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Tíz esztendős a Mapei Tour de Zalakaros
Június 18-án startolt el nemcsak
városunk, de az ország egyik legnagyobb kerékpáros rendezvénye, a
Mapei Tour de Zalakaros. Az immár
tizedik alkalommal megrendezett
versenyen az idei esztendőben a kerékpáros legenda, az olasz Andrea
Tafi is nyeregbe szállt.
A versenyhez kapcsolódva most
először szálltak nyeregbe céges csapatok is, az ő versenyük a „nagyok”
rajtja előtti napon, a Szabadics-cég,
valamint a társszervező Teker Kerékpáros Egyesület szervezésében
és koordinálásával zajlott.
(Részletek a 7. oldalon.)

Kerékpárút épül a város belterületén
A BALATONI HÁLÓZATHOZ CSATOLÁS A CÉL
Új, három kilométer hosszúságú kerékpárút szakasz épül városunkban. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Manninger
Jenő miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere.
Manninger Jenő elmondta:
Zalakaroson kiemelkedő figyelem
fordul az aktív turizmus, azon belül
is a kerékpáros turizmus felé, a város eddigi fejlesztései (kerékpárutak, kerékpáros ház, kiadványok,
térképek) és programjai is erősítik
ezt. A kerékpárút hálózat bővítése
és fejlesztése országos cél is, Zalakaros koncepciói ehhez kiválóan
illeszkednek. A kormányzati törekvés az, hogy a balatoni kerékpáros
keringésbe is bekapcsolják ezt a
térséget, ezt szolgálja többek között Sármellék és a Zala tervezett
összekötése a töltésen át.
– Az új kerékpárút horvát-magyar projekt keretében készül
– tájékoztatott Novák Ferenc. –
Zalakaros Krizevci településsel
karöltve nyújtotta be és nyerte el
a pályázatot, városunk 240 millió
forintot fordíthat az építkezésre.
Az elmúlt időszakban közel félmilliárd forintot sikerült hasonló
fejlesztésekre fordítani, s horvát
partnerséggel is készült már kerék-

párút, nevezetesen a Zalakaros-Galambok útszakasz, mely a Nagykanizsa felőli összeköttetést segíti.

A polgármester elmondta: a
jelen beruházás lényeges eleme,
hogy a Szilágyi Cukrászdától a
Petőfi utcán át Garaboncig húzódó szakasz esetében az árkok

e réginek nevezhető városrész
megújítása is megtörténhet ezáltal.
A nyomvonal kijelölés elkezdődött, a testület ősszel dönt a

vízelvezetését is megoldják, így
településképi szempontból is sokat léphet előre a város, ráadásul

kivitelezőről közbeszerzési eljárás
keretében, a tényleges munkálatok jövő tavasszal kezdődnek.
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Általános tájékoztató
az orvosi ügyelet működéséről
Ügyeleti idő: Munkanapok 16
órás ügyeleti rendje: 16.00 – 08,00
óráig. Pihenő- és munkaszüneti napok 24 órás ügyeleti rendje: 08.00
– másnap 08.00 óráig
A betegellátás rendje: ügyeleti időben az ügyeleti rendelőben
Zalakaros, Jegenye sor 8. előzetes
bejelentkezés nélkül fogadjuk a betegeket. Fontos, hogy az ügyeletet
csak valóban indokolt esetekben
vegyék igénybe.
Az ügyeletet ügyeleti időben a
92/321-000 telefonszámon érhetik
el. A telefont Zalaegerszegen a
mentésirányítás diszpécsere veszi
fel. Telefonon keresztül történik a
helyszíni betegellátás igényének
bejelentése. A telefonos bejelentés
során a hívást fogadó a bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség
kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban. A rendelkezésre
álló adatok alapján Ő dönt a helyszíni betegellátás indokoltságáról.
Amennyiben a rendelkezésre álló
adatok alapján a helyszíni betegellátás nem indokolt, kötelessége
megtagadni, és megkérni a beteget, hogy jelentkezzen a rendelőben, ahol az ellátása meg fog
történni. A hívó figyelmét köteles

TISZTELT
OLVASÓINK!
Az orvosi ügyelettel kapcsolatos információk, az ügyelet
kihívásának indokoltsága, illetve
egyéb, az ellátással összefüggő
aktuális kérdések összefoglalóját
olvashatják lentebb, melyeket az
ügyelet kérésére a város önkormányzata juttatott el lapunkhoz.

