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Városunk is bekapcsolódott a Magyar
Bor és Pezsgõ Napja alkalmából szervezett
országos koccintásba, ahol az ország több
rendezvényén és helyszínén egyszerre koc-
cintottak hazánk borkedvelõi.

2015-ben elsõ alkalommal, hagyományte-
remtõ céllal szervezték meg a Magyar Bor
és Pezsgõ Napját. A cél, hogy ezen a napon
minden évben minél többen keressék fel a
pincéket, kóstoljanak, vásároljanak bort

közvetlenül a termelõktõl és éljenek egyéb
szolgáltatásaikkal.

A nap kiemelt eseménye volt a koccintás,
a borvidéki települések hagyományos verse-
nye, mely 2015-ben az ötödik évébe lépett.
E jubileumon olyan eseményre készültek a
szervezõk, amelyre Magyarországon még
nem volt példa. 2015. június 27-én, 18 órakor
a koccintók nemzeti rekordkísérlete alkal-
mából Magyarország borvidékein egy idõ-

pontban borbarátok ezrei koccintottak ma-
gyar borral, a magyar borért. 

Nálunk a Gyógyfürdõ térre invitálták a
rekordkísérletben részt venni szándékozó-
kat; az esemény ünnepi hangulatáról a
Dalárda-Vegyeskar gondoskodott, mely az
alkalomhoz illõ nótákkal köszöntötte és szó-
rakoztatta a nagyérdemût. Hat órakor pedig
a téren lévõk mindannyian a magyar borok
és egymás egészségére koccintottak.

A Nagy Koccintás
VÁROSUNKBAN IS ÉLTETTÉK A MAGYAR BORT

Megnyílt a bûnmegelõzési iro-
da Zalakaroson, a Gránit gyógy-
fürdõben. Az idei már a tizen-
egyedik nyár, amikor kortárs se-
gítõk is ügyelnek a látogatók biz-
tonságára. 

Az iroda július 2. és augusztus
23. között mûködik, 55 diák részvé-
telével, akik hivatásos rendõrök fel-
ügyelete mellett végeznek bûn-
megelõzési munkát az idegenfor-
galmi szezon ideje alatt. A fiatalok
a strandon és a belvárosi parkolók-
ban segítik a rendõrök munkáját. 

A jelentkezõk részt vettek a kis-
tolmácsi kortárssegítõ táborban,

ahol felkészítették õket feladataik-
ra. Ezek közül talán a legfontosabb,
hogy felhívják a vendégek figyel-
mét az esetleges veszélyek, például

a strandi lopások vagy autófeltöré-
sek megelõzésére, s információt
nyújtsanak baj esetén. 

A programot Zalakaros városa is

támogatja, a szakmai irányítást a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
és a Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság végzi.

Diákok segítik a bûnmegelõzést

A fiatalok rendõri felügyelettel végzik munkájukat. A résztvevõk szórólapokkal tájékoztatnak.
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Mint Novák Ferenc polgármes-
ter elmondta, személyes kötõdése
is van a kerékpáros sporthoz, hi-
szen ifjúsági versenyzõként orszá-
gos 10. hely volt a legjobb eredmé-
nye. Éppen ezért szívéhez nagyon
közel áll a dél-zalai körverseny.

A városvezetõ kiemelte: az idén
50 éves fürdõt a fél évszázad alatt
27 millióan keresték fel, de a gyógy-
turizmus mellett új irányokat is ke-
resett Zalakaros, így a wellness és
gyermekbarát fejlesztésekkel
együtt a sport is kiemelt terület. 

Novák Ferenc beszélt a Termáltó
és Ökopart projektrõl, amelynek az
elsõ szakasza befejezõdött, õsszel
pedig lezárul a második etap is. 

– A kerékpáros sport emberkö-
zelivé teszi, szó szerint közel hoz-
za a környék szépségeit, különö-
sen, ha az ember családi túrára in-
dul, de talán a versenyzõk is tud-
nak egy-egy pillantást vetni a tér-
ség értékeire – szögezte le a pol-
gármester, megemlítve: az áttörést
2011–2012 hozta, amikor a
zalakarosi és a hévízi kistérség ko-
moly fejlesztésbe kezdett. Ekkor
épült fel például a kerékpáros ház,
amelyre alapozva a szolgáltatáso-
kat is sikerült fejleszteni. 

