsné Balogh
Gabriella).

A táncosokat a Bojtár Népzenei
Együttes kísérte Vizeli József veze-
tésével. Az együttesek vezetõi
nemzetünk néptánc kincseibõl,
népdal hagyományaiból állították
össze mûsoraikat, az igényes tánc
és zenei kíséretet a szemet gyö-
nyörködtetõ népi ruhák egészítet-
ték ki.

RANGOS 

MARKETING 

ELISMERÉS

ZALAKAROSNAK
Gyémánt díjat nyert a

Zalakarosi Turisztikai Egyesület
a Magyar Marketing Szövet-
ség „Országos Városmarke-
ting Díj 2015” pályázatán.

A hazai marketing szakma
jeles képviselõi a Jámbor Tí-
mea stratégiai marketing ve-
zetõ által beadott zalakarosi
pályázatot kimagasló szakmai
színvonalúnak tekintették, s
ezért Városmarketing gyé-
mánt díjjal és védjeggyel jutal-
mazták. 

– A munka közös siker, hi-
szen nem jöhetett volna létre
a városvezetés beltéri gyer-
mekvilág beruházása, illetve
a Zalakarosi Turisztikai Egye-

sület elnökségi tagjainak
szakmai hozzáértése nélkül –
jelezte Jámbor Tímea. –  Vá-
rosunk a „Zalakaros új belté-
ri gyermekvilág beruházásá-
nak bevezetõ kampányával”
pályázott a Városfejlesztési
projektek marketing prog-
ramjai, kampányai kategóriá-
ban. A kampányidõszak 2013.
augusztusától 2014. májusáig
tartott, melynek eredmé-
nyessége a fürdõ vendégsta-
tisztikai mutatói által is iga-
zolt. Mindez a siker elsõsor-
ban annak köszönhetõ, hogy
városunk és a fürdõ vezetése
a Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület kiváló szakmai elnöksé-
gi az elmúlt tagjaival együtt-
mûködve az elmúlt években
tudatos városmarketing tevé-
kenységet folytatott, mely-
nek stratégiai irányvonalai
elõrelendítették Zalakaros
újrapozícionált, gyermekba-
rát imázsát. Az elismerés azt
jelenti, hogy a város egésze
eredményes, a szakmai zsûri
által színvonalasnak értékelt,
városmarketing tevékenysé-
get végzett. 

2015. június 14-én, vasárnap tartotta a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége éves találkozóját a
Keszthelyi Vállalkozók Klubjával. Arany József, a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége elnöke elmondta:
minden évben találkoznak a keszthelyi kollégákkal, egyik évben a zalakarosiak vendégelik meg a
keszthelyieket, másik évben pedig õk látják vendégül a karosiakat. Hosszú évekre visszanyúló hagyo-
mánya van a közös találkozónak, ahol mindig megosztják egymással tapasztalatikat. 

Molnár Veronika, a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége titkára elmondta, hogy az idei évben
Zalakaros volt a vendéglátó. A programra a Hotel Villa Natura tópartján került sor. A nap folyamán
lovaskocsival ellátogattak a 7Vezér Történelmi Kalandparkba, ahol íjászkodtak, quadoztak, megnéz-
ték a gazdaságot. A visszaérkezés után pedig grillpartyval és kötetlen beszélgetéssel folytatták az
estét. 

KESZTHELYI ÉS KAROSI VÁLLAKOZÓK TALÁLKOZTAK

Számítani lehet rájuk

Közel száz táncos lépett fel a gálán.
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Jeles egyházi eseményeknek
lehettünk tanúi a közelmúltban
az Isteni Irgalmasság templomá-
ban.

Május végén, a bérmá-
lást megelõzõen két haran-
got áldottak meg az isten-
házában. A nagyobbik ha-
rang Kalapáthy János arany-
misés atya adománya, aki a
harangot II. János Pál pápa
tiszteletére öntette, a másik
harangot – ez lélekharang –
a plébánia készíttette a hí-
vek adományából. A haran-
gok hamarosan felkerülnek
a toronyba, miután az elhe-
lyezésükhöz szükséges áll-
ványzatot a kivitelezõ elké-
szíti. 

A templom homlokza-
tára felkerült annak titulusa
is, melyet az egyházközség
rendelt meg és készíttetett
el. A jeles alkalomra megtörtént a
templom fa alkatrészeinek lekezelé-
se, festése is, ehhez a Zalakaros Új
Templomáért Alapítvány és a város
önkormányzata nyújtott támoga-
tást.

Az áldásokat követõen kilenc fi-
atal bérmálását végezhette el Balás
Béla megyéspüspök, a szentmisén a
Nõi Kar mûködött közre. 