INDOKOLATLAN ORVOSI VIZSGÁLAT
= KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁS
Térítési díjak rendelőben történő ellátás esetén: Kötelező
ellátási területen belül: 2000 Ft.
Nem az ellátandó körzetben
lakók részére: 4000 Ft. Külföldieknek: 8000 Ft.
Kiszállási díj indokolatlan hívás esetén: Kötelező ellátási
területen belül: 3000 Ft. Nem
az ellátandó körzetben lakók
részére: 5000 Ft. Külföldieknek:
10000 Ft.

felhívni arra, hogy indokolatlan
hívás esetén térítési díj fizetésére
kötelezett. Amennyiben a helyszíni
ellátás a beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt indokolt,
tájékoztatja a beteget arról, hogy
ellátása várhatóan mikor fog megtörténni.
Tanácskérés esetén a hívást az
ügyelet telefonjára kapcsolja át.
Ilyenkor az ügyeleti telefont a szolgálatban lévő nővér veszi fel. Tájékoztatja az ügyeletes orvost, valamint ha a beteg állapota indokolja,
a hívást neki irányítja át.
Helyszíni betegellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos
betegség, mozgás-korlátozottság
esetén történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető
gyakorlat, az ilyen kéréseket az

ügyeletes orvosnak kötelessége
elutasítani, illetve annak igénybevétele esetén az igénybe vevő
köteles térítésidíjat fizetni. Az indokolatlan házhoz hívások súlyosan veszélyeztethetik a valóban
rászoruló betegek ellátását. Ez nem
az orvosi ellátás megtagadását jelenti, a beteg ellátását a rendelőben természetesen ilyen esetben is
megtörténik. Az ellátandó terület
nagyságát figyelembe véve ugyanis
egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5 órát is igénybe
vehet. Ezen idő alatt a rendelőben
akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, illetve szükségessé válhat, a
rendelőben az ellátáshoz szükséges
eszközök, illetve az asszisztens is
segíti az orvost a betegellátásban.
Amennyiben
egyértelműen
hirtelen kialakuló súlyos tünetek,

eszméletvesztés, sérülés, baleset
történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos Mentőszolgálat 104-es hívószámán.
Ekkor az Országos Mentőszolgálat
mentésvezetője dönt az azonnali
mentő gépkocsi indításáról vagy a
feladat ügyeletnek történő átadásáról. Erről a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben a mentésirányító a
feladatot az ügyeletnek átadja, a
bejelentőnek már nem kell külön
az ügyeletet is értesíteni, ezt ebben
az esetben az Országos Mentőszolgálat megteszi.
Az ügyeletes orvos a beteget
az ügyeleti rendszer telephelyén,
illetve hívás esetén – Országos
Mentőszolgálat mentésirányítási /
diszpécseri feladatokat ellátó helyi
szervezet jelzése útján – a beteg
tartózkodási helyén biztosítja.

ÜGYELETI SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSKÖTELES IGÉNYBEVÉTELE:
A sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi
tevékenység, amelyet jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása,
valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében – a beteg állapo-

tának stabilizálásáig – végeznek. Az ezek körébe nem tartozó esetekben az ügyeleti szolgálat
igénybe vétel kényelmi szolgáltatásnak minősül,
így térítéskötelesen vehető igénybe, összege
a kötelező ellátási területen belül 2.000 Ft. Az
ügyeleti szolgálat által ellátandó körzetben nem
lakók részére: 4.000 Ft, külföldieknek 8.000 Ft.