– Törekvésünk pedig az, hogy
minél teljesebbé tegyük a kerék-
párút-hálózatot, összekötve Zala-
karost, a Kis-Balatont és a balato-
ni bringás körutat. Egy másik
program pedig Karos, Kanizsa és a

horvátországi Kapronca, valamint
Csáktornya együttmûködése volt,
amelynek eredményeként meg-
újult a Galambok felé vezetõ ke-
rékpárút, illetve elkészült a Termál-
tó és Ökopart mellett vezetõ sza-
kasz, amelyek „szép belátást bizto-
sítanak” a természeti értékekre. 

A város sport iránti elkötele-
zettségét mutatja az is, hogy ki-
emelten kezeljük és támogatjuk a
Tour de Zalakarost, illetve a nem-
zetközi sakkfesztivált, utóbbiból
már a harmincnegyediket rendez-
tük idén. Ezek olyan méltó és ran-

gos események, amelyek a várost
Magyarország sporttérképén is
elõkelõ helyre repítik. 

Novák Ferenc a jövõ terveirõl
szólva leszögezte, folytatni akarják

a tó melletti kerékpárút építését,
amelyre pályázatot adtak be. A 100
milliós program részeként átkötnék
a tavi szakaszt a zalakomári útra,
ami lehetõvé tenné, hogy a telepü-

lés központi
részén nem
kellene bicikli-
vel végigmen-
ni. Nem mellé-
kesen ez a fej-
lesztés csodás
t e r m é s z e t i
környezetbe
vezetné a nye-
regbe patta-
nókat.

A 2014-
2020-as uniós
pénzügyi cik-
lus forrásait
használva pe-
dig az észak-
déli irányú út
mellett rend-
be tennék és
lefednék az
árkokat, ame-

lyekre kerékpárutat építenének. 
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-

mester leszögezte: korábban a
gyógyturisták jelentették Zalakaros
számára az elsõdleges célcsoportot,
de a kört bõvítették, például a csa-
ládosokkal, akik megkedvelték a
várost az adottságai miatt. S ugyan-
ez a helyzet a kerékpáros turisták-
kal is.

– Szakemberek szerint is ez egy
nagyon jól kerékpározható térség,
sok látnivalóval, ami komoly vonz-
erõ. Ezt kihasználva fejlesztjük
szolgáltatásainkat, s ennek koroná-
ja a Tour de Zalakaros, amely nem-
csak a versenyzõknek kínál minõsé-
gi lehetõséget, hanem a családok-
nak s az érdeklõdõknek is.

P. Á.
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MEGOLDÓDOTT EGY HÚSZ ÉVE TÖRTÉNT GYILKOSSÁGI ÜGY
Feladta magát a rendõrségen az a 38 éves férfi, akit egy Zalakaroshoz közeli, majdnem 20 évvel

ezelõtt történt gyilkosság társtetteseként kerestek. 
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság azt közölte, hogy a feltételezett elkövetõ a pécsi rendõrkapi-

tányságon jelentkezett, miután a zalaiak elfogatóparancsot adtak ki ellene. A somogyi férfi a sajtóból
tudta meg, hogy keresik. A pécsi rendõrök C. Pétert õrizetbe vették és átadták zalai kollégáiknak.

Nothoff Ingrid, a ZMRFK szóvivõje az MTI érdeklõdésére megerõsítette, hogy a férfi annak az
1996-ban Csapiban történt emberölésnek a társtetteseként lett gyanúsított, amelyben júniusban ke-
rült házi õrizetbe egy 37 éves férfi.

A gyilkosság elõzményeirõl a Zalai Hírlap számolt be. Eszerint a fiatalabb férfi még középiskolás
korában barátkozott össze a preparátorként és vadkárbecslõként dolgozó késõbbi áldozattal. A fiú
elhatározta, hogy társa segítségével megszerzi a férfi vagyontárgyait, ha kell, meg is öli. Ehhez egy
éles lõfegyverré átalakított légpuskát is szerzett. A férfi, ahogy korábban többször, úgy 1996. április
5-én is autójával elvitte magához a fiút, és amikor elaludt, a fiatal beengedte társát a házba. Amikor
egyebek közt a fegyvereket, mûszaki cikkeket pakolni kezdték, a férfi felébredt a zajra, a fiú pedig
fejbe lõtte.

A sportturizmusra is koncentrálnak
TOVÁBB FOLYTATÓDNAK A KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN

Zalakaros sportturisztikai terveirõl és fejlesztéseirõl beszéltek  a
város vezetõi a Tour de Zalakarost megelõzõ sajtótájékoztatón, ame-
lyen – egy study tour keretében – több országos sajtóorgánum mun-
katársai is részt vettek. 