Június elsõ hétvégéjén, Úrnapján
pedig az elsõáldozók járultak az ol-

tárhoz, 14 gyermek áldozhatott el-
sõ alkalommal a templomban ezen
a napon, akiket hitéletük kiemelke-
dõ eseményére Benkõné Gulyás
Edit, dr. Háda László és Tarnai
Lászlóné készítettek fel. 

DIÁKOLIMPIA:
KÖRZETI ATLÉTIKA VERSENY

I. korcsoport
Lány csapat elsõ helyezés: 
Török Petra, Tóth Petra,
Eisenschreiber Anna, Biczó Laura,
Péntek Sára, Czimondor Anna.
Egyéni:
Török Petra 1. helyezés, Tóth Pet-
ra 2. helyezés, Biczó Laura  3. he-
lyezés.
Fiú csapat elsõ helyezés:
Bogdán Richárd, Matyovszky Pé-
ter, Horváth Bálint, Bogdán László,
Varga Boldizsár, Varga Márkó.

II. korcsoport
Lány csapat elsõ helyezés: 
Demény Petra, Angler Lili, Csuha
Patrícia, Pozsgai Nikolett, Horváth
Lili Virág, Tóth Jázmin.
Fiú csapat elsõ helyezés: 
Vékony Bence Zsolt, Lechner
Werner Herbert, Balogh Levente,
Balog Máté, Elekes Barna, Kassa-
Kovács Kolos.
Egyéni:
Vékony Bence Zsolt 2. helyezés,

Balogh Levente 3. helyezés.

Felkészítõ tanár: Jankovics Attila

KISISKOLÁK MEGYEI 
ATLÉTIKA VERSENYE 

(ZALAEGERSZEG, 05. 07.)

Fiú csapat III. hely:
Vékony Bence, Balogh Levente,
Török Ádám, Scmidt Áron, Kánnár
Máté, Negreán József.
Leány csapat IV. hely:
Tóth Jázmin, Pozsgai Nikolett,
Horváth Hanna, Horváth Hanna
Olívia, Darnai Réka, Kovács Luca.
Leány Svéd váltó IV. hely:
Tóth Jázmin, Ács Linett, Darnai

Réka, Kovács Luca. 

Városkörnyéki több próba 
eredmények 

(Nagykanizsa, 04. 24.)

III. kcs., Leány csapat II. hely:
Horváth Hanna Olívia, Horváth
Hanna, Bali Antónia, Ács Linett,
Horváth Hilda.
Egyéniben: 

3. Horváth Hanna 4. Ács Linett.
Fiú csapat II. hely:
Schmidt Áron, Török Ádám, Bog-
dán Milán, Strobl Áron, Tóth Pat-
rik, Bogdán Gábor.
Egyéniben: 
4. Schmidt Áron
IV. kcs. Leány csapat III. hely:
Darnai Réka, Kovács Luca, Lukácsi
Renáta, Egry Miléna, Hárs Julianna.
Egyéniben:
1. Darnai Réka.
Fiú csapat III. hely:
Negreán József, Lukácsi András,
Szenyéri Márk, Kánnár Máté, Ko-
ma Bence, Miháczi Márton
Egyéniben: 
6. Negreán József

MEGYEI TÖBB PRÓBA 
EREDMÉNYEK II. KCS. 

(ZALAEGERSZEG, 05. 05.)

Fiú csapat VII. hely:
Vékony Bence, Lechner Werner,
Balogh Levente, Gergely Gábor,
Elekes Barna, Kassa - Kovács Ko-
los.
Felkészítõ tanár: Kovács Tamás

Sporteredmények KERÉKPÁROS

VETÉLKEDÕ 
A 3. OSZTÁLYBAN

A 3. osztályosokat a
tanév során többször is
meglátogatta Horváth Ta-
más, az iskola rendõre,
aki a biztonságos kerék-
páros közlekedés szabá-
lyaira hívta fel a tanulók
figyelmét. Ajándékba ho-
zott könyök- és térdvédõ
felszerelést és kerékpáros
sisakokat is. Az értékes
tárgyakért megküzdöttek
a gyerekek, egy közleke-
dési teszt keretében ad-
tak számot tudásukról. A
legjobban Szanyi Patrícia
teljesített, aki hibátlanul
töltötte ki a feladatsort.
Ezúton is gratulálunk és
köszönjük a rendõrség
felajánlását!

Szirtes Zita

Harangáldás, bérmálkozás és elsõáldozás
A HARANGOK HAMAROSAN FELKERÜLNEK A TORONYBA

A ZALAKAROSI
KÖNYVTÁR NYÁRI
NYITVA TARTÁSA

2015. június 15–augusztus 31.
Kedd: 9.30–15.30

Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: 11.30–16.30

Július 1–augusztus 9. között
csak szerdánként tart nyitva 

a könyvtár 8.00–12.00-ig.