KISZÁLLÁSI DÍJ INDOKOLATLAN HÍVÁS ESETÉN:
A biztosított állampolgárok abban az esetben
jogosultak otthonukban orvosi ellátásra, amikor
ezt súlyos egészségi állapotuk indokolja, és emiatt nem tudják felkeresni az ügyeleti rendelőt.
Egyéb esetben ez kényelmi okból igénybe vett
szolgáltatásnak minősül, így a beteg kiszállási díj
megfizetésére kötelezett. A szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatást igénybevevő külön
szóbeli tájékoztatást is kap a térítési díj fizetésének szabályairól. A szolgáltatás teljesítése után
az ügyeletes orvos számlát állít ki, ami tartalmazza az igénybevett szolgáltatás megnevezését,
valamint a szolgáltatás díját, melynek összege
a kötelező ellátási területen belül 3.000 Ft. Az
ügyeleti szolgálat által ellátandó körzetben nem
lakók részére: 5.000 Ft, külföldieknek 10.000 Ft.
A hatósági szolgáltatás (látlelet, vérvétel), va-

lamint az indokolatlan igénybevétel számlázása
az ügyeletes orvos számlatömbjében történik.
Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált
vagy életmentő gyógyszereket felírása lehetséges, kiemelt támogatású gyógyszer felírásra
nincs lehetőség.
A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások
térítési díjai:
– egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott
szakvélemény 8500 Ft,
– szakvélemény, ill. igazolás adása bíróság,
rendőrség számára, vagy a páciens kérésére
6000 Ft,
– utazás betegség miatti lemondásához szükséges igazolás 6000 Ft.

A MEG NEM FIZETETT TÉRÍTÉSI DÍJAK BEHAJTÁSA:
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a térítési díjat részben, vagy egészben nem fizeti meg,
a Kard Kft írásban felszólítja a fizetésre, ennek eredménytelensége esetén pedig az illetékes bírósághoz fordul és fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, illetve ha ez sem vezetne sikerre, végrehajtási eljárást kezdeményez!
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Második helyen a Kis-Balaton régióban
A HOTEL NAPFÉNY IS RINGBE SZÁLLT A HOTELEK VERSENYÉBEN
Az Év Hotele közönségszavazáson második helyet nyert el
a Napfény Hotel a Kis-Balaton és környéke régióban az elmúlt hónapban.
Az év hotele versenyt az RTL Klub indította a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével karöltve.
A televízió műsorának vasárnapi
adásaiban egészen augusztus elejéig
mutatják be a versengő szállodákat,
melyek bemutatása mindig egy-egy,
az adott ház miliőjébe illeszkedő
sztori köré szerveződik, amatőr
szereplőkkel, hiteles élethelyzetekkel, és a hotel teljes szolgáltatási
arzenáljának felvonultatásával. A
történetben mindig megjelenik a
vendégfogadó szállás tágabban vett

környezete
is. A cél, hogy
könnyed, fogyasztható, de
minőségi módon tálaljanak
információkat a
szállodákról és azok
régiójáról, kedvet teremtve az odautazáshoz
– írja a turizmus.com oldal.

ZENEISKOLAI TANÉVZÁRÓ
Koncerttel, a bizonyítványok, valamint a legjobbaknak járó dicsérő oklevelek átadásával lezárult a zeneiskolai tanév a Móra-művészeti iskolában.
Az évet Tarnai Lászlóné intézményvezető összegezte, felsorolva
azokat a kimagasló eredményeket, melyeket a zeneiskola tanulói elértek az év során rendezett versenyeken. Az évzáró a növendékek
koncertjével ért véget.