Minõségi fejlesztések. A város vezetõi a sportturizmust is erõsítik.

Népes újságíróhad ismerkedett Zalakaros terveivel.
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HELYI ADÓK
A testület, egy kivétellel, nem kíván változtatni a helyi adók

mértékén. Jövõ januártól csak az idegenforgalmi adó emelkedik
a kereskedelmi szálláshelyek esetében. A képviselõk arról is dön-
töttek legutóbbi ülésükön, hogy az így befolyt plusz bevételt
közvetlenül a turizmus finanszírozására fordítja a város. 

CSOPORTOK
Továbbra is három csoporttal mûködik a zalakarosi óvoda. A

képviselõ-testület döntése szerint a jövõben is 25 fõt fogad egy-
egy csoport, így 75 gyermekrõl gondoskodik egy idõben az in-
tézmény.

ÁRAJÁNLATOK
Lapunk információi szerint beérkeztek az újabb árajánlatok az

önkormányzathoz a Hegyalja út 40-ben tervezett közösségi hely-
szín átalakítására. A korábbi eljárás során a képviselõk – elsõsor-
ban a költségek csökkentése érdekében – több módosítást java-
soltak, például azt, hogy a munkákba vonják be a Karos-Park
Kft.-t. Ez az épület adna otthont a jövõben az Ezüst Klubnak, il-
letve akár más civil csoportoknak is. A fejlesztésre eredetileg 15
millió forintos forrást szavazott meg a testület. 

FELÚJÍTJÁK
A Tourinform iroda alatti il-

lemhely felújítására egymillió fo-
rintos keretet hagyott jóvá a
képviselõ-testület. A legfonto-
sabb javításokat végzik el ebbõl
az összegbõl a közeljövõben. A
mellékhelyiség hatalmas igény-
bevételnek van kitéve, különö-
sen rendezvények idején, így a
munka a vendégek igényes ki-
szolgálása érdekében halasztha-
tatlan. 

Hírek – röviden

M i n t
Novák Fe-
renc, Zala-
karos elsõ
embere la-
punknak el-
mondta, a jö-
võben rend-
s z e r e s e n
megrende-
z e n d õ
egyeztetés
célja az, hogy
a kisvárosok
vezetõi köz-
vetlenül is
megbeszél-
hessék azo-
kat a problé-
mákat, ame-
lyek a hason-
ló nagyság-
rendû településeken megoldandó
feladatot jelentenek, illetve megis-
merjék egymás jó gyakorlatait pél-
dául a hivatalok mûködésében, a
városirányításban, illetve a telepü-
lésfejlesztésben. 

Mindemellett szeretnék növelni
a kisvárosok érdekérvényesítõ ké-
pességét, amelyhez feltétlenül ösz-
szefogásra, közös javaslatokra van

szükség. Az együttmûködés a ké-
sõbbiekben kiterjedhet a civil szer-
vezetekre és a gazdasági társasá-
gokra is. 

A polgármesterek kifejezték
azon szándékukat, hogy a jövõben
meg akarják alakítani a Kisvárosok
Szövetségének zalai tagozatát, és
ehhez várják Hévíz, Keszthely és
Lenti részvételét is. 

Összesen kétszázezer forinttal
támogatja Zalakaros önkormányza-
ta a rászoruló kárpátaljaiakat. Ko-
rábban felmerült az is, hogy a város
táboroztatással járul hozzá a hábo-
rú sújtotta Ukrajna magyar fiatalja-
inak nyári kikapcsolódásához, de a
Miniszterelnökség azt kérte, hogy
pénzbeli adománnyal segítsenek a
magyarországi települések, amely-
nek eljuttatása egyszerûbb, hatéko-
nyabb és gyorsabb segítség, mint
például egy utazás megszervezése. 

A karosi képviselõk ezért úgy
döntöttek, 100-100 ezer forintot
biztosítanak a Miniszterelnökség-
nek és a Rákóczi Szövetségnek,
amelyek a Kárpátalján élõ magyar-
ság közvetlen támogatására hasz-
nálják fel az összeget.

Egyeztetés a kis-
városok érdekében

Most elõször tartották meg a zalai kisvárosok vezetõinek fórumát.
A pacsai tanácskozáson a házigazdák mellett Zalakaros, Letenye,
Zalalövõ és Zalaszentgrót polgármestere és jegyzõje vett részt. 