Elérhetõség:
Zalakaros, Liget u. 28.
Tel.: 06-30-631-1526

konyvtar@zalakaros.hu;
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu

Úrnapi körmenet – rózsaszirmokkal.                               (Fotó: Szörcsök Szilárd)



Marton Máté Bálint, Nagy Marcell, Strobl ÁronBüki Iván, Horváth Benjamin, Hadi Kristóf
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Hihetetlen csapatjátékkal, fe-
gyelmezett és kitartó munkával,
óriási versengésben országos
gyõzelmet szereztek a Móra-is-
kola Szélvész Szöcskéi a Kinder +
SPORT vetélkedõn.

A Ferrero csoport által indított,
a világ számos országában megren-
dezett sportvetélkedõt harmadik
ízben tartották meg hazánkban.

A kezdemé-
nyezés célja,
hogy a minden-
napi sportot az
aktív életmód
részeként von-
zóvá tegye a
gyermekek szá-
mára. 

A Móra-is-
kolások alsó-
sokból (2., 3. és
4. osztályosok
képviselõi) álló
csapattal indul-
tak a verse-
nyen, a gyere-
kek Jankovics
Attila testneve-
lõ tanár irányí-
tásával év eleje
óta heti rend-

szerességgel gyakoroltak, készül-
tek. A feladatok elõre ismertek vol-
tak, 16-féle játékból versenyenként
8-8 sorversenyen kellett küzdeni.
Sok ügyességet, fürgeséget, kon-
centrációt igényeltek a feladatok,
szükség volt jó lábakra, biztos lab-
davezetésre, igazi csapatjátékra.

A zalakarosi Szélvész Szöcskék
minden elõdöntõn remekül szere-
peltek, a 8 feladatból 6-7-ben min-

dig az elsõ helyen végeztek, és az
országoson is fölényesen nyerték a
versenyt.

A tét nagy volt, hiszen a pályá-
zat fõdíja 1,2 millió forint. Az ösz-
szeg lehetõséget ad arra, hogy a
csapatok felszerelhetik iskolájuk
tornatermét az általuk kiválasztott
sportszerekkel és eszközökkel.

A budapesti döntõn a gyerekek
remek hangulatban játszottak, kö-

zös bemelegítés után következtek
a feladatok, hatalmas szülõi buzdí-
tás, szurkolás közepette mentek
végig a versenyszámok.

Az országos döntõt megtisztel-
te jelenlétével Vereckei Ákos két-
szeres olimpiai és hatszoros világ-
bajnok kajakozónk, aki kicsit mesélt
is a gyerekeknek a sportról, a ver-
senyzésrõl, az olimpiai élményeirõl.

Magabiztos versenyzéssel a
szöcskék megnyerték az 1,2 millió
forintot, emellett minden elõdön-
tõrõl és a döntõrõl is plusz ajándé-
kokkal távoztak (hátizsák, póló, ko-
sárlabda, ügyességi szabadtéri játé-
kok), és minden alkalommal uzson-
nával is megvendégelték õket. A
Szélvész Szöcskék: Matyovszky Pé-
ter, Bogdán Richárd, Eisenschreiber
Anna,Tóth Petra,Vékony Bence,
Stampf Marcell, Török Petra,
Angler Lili, Demény Petra, Balogh
Levente, Elekes Barna, Horváth Lili,
Tóth Jázmin, Marton Bence, Strobl
Anna, Kassa-Kovács Kolos, Tálos
Csenge, Lechner Werner Herbert.

Elsõ korcsoportban csapat ezüsttel (Büki Iván, Horváth Benjamin, Hadi Kristóf), harmadik korcsoportban csapat
bronzéremmel (Marton Máté Bálint, Nagy Marcell, Strobl Áron) zárták a zalakarosi triatlonosok a Szegeden megren-
dezett triatlon diákolimpiát. Büszkék lehetünk rájuk, és minden kisgyerekünkre, aki végigcsinálta és küzdötte a fel-
készülést, a versenyt! (Novák Lázár, Novák Máté, Strobl Anna, s a „szomszéd várból”, Galambokról Bertók Olivér, aki
országos negyedik lett egyéniben, illetve Bertók Botond). A nyílt vízi úszás, a 36 fokos hõség, a délutáni rajt ellené-
re helytálltak a gyerekek, minden tisztelet az övüké! Köszönet a szülõknek is, akik végig a gyerekek mellett voltak,
segítették és biztatták õket, valamint a felkészítõnek, Stégli János sporszervezõnek a munkájáért.

A Szélvész Szöcskék mindenkit lehagytak
A KINDER + SPORT VETÉLKEDÕN ARATTAK ORSZÁGOS SIKERT

ORSZÁGOS GYERMEK

LEÁNY JAMBOREE

BUDAPEST
A Kanizsa Diákkosárlabda

Klub U12 gyermek leány csa-
pata 2015. május 22–24. kö-
zött a Budapesten megren-
dezett országos döntõ részt-
vevõje volt.