Minden adásban egy
történet bontakozik ki
két szállodában, régióról régióra. Az
első adásokban
a Kis-Balaton
és környéke,
Hajdúszoboszló és Debrecen környéke, a Balaton
és
Budapest
környéke lesz,
illetve volt a fókuszban. A televízió
viszont csak egy felület
a sok közül, hiszen a közönség

találkozhatott a helyszínekkel a Facebookon is, és ennek alapján szavazhattak a legszimpatikusabbnak
tartott szállodára.
A Kis-Balaton és környéke szállodáinak versenyében az első az
alsópáhoki Kolping, a második a
zalakarosi Napfény Hotel, a harmadik a hévízi Hotel Palace lett.
A három csillagos szállodák
kategóriáját egyedül a Hotel Napfény képviselte a régióban, és bár
a versengésből mindig csak az első
helyezett jut tovább, óriási érdem
és dicsőség, hogy a Napfény négy
négycsillagos szállodát is maga
mögé tudott utasítani.

Lengyel tűzoltók
látogatása

Az érzékek mentén
ÚJ IMÁZSFILM KÉSZÜLT A VÁROSRÓL
Új imázsfilmmel indította a turisztikai szezont városunk.
Ahogy arról korábban már a
turizmus.com szakmai internetes
oldal is beszámolt, a 20 éves Zalakaros idén kreatív ötletre fűzi fel a
város és a térség marketingjét, az
érzékek mentén szeretne kedvet
csinálni az utazáshoz. Ezt célozza a
frissen elkészült imázsfilm is.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta: az élményközpontú
imázsfilmet két verzióban publikálták és már tavasztól népszerűsítik
csatornáikon.
– Készült egy egy perces verzió,
melyet kifejezetten a social media
oldalakra szántunk, hogy átkattintásokat generáljunk – mondta.
– A filmet eddig már közel 250
ezren látták. Emellett elkészíttettünk egy 6 perces videót is, amit
a zalakaros.hu weboldalba ágyaztunk és már közel 150-en osztot-

ták meg a közösségi oldalakon.
Célunk egy egyedi tónusú, a piacon egyértelműen azonosítható
minőségi film elkészítése volt, mely
az érzékeken keresztül mutatja be
Zalakarost és erősíti a város imázsát. A filmben a fürdő és a klasszikus zalakarosi attrakciók mellett nagy
hangsúlyt kaptak a szezonon kívüli
lehetőségek, mint például a Kis-Balaton, valamint a termáltó és ökopart
attrakciói. A film már egy study tour
keretében is bemutatkozott, fogadtatása rendkívül pozitív volt.
A város új imázsfilmje az alábbi
csatornákon tekinthető meg:
https://zalakaros.hu/, illetve https://www.facebook.com/zalakaroshivatalosoldala/?fref=ts.