Baracskai József Zalaszentgrót, Pintér Antal Zala-
lövõ, Kelemen Tamás Pacsa, Novák Ferenc Zala-
karos és Farkas Szilárd Letenye polgármestere az
elsõ fórum után.                            (Fotó: Zalai Hírlap)

Támogatás kárpátaljai magyaroknak

Ukrajnai életkép. Mindennaposak a katonai konfliktusok                                           (Fotó: ujszo.com)
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A nyári csúcsszezonra teljes
gasztronómiai készültséggel fogad-
ja vendégeit a Zalakarosi Fürdõ.

Az elmúlt év során megújultak a
strand vendéglátó egységei, két
héttel ezelõtt pedig megkezdte
mûködését a Tó Étterem is, melyet
a Berényi Fogadó Kft. üzemeltet.

Az étterem közel 600 fõ egyide-
jû befogadására alkalmas, így kevés
az esély arra, hogy sorban állással
kínozzuk magunkat és családtagja-
inkat. Az étterem rendkívül gazdag
kínálattal áll a vendégek rendelke-
zésére, és elmondható, hogy min-
den családtag talál magának fogára
való ételt. A fiatalabbak a gyorsét-
termi kínálatból válogathatnak
(pizza, hamburger, lángos, gyros), a

felnõtteknek melegkonyhás készít-
mények állnak rendelkezésére a
halételektõl a frissen sülteken át a
pörkölt készítményekig.

Jó visszhangra talált az egység
menü kínálata is, valamint a fagyizó
és kávézó részlege. A Tó Étterem a
strand nyitva tartási idejével meg-
egyezõ idõszakban áll a vendégek
rendelkezésére, s bár egyelõre csak
a strand irányából közelíthetõ meg,
a látványtó átadását követõen a vá-
ros felé is nyitottá teszik, s ettõl az
idõtõl kezdve a téli hónapokban is
látogatható lesz. Ugyancsak az él-
ménytó átadása után válik használ-
hatóvá az étterem panoráma tera-
sza, melyrõl nem csupán a tó, de a
strand egész területe is belátható.

Megnyitott a Tó Étterem a fürdõn
AMI FOGUNKRA VALÓ

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! Hand-werker-
markt, Handwerkeraufführungen sind jeden Tag im
Programm! Das Recht auf Programmänderung ist vorbehal-
ten! Die Programme werden vom „Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft.“ organisiert.
+36 93 340 421

Zalakaros 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 prog-
ramok – 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 feren-
ces szerzetessel. 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 kira-
kodóvásár, kézmûvesek bemutatói és borházak 

várják a Vendégeket!
A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

www.zalakaros.hu
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INTERNETES KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

Június elején indult útjára az
az internetes szavazás, mellyel a
kedvenc fürdõinkre adhatjuk le
voksunkat. A Zalakarosi Fürdõ is
bekapcsolódott a játékba, és mi-
vel a szavazás egészen szeptem-
ber végéig tart, érdemes bekap-
csolódni és fürdõnkre szavazni!

Az év fürdõje online szavazás a
magyarországi termálvízkincsre, az
erre épülõ minõségi fürdõkre és
magára a fürdõzésre szeretné fel-
hívni a figyelmet. 

A szervezõk hangsúlyozták: Ma-
gyarországon több mint kétszáz
fürdõhely, köztük nyolcvan gyógy-
fürdõ üzemel. Ezek mintegy fele
országos vagy akár nemzetközi je-
lentõségû, a többi intézmény a he-
lyi igényeket szolgálja ki. A szava-
zással a fürdõhelyek szolgáltatásai-
ra és a fürdõzés kultúrájára igye-
keznek felhívni a nagyközönség és
elsõsorban a fiatalok figyelmét.

A www.azevfurdoje.hu inter-
netes oldalon három kategóriában
– Az év fürdõje, Az év feltörekvõ
fürdõje, A helyiek kedvenc fürdõje

– lehet szavazni szeptember 30-ig.
A három kategóriát a szervezõk a
fürdõnek helyet adó település mé-
rete, a fürdõhely befogadó-képes-
sége és a fürdõ becsült ismertsége
alapján alakították ki.

A szavazáson legtöbb voksot
kapó intézmények egész éves,
hangsúlyos médiamegjelenést
nyernek 2016-ra. Az interneten sza-
vazók között szintén értékes nyere-

ményeket sorsolnak ki. A magyar
fürdõk, termálfürdõk sikeres évet
zártak 2014-ben: a mintegy 200 in-
tézmény látogatószáma összesen
meghaladta a 30 millió fõt - közöl-
te Juhász Szabolcs, a Magyar Fürdõ-
szövetség fõtitkára. Véleménye
szerint a fogyasztók manapság tu-
datos kutatás után választanak
szolgáltatást, ezért fontos megte-
remteni a tájékozódásukhoz szük-

séges kiindulópontot, ebben nyújt
segítséget Az év fürdõje kezdemé-
nyezés is, amelyet a szövetség ki-
emelten támogat. 