A legjobb 16 csapat közé
bejutott csapat a 9–16. he-
lyért játszott, ahol a Kaszás
Girls Budapest, Szolnok,
Felsõzsolca csapataival ke-
rült egy csoportba. A cso-
portban kettõ gyõzelemmel
és egy vereséggel a 3. helyen
végeztek – gólkülönbség
döntött –,  így a másik cso-
port 3. helyezett csapatával,
a gyõri csapattal játszottak.

Az ország legjobb 16 csa-
pata közé jutott nagykani-
zsai csapat tagja voltak a
Móra-iskola tanulói: Ács
Linett és Sair Sophie, edzõik:
Kovács Magdolna és Gábor
Erzsébet, akiknek köszönet
az egész éves felkészítõ
munkájukért.

Érmesek a triatlonosok
az országos diákilompián
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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 hétfõtõl péntekig munkanapokon 12 órától 15 óráig!
HÉTFÕ:

A. Menü: Húsleves 
Gombafej rántva, rizs, tartármártás

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

KEDD:

A. Menü: Húsleves 
Rántott sajt, rizs, tartármártás

B. Menü: Burgonyaleves 
Bolognai spagetti

SZERDA:

A. Menü: Húsleves
Halrudak rántva, rizs

B. Menü: Burgonyaleves
Rántott szelet hasábburgonya, 
káposzta saláta

CSÜTÖRTÖK: 

A. Menü: Húsleves, 
Bolognai spagetti

B. Menü: Burgonyaleves
Rántott sajt, rizs, tartármártás

PÉNTEK: 

A. Menü: Húsleves 
Rántott szelet, hasábburgonya, 
káposztasaláta

B. Menü: Raguleves
Túrós csusza

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

Festtage der Stadt
17 – 19. Juli 2015. – Gyógyfürdõ Platz

17. JULI (FREITAG)
18.00: Feierlichkeiten der Stadt im Freiluftkino
21.00: Auftritt der Tanzgruppe Kinizsi
20.00–24.00: Tanz durch die Nacht
Die gute Unterhaltung wird von der Musikband „Lenner-Horváth
Duó“ garantiert
18. JULI (SAMSTAG)
18.00–20.00: Lollo und Bernie Kid’s Club – Kinderanimation und Basteln
18.00: Kinderprogramm mit Igricek Singverein
20.00: Great Gatsby Show
20.00–24.00: Tanz durch die Nacht
Die gute Unterhaltung wird von der Musikband „Helios“ garantiert
22.00: Feuerwerk /Regentag 19. Juli, Sonntag/
19. JULI (SONNTAG)
10.00–10.50: Feierliche Gottesdienst in der Kirche „Göttliche Erbarmung”
Ort: Bodahegyi Strasse
18.30: Auftritt des Sängervereins „Dalárda”
19.00: Auftritt der Volktanzgruppe ’Bottal-fogó’, ’Zöld Ág’, ’Rügyecske’
20.00–24.00: Tanz durch die Nacht
Die gute Unterhaltung wird von der Musikband „Silver“ garantiert

Kostenlose Teilnahme an der Veranstaltung! Handwerkermarkt,
Handwerkeraufführungen sind jeden Tag im Programm! Das Recht
auf Programmänderung ist vorbehalten! Die Programme werden
vom „Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.“ organisiert.
+36 93 340 421

Város Napja
2015. július 17 – 19. – Helyszín: Gyógyfürdõ tér

JÚLIUS 17. (PÉNTEK)

18.00: Város napi ünnepség a Kertmoziban
21.00: Kinizsi Táncegyüttes bemutatója
20.00–24.00: Bál a Lenner – Horváth Duóval

JÚLIUS 18. (SZOMBAT)

18.00–20.00: Kreatív foglalkozás és gyermek animációs programok –
Lollo és Bernie Kid’s Club
20.00–24.00: Bál a Helios Együttessel
18.00: Igricek együttes családi mûsora
20.00: Sztárfellépõ: Orfeum, A Pesti Mulató – Nagy Gatsby Show
Énekel: Veres Mónika Nika, Gondi Helén, Berkes Olivér (Dísz tér)
22.00: Tûzijáték (esõ esetén: július 19. vasárnap)

JÚLIUS 19. (VASÁRNAP)

10.00–10.50: Szentmise az Isteni Irgalmasság Templomában – Balatoni
Csillagösvény Missziós Körút 2015 Böjte Csaba ferences szerzetessel és a
Magyar Örökség Díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral.
Helyszín: Bodahegyi út
18.30: Dalárda fellépése
19.00: Bottal fogó, Zöld Ág és Rügyecske Táncegyüttes fellépése
20.00–24.00: Bál a Silver Band-el

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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