Zalakaros lengyel testvértelepülésének, Olesnonak az önkéntes tűzoltói látogatták meg városunkat és ismerkedtek a zalakarosi tűzoltó állomás munkájával.
A vendégeket Novák Ferenc polgármester, Szörcsök Szilárd,
az önkéntesek parancsnoka és Szakál Tibor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke fogadta. A tűzoltók megtekintették az
állomást, megismerték annak felszereltségét, a hivatásos és az
önkéntes karosi tűzoltókat és munkájukat. A lengyeleknek a Bottal-fogó együttes néptánc bemutatóval is kedveskedett, s az itt
tartózkodás során természetesen Zalakarossal, a fürdővel és a
környékkel is megismerkedtek a vendégek.
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Évfordulók Zalakaroson 2017
1777 MÁJUS 14-ÉN FOGADTÁK EL A ZALAKAROSI HEGYKÖZSÉGI ARTICULUSOKAT
A zalakarosi szőlőhegy szabályzatát – amit ma a nagykanizsai Thury György Múzeum őriz – 1777. május 14-én Zalaegerszegen fogadta
el a vármegye közgyűlése, amelyet
a Kiskomáromi uradalom-ahová
Karos is tartozott- is megerősített.
Ennek az érvényességét hosszabbították meg az 1795. május 10-én. Ez
egy kézzel írt 33 Articulust tartalmazó könyv, melyet a további száz
év folyamán is vezettek, feljegyezve a hegyben történt törvénysértéseket, az elvégzett munkákat és
azok javadalmazását.
Zala megyében – az országban
elsők közt – az 1641. évi vármegyei
közgyűlés hozott hegytörvényt, kialakítva ezzel az első önkormányzati szervezetet.
Forrás: Bormonográfia: Zalakaros szőleje és bora az Alpok és a
Balaton között (dr. Csoma Zsigmond-Novák Ferenc, 2009)
1927-BEN, 90 ÉVE ÉPÜLT A TELEPÜLÉS EGYIK LEGSZEBB BOROSPINCÉJE, AZ AKKORI FELSŐHEGYEN,
A MAI SZENT ORBÁN ÚTON.
Az 1927-ben épült rangos présház „parasztbarokk” stílusú homlokzatával a helyi építészeti értékek
egyik méltó képviselője. Ez a pártázatos oromfal a Balaton-felvidéken gyakran megjelenő építészeti
stílus, ami ezen a tájon ritkábban
fordul elő.
Homlokzatán egyedi motívumokkal megalkotott vakolatdíszek
találhatók. Déli homlokzatán vakolt
oszlopos, mellvédfalas tornác áll.
A térségre jellemző bádog előtetős pincelejárója szépen díszített.
A pince lejáró timpanonján és az
épület oromfalán egyaránt megtalálható az 1927 évszám.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő testületének 27/2005.
(XII.16) sz. önkormányzati rendelete az „Épített környezet értékeinek
helyi védelméről” a Szent Orbán
utca 18. sz. alatti présházat helyi védett értékként tartja nyilván.
A csaknem 100 éves épület a
mai napig jó karban van tartva,
eredeti funkciójának megfelelő
használattal.
A présház előtt áll egy fedett kő
kút, melyen „FÁBIÁN ANDRÁSNÉ,
KOMÁRVÁROS” felirat található.
Az épület telkének délkeleti

sarkán áll egy gazdagon díszített
kőkereszt (szintén védett) 1920-ból.
1962-BEN TALÁLTÁK MEG A
KAROSI GYÓGYVIZET

A zalakarosi fürdő története
1962-ig nyúlik vissza, amikor egy
szénhidrogén kutató próbafúrás
eredményeképpen olaj helyett 96
C°-os víz tört a felszínre. A jelentős
ásványisó tartalmú víz vegyelemzése és orvosi hatásainak megállapítása után döntötték el, hogy
termálfürdőt építenek, melynek
kapuit 1965-ben nyitották meg.
Érdekességképpen, hogy miképpen látták ezt a történelmi pillanatot a helyiek:
A község határában a fúrásra a
tornyot felállították,” hisz mindenki látja… a községet nem is nagyon
érinti, csupán a termelőszövetkezet
elnökét. ”- mondta az akkori tanácsi vezető. Ám rövidesen elindult a
tervezés,és széleskörű összefogással,a megyei tanács beruházásában
28.000 négyzetméteren uszoda,
egy „fürdő” és egy lubickoló épült,
öltözőkkel együtt mintegy 7 millió
forintért.
1967 – VÍZBE LÉPŐ NŐ SZOBOR FELÁLLÍTÁSA KISFALUDI
STROBL ZSIGMOND (1884-1975)
A település első jelentős műalkotását, Kisfaludi Strobl Zsigmond
Vízbe lépő nő egész alakos, alumínium szobrát 1967-ben állították fel
a fedett fürdő előtt. A fürdő folyamatos bővülése miatt egyre inkább
teret veszített a műalkotás, a gyógykertet igénybe vevők a ruháikat
és törölközőiket szárítgatták rajta.
1997-ben – Zalakaros várossá
avatásához kapcsolódóan – áthelyezték a fürdő melletti Dísz térre,
jelenlegi helyére. A szobor előtt kis
szökőkút van, kerek medencével.
1977.07.20: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MEGSZÜLETÉSE.
A helyi tanács 1961-től idényjellegű óvoda működését biztosította a régi kultúrházban (Fő út
8). A nyári időszakra szerveződő
óvoda egészen 1974-ig működött.
Az egyre nagyobb igények kielégítésére 1977. július 20-án a napközi otthonos óvoda kezdte meg
működését,ideiglenes jelleggel, 1
osztatlan csoporttal a Petőfi út 19.
szám alatti épületben, 1 óvónővel,
1 dajkával, 1 konyhalánnyal. Az átlagosan 40 fős és annál magasabb