A Magyar Fürdõszövetség 2015-
ben létrehozta a fürdõk nemzeti
tanúsító védjegyét, amely öt kate-
góriás és a szállodákéhoz hasonló
minõsítési rendszerben értékeli a
fürdõhelyeket és szolgáltatásaikat.
A szakmai minõsítés bevezetését
több éves elõkészítõ munka elõzte
meg, elsõ körben 12 minõsített für-
dõ 21 szolgáltatóegysége kapott
védjegyet. Az év fürdõje szavazás
nyertes fürdõhelyeinek nevét a ma-
gyar fürdõkultúra napja alkalmából
október 9-én hirdetik ki.

A részleges szavazási eredmé-
nyek alapján a Zalakarosi Fürdõ a
legjobbak között szerepel Az Év
Fürdõje kategóriában, minél töb-
ben adják le azonban szavazatukat
a hátralévõ idõben, a fürdõ esélyei
annál inkább nõnek.

Szavazzon Ön is, 
legyen a Zalakarosi Fürdõ 

Az Év Fürdõje 2015-ben!

Legyen a zalakarosi Az Év Fürdõje!

A Kormány arról döntött, hogy 10 milliárd
forint összegû állami rezsicsökkentést hajt vég-
re, melyet az állampolgárok véleményének és
javaslatainak felhasználásával kíván megvalósí-
tani. Ennek érdekében a kormány az állampol-
gárok és vállalkozások bevonásával konzultáci-
ót kezdeményezett – minderrõl dr. Józsa Zsa-
nett, a nagykanizsai járási hivatal vezetõje tájé-
koztatta lapunkat. Mint
mondta: a konzultációban
részt vevõk számos hatósá-
gi eljárással kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díj
és illeték megszüntetésével
összefüggésben fejthetik  ki
véleményüket, továbbá ja-
vaslatot tehetnek egy-egy
további, általuk fontosnak
tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére. 

A konzultáció ideje alatt az állampolgárok-
nak lehetõségük van kettõ kérdõíven a ma-
gánszemélyeket és a vállalkozásokat érintõ fi-
zetési terhek megszüntetésére vonatkozóan
javaslatokat tenniük. A konzultáció keretében

tehát az állam-
polgárok és a vál-
lalkozások számá-
ra külön kérdõ-
ívet állítanak ösz-
sze, melyek kitöl-
tése önkéntes és
anonim. 

– A két kérdõíven 9-9
hatósági eljárás díjának
vagy illetékének megszün-
tetésére tehet javaslatot a
kitöltõ. Továbbá mindkét

kérdõíven lehetõsége van az állampolgárnak
további 1–1 hatósági eljárásért fizetendõ díj
vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan
javaslatot tennie – mondta dr. Józsa Zsanett.

Az állampolgároknak a kérdõívek kitöl-
tésére 2015. június 5-tõl 2015. augusztus 6-

ig lesz lehetõségük a Kormányhivatal és a
járási hivatal összes, az ügyfelek számára
nyitva álló ügyfélszolgálatán. Zalakaroson
a Gyógyfürdõ tér 1. szám alatt (a Polgár-
mesteri Hivatal épületében), az okmányiro-
dában adhatják le javaslataikat az ügyfe-
lek.

A kérdõív kitölthetõ a www.kormanyhi-
vatal.hu honlapon keresztül is. Az online
kérdõívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án
24.00 óráig nyílik lehetõség.

Javaslatot tehetünk a fizetési terhek csökkentésére
INDUL AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS
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Lezárult a tanév, a Móra-isko-
la diákjai a hagyományokhoz hí-
ven egy napon búcsúztatták az
intézmény végzõseit és vehették
át bizonyítványukat.

Az ünnepélyes tanévzáró a
nyolcadik osztályosok ballagásával
vette kezdetét. Kovács Tamás osz-
tályfõnök vezetésével a fiatalok
rövid mûsorral köszöntek el társa-
iktól, tanáraiktól és az iskolától, s
egy-egy szál virággal köszönték
meg szüleiknek eddigi gondosko-
dását, segítségét.

Az iskolai szokásoknak megfe-
lelõen a nyolcadikosok a hetedik

osztályosokra bízták az iskola zász-
laját, melyen elhelyezték a búcsú-
zó osztály névsorát tartalmazó
szalagot is.

A diákoktól az iskola nevében

Grófné Csatos Andrea intézmény-
vezetõ köszönt el, sikereket, kitar-
tást kívánva nekik az új iskolákban.
Mint mondta: a Móra-iskola to-
vábbra is szívesen várja vissza vég-
zõseit, örömmel fogadja visszajel-
zéseiket arról is, milyen az életük
az új tanintézményekben.

A tanévzáró ünnepélyen
Horváthné Nagy Elvira igazgatóhe-
lyettes foglalta össze a Móra Fe-

renc Általános Is-
kola egész éves
munkáját, kiemel-
ve a nagyobb ren-
d e z v é n y e k e t .

Hangsúlyozta: a
mórások e tan-
évben is szá-
mos szellemi-
és sportverse-
nyen vettek
részt, kiemelke-
dõ eredmé-
nyekkel, me-
lyekrõl az év
során az iskola

folyamatos tájékoztatást adott, a
gyerekek felkészülését, a pedagó-
gusok és a szülõk segítõ munkáját
azonban ez úton is köszönik és el-
ismerik.

Nagyon sok diák vehetett át
nevelõtestületi és igazgatói dicsé-
rõ oklevelet és jutalomkönyvet.

Az önkormányzat Kiváló Tanu-
ló-díját Horváth Tamara végzõs di-
ák kapta. A Zalakaros Ifjú Tehetsé-

ge elismeréssel Kovács Lucát jutal-
mazták, az iskolai alapítvány díját
Németh Tamás, míg a diákönkor-
mányzat díját Neumajer Kitti ve-
hette át.

Remek eredményekkel zárta az
évet a zeneiskola is, melynek tanu-
lói és pedagógusai a hagyomá-
nyokhoz híven önálló tanévzárón
búcsúztatták az idei iskolaévet.
Tarnai Lászlóné, a zeneiskola veze-
tõje elmondta: nagyon sok diákjuk
fejezte be dicsérettel a zeneisko-
lát, többen nemcsak egy tansza-
kon tanulnak hangszeren játszani,
és kiemelkedõ eredmények szület-
tek a különbözõ mûvészeti verse-
nyeken is az év során (ezekrõl la-
punk folyamatos tájékoztatást
adott). A gyerekek házi koncerten
mutatták be megszerzett tudásu-
kat.

Eredményes évet zártak
MOST MÁR A SZÜNETET ÉLVEZHETIK AZ ISKOLÁSOK

Horváth Tamara (balra) és Kovács Luca Novák Ferenc polgármesterrel.

Ballagás: utoljára járták körbe az intézményt.

A retro jegyében
telt július elsõ hétvé-
géje a Gyógyfürdõ
téren, ahol a turiszti-
kai egyesület szerve-
zésében esténként a
70-es, 80-as és 90-es
évek nagy slágerei-
vel várták a közön-
séget. A rendezvény
sztárvendége volt
Sipos F. Tamás is
(képünkön), aki jól
ismert slágerekkel
szórakoztatta a kö-
zönséget, s sokan
perdültek táncra az
egykori Exotic nép-
szerû dalait hallva.

A retro jegyében
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A bringázás legkisebb híveit a
szombati heves esõzések sem tán-
torították el a versenyzéstõl: a gye-
rekek még nedves aszfalton indul-
tak el a kijelölt körpályán, óriási
hangulatot teremtve. Az U5, U7, U9
és U11 korosztályos fiúk és lányok
szombaton 16 órától állhattak rajt-
hoz, és a legügyesebbek nem sok-
kal késõbb éremmel a nyakukban,

vastaps kíséretében állhattak a do-
bogóra. 

Vasárnap már igazi bringás idõ
várta a több mint 1300 résztvevõt.
Elõször a Bianchi Zalakaros
Maraton 358 fõs mezõnye indult
Galambok felé, a versenyzõket
Novák Ferenc polgármester duda-
szóval rajtoltatta. A tavaly debütá-
ló, 750 méter hosszú, de átlagban
15-20% közötti meredekségû gelsei
emelkedõ most is megrostálta a
mezõnyt, a hegyihajrát Sáska Zol-
tán nyerte. A mezõny egy jelentõs
részének tolnia kellett ezen a bru-
tális meredeken a kerékpárt, de az
indulók ezt láthatóan jókedvvel fo-
gadták. Ekkor még nem tudták,
hogy 10 km-re, a 15%-os meredek-
séggel kanyargó erdei úton, az elsõ
frissítõ elõtt igazi kuriózum várja
majd õket. A Teker Egyesület né-
hány tagja ugyanis parádés hangu-
latot teremtett: jelmezben, ki dob-
bal, ki szobakerékpáron buzdította
üvöltve, ugrálva a versenyzõket. 