gyermeklétszámok miatt az eredetileg más célt szolgáló épület helyiségei zsúfolttá váltak, a férőhely
kihasználtság 144%-os volt. Ezért
létesült az 1987 augusztus 20-án
átadott Liget utcai 2 csoportos, 50
férőhelyes, tágas, szép, korszerű
óvoda, amely jelenleg a bővítések,
átépítések eredményeképpen már
3 csoporttal 75 fővel működik.
1998. 08. 07–09.: KÖZÖTT
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ
ELSŐ KAROSI BORNAPOK.

Idén 20. alkalommal rendezik
meg Zalakaroson a bor ünnepét.
Célja a hagyományőrzés, a gasztronómiai értékek,a kézműves termékek bemutatása,amelyet kulturális
programok színesítenek. Az 1999ben először odaítélt város bora cím
átadásának helyszíne.
2002 – VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY – ELSŐ HELY.
Zalakaros 1995-ben csatlakozott a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenymozgalomhoz, azóta számos díjat sikerült
elérni,melyek közül kiemelkedik a
2002-ben a Városok kategóriájában elért első helyezés,ezt követően évben pedig a az Entente
Florale európai versenyen az ezüst
minősítés. Zalakaroson évente
csak a közterületeken több mint
félszázezer virágot ültetnek el. A
muskátlik, árvácskák, rózsák mellett a település jellegzetes virágja a
kannavirág (Cana indica), amelyből
évente mintegy hamincezer tövet
ültetnek ki. A növény virágzása idején szervezik 2003-tól a Kannavirág
fesztivált, amely egyben kedvelt
szépségverseny is. A kannavirág
megjelenik a települési kitüntetések jelképeinek a sorában is.
1997 – A DALÁRDA MEGALAKULÁSA.
Az 1997. évi települési közmeghallgatást követően, baráti hangulatú találkozón vetődött fel a nótát
kedvelő zalakarosi férfiak körében
a rendszeres összejövetel igénye.
Eredményeként jött létre a Dalárda.
Első fellépésére 1997 majálisán
került sor. Az együttes fellépett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepen, a helyi
sport- és szórakoztatócentrum avatásán, az Orbán ünnepen. Kiemelkedő szereplés volt a németországi

fellépés, illetve a budapesti Utazás
2001-es idegenforgalmi kiállítás.
Zalakarosi ünnep nem múlhat
el a Dalárda nélkül. A csapat fennállása alatt több mint száz szereplést tudhat magáénak. 2010-ben
az Ezüst Klub nőtagjaiból többen
csatlakoztak a Dalárdához, ezáltal
a dalos társaság Dalárda- Vegyeskarrá vált.
2012-ben művészeti és közösségi munkájuk elismeréseként az
Önkormányzat „Zalakaros Közművelődéséért” kitüntető díjjal jutalmazta az együttest, megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából.
1997 JÚLIUS ELSEJÉVEL NYILVÁNÍTOTTÁK VÁROSSÁ ZALAKAROST.