A Bianchi Zalakaros maratonon
végül duplázott a szlovén Obal

Primoz (Team Turbo Tropovci), aki a
tavalyi gyõzelme után ismét elsõ-
ként teljesítette a MAPEI Tour de
Zalakaros leghosszabb távját
03:11:37 alatt. Városunkból egyedül
Szörcsökné Tóth Bernadett vágott
neki a kihívásokkal teli távnak. 100
km megtétele után sajnos defektet
kapott, így nem volt egyszerû szá-
mára az utolsó kilométerek megté-

tele. Kitartása és elszántsága azon-
ban mindenképp tiszteletet illet,
reméljük, a baleset nem szegte
kedvét, és jövõre is a versenyzõk
között láthatjuk!

A maraton után a 7 Vezér telje-
sítménytúra 372 indulója gurult ki
Garabonc felé, majd az éles rajt a
névadó 7 Vezér Kalandparktól in-
dult. A 60 km-es távot a férfiak kö-
zül leggyorsabban Vastag Marcell
(Teker Egyesület), nõknél pedig
Szekeres Dorina (Teker Egyesület)
teljesítette. Itt is találkozhattunk
azonban zalakarosi versenyzõkkel,
akik közül a legjobb eredményt Ko-
ma László érte el, õt Szabadics Atti-
la és Deutsch Szabolcs követte. A
hölgyek mezõnyében pedig a még
nagyon fiatal Egry Miléna teljesít-
ménye a rendkívül figyelemre mél-
tó, õ a 34. helyen zárta a versenyt.
Óriási elismerés illeti kitartó sport
munkájáért!

A legkésõbbi, de legnépesebb
Karos Spa Kis-Balaton családi túra
indulóiról is meg kell emlékezni. A
közel 600 résztvevõ 33 kilométeres

túrára vállalkozott, hogy  Galam-
bok felé indulva megkerülje a Kis-
Balatont. A leggyorsabbak dél kö-

rül értek vissza Zalakarosra, a kis-
gyermekes családok pedig 4-5 órát
szántak erre a kirándulása. Itt is ta-
lálunk sok karosi indulót: Ács Linett,
Cserfõ Antal, Dömötör Anna, Dö-
mötör László, Dömötör Péter, Hor-
váth Lili, Illés Zoltán, Koma Bence,
Koma Csenge, Igazi Melinda, Mis-
más Eszter, Sair Sophie, Szabadics
Eszter és Székely Krisztián vállalták
a részvételt.

A rendezvénnyel kapcsolatban
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester elmondta: az új szervezõ-
gárda megfelelõen debütált
Zalakaroson. A versenyzõk vissza-
jelzéseit örömmel fogadták, ezek

között akadtak olyanok, melyek va-
lóban megfontolás tárgyát képezik
(többek között a frissítõpontokat

és a rajtoltatás rendjét illetõen).
Folytatás pedig lesz, sõt a remé-
nyek szerint a rendezvény komoly
családi bringanappal bõvül ki jövõ-
re. Az alpolgármester asszony azt is
elmondta: a következõ évi Tour de
Zalakaros szervezését és reklámo-
zását jóval korábban kezdik, hogy a
kifejezetten versenyre készülõ brin-
gások idõben beírhassák saját ver-
senynaptárukba a zalakarosi ese-
ményt is. Azt is hozzátette: az ön-
kormányzat õszre is szeretne egy
Kis-Balaton körüli kerékpáros na-
pot szervezni, a családosok mostani
jelenléte ugyanis egyértelmûen
mutatja az erre való igényt.

Résztvevõi rekord a Tour de Zalakaroson
AZ ÚJ SZERVEZÕGÁRDA MEGFELELÕEN DEBÜTÁLT 

Résztvevõi rekordot döntött június 21-én a MAPEI Tour de
Zalakaros, amit ebben az évben új névadó támogatóval szervezett a
Vuelta Sportiroda és a Teker Egyesület. Összesen 1329 résztvevõ vá-
gott neki a 127, 60 és 33 kilométeres távok valamelyikének. A bringás
hétvégén a programot látványos triál bemutató, fergeteges hangula-
tú gyermekverseny és tészta party is színesítette.

Harmadik alkalommal
vállalta a Balaton átúszá-
sát a zalakarosi Szörcsök
Martin (a fotó jobb olda-
lán). A fiatalember a Ka-
ros Sprint Úszóklub tagja,
aki idén a zalakarosiak
közül egyedüliként vá-
gott neki a távnak, ismét
remekül teljesítve a kihí-
vást. A galamboki
Angyalosi Dániel (a fotó
bal oldalán) és a zalaszent-
jakabi Varga család tagjai
ugyancsak átúszták a ma-
gyar tengert. Teljesítmé-
nyükhöz ezúton is szívbõl
gratulálunk!

BALATON ÁTÚSZÁS – HARMADSZOR

Több mint 1300 bringás állt rajtvonalhoz.

Parádés hangulattal találkozhattak a versenyzõk.
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JÚLIUS 11. 10.30:
Mazsola és Tádé zenés bábelõadás – Kertmozi

JÚLIUS 11. 20.00:
Dumaszínház – Aranyosi Péter, Benk Dénes
Kertmozi

JÚLIUS 11–12.:
„50 éves a Gyógyfürdõ” jubileumi Amatõr Strand-

röplabda Kupa – Zalakarosi Fürdõ

JÚLIUS 12.:
Zala Megyei Kettes Fogathajtó Bajnokság „C” Ka-

tegória – Behiákpuszta

JÚLIUS 17–19.:
Zalakaros Város Napjai – Nagy Gatsby Show, Tûzi-

játék – Gyógyfürdõ tér

JÚLIUS 17–19.:
Karibi Kölyökparty – Zalakarosi Fürdõ

Július 24–25.:
Kannavirág napok – Kannavirág Királynõválasztás

– Gyógyfürdõ tér

JÚLIUS 31.:
Éjszakai Fürdõparty Kasza Tibivel
Zenél a Fáraó Zenekar – Zalakarosi Fürdõ

Programok Zalakaroson � Programme

KANNAVIRÁG NAPOK
2015. július 24–25. 

Helyszín: Gyógyfürdõ tér

JÚLIUS 24. (PÉNTEK)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
20.00–24.00: Bál a Bólé Duóval

JÚLIUS 25. (SZOMBAT)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
20.00–22.00: Kannavirág királynõ választás (Dísz tér)
Az est házigazdái: Varga Izabella és Szõke Zoltán
A zsûri elnöke: R. Kárpáti Péter
19.00–24.00: Bál a Silver Band-del

A rendezvény ideje alatt a Gyógy-
fürdõ téren kirakodóvásár, kézmûvesek
bemutatói és borházak várják a Vendé-
geket!

A programokra a belépés ingyenes!
A szervezõk a programváltoztatás

jogát fenntartják!
Szervezõ: Zalakaros Turisztikai Non-

profit Kft. +36 93 340 421
www.zalakaros.hu

CANNA BLUMEN FESTIVAL
24–25. Juli 2015. – Ort: Gyógyfürdõ Platz

24. JULI (FREITAG)
17.00–24.00: Handwerkermarkt, Handwerkeraufführungen
20.00–24.00: Tanz durch die Nacht mit der Musikband „Bólé Duó“

25. JULI (SAMSTAG)
17.00–24.00: Handwerkermarkt, Handwerkeraufführungen
20.00–21.30: Wahl der Canna Blumen Königin (Dísz Platz)
19.00–24.00: Tanz durch die Nacht mit der Musikband „Silver

Band“

Kostenlose Teilnahme an der
Veranstaltung! 

Handwerkermarkt, Handwerkerauf-
führungen sind Freitag und Samstag im
Programm!

Das Recht auf Programmänderung
ist vorbehalten! 

Die Programme werden vom
„Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.“
organisiert.

+36 93 340 421
www.zalakaros.hu

11–12. JULI
„Das Heilbad ist 50 Jahre
alt” Jubiläum – Herren
Strandfussball Pokal
Heilbad Zalakaros

12. JULI
Vorführung und

Wettbewerb Zweier
Gespanne – Behiákpuszta

17–19. JULI
Fesrrage der Stadt –

Feuerwerk 
Gyógyfürdõ Platz

17–19. JULI
Karibische Kinderparty

Heilbad Zalakaros

24–25. JULI
Kanna Blumen Festival-
Schönheitswettbewerb

Gyógyfürdõ Platz

31. JULI
Badeparty in der Nact

Heilbad Zalakaros

www.zalakaros.hu

További információért 
látogasson el a

www.zalakaros.hu
oldalra!