A Magyar Köztársaság Elnöke
85/1997. /VI. 5/ KE határozatával
a belügyminiszter előterjesztésére Zalakaros Nagyközségnek elért
eredményeinek, fejlődésének elismeréséül 1997. július 1. napjával városi címet adományozott, Magyarország egyik legkisebb lélekszámú
(1100 fő) településének.
A történelmi léptékű ünnepre 1997. július 25-én került sor,
melynek első programja a város
új szimbólumának, a Béres János
szobrászművész alkotta emlékkőnek a felavatása volt. A város
vendégeinek, több száz polgárának jelenlétében országgyűlés elnöke adta át a köztársasági elnök,
és a miniszterelnök üdvözletét és
jókívánságait, majd köszöntötte a
település polgárait. Azóta minden
évben július hónapban megünneplésre kerül a városi cím, ekkor adják
át a települési kitüntetéseket is. Az
ünnepet kulturális, szórakoztató
rendezvények színesítik.
Természetesen ezeken kívül
több esemény, szervezet is kerek
évfordulóval rendelkezik, így:
1967-ben alapították Zalakarosi
Sportkört (amely már csak papíron
létezik).
1992-ben alapították a Zalakaros Sportjáért Közalapítványt,
ekkor költözött jelenlegi helyére a
könyvtár. Ebben az évben avattuk
Béres János alkotását, a Hősi emlékművet.
1997-ben A zalakarosi Iskoláért
Alapítvány jött létre, az Önkormányzat új kitüntetéseket alapított: Zalakaros Vendéglátásáért,
Közművelődéséért, Sportjáért, Kiváló tanuló címet.)
Összeállította: Novák Ferenc
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Továbbélő hagyományok
Városunkban már hagyomány, hogy a településen működő tánccsoportok évzáró gála keretében mutatkoznak be a nagyközönség előtt.
Idén június 10-én így ismét megrendezte a Zalakarosi Kulturális
Egyesület és a Közösségi Ház a Folklórestet, melyen a Búzavirág, a
Rügyecske, a Zöld Ág és a Bottal-fogó együttesek több mint félszáz
tagja a népi játék, a néptánc műfajából adott ízelítőt a közönségnek.
– Az ovisokból álló Búzavirág
csoport a legfiatalabb csapat, míg
a Bottal-fogósok a szülők, nagyszülők generációját jelentik. Nagyszerű dolog ez, mert e rendkívül
értékes tevékenység elkezdődik
a legkisebbeknél és végigvonul
a generációk során – mondta köszöntőjében Novák Ferenc polgármester. Úgy fogalmazott: a kultúra
elhivatottság arra, hogy törődjünk
azzal a világgal, amit ránk bíztak.
Műveljük a ránk bízottakat, ápoljuk az értékeket, örökítsük tovább
a hagyományokat, a tudást. Tegyük
ezt minden nehézség ellenére. Hiszen a látott viselettől, a hallott
énekektől vagyunk magyarok, ettől
vagyunk karosiak.
– A kultúránk megtart bennünket, azzal, hogy magában foglalja
magyarságunkat,
kereszténységünket és európaiságunkat. S bár
az örökségvédelem anyagi áldozatot követel az emberi közössé-

gek minden szintjén, ez az áldozat
hosszú távon megtérülő befektetés, amely nem feltétlen euró-milliókban, hanem jól működő helyi
közösségekben; s olyan emberekben mérhető, akik önmagukkal,
közösségükkel és más közösségekkel, valamint természeti környezetükkel harmóniában élnek.
A polgármester méltató szavait
az együttesek fellépései követték,
melynek során kicsik és nagyon
A Maci csoportosok próbálták ki az idén először a Zobori Kalandozó
örültek egymás sikerének, lelkes attrakcióit. Ők a Szabadics család vendégszeretetét élvezték egész nap. Júfelkészülésének, színvonalas bemu- nius első hetében a Pillangó csoportos gyerekek is mozgalmas délelőttöt
tatkozásának.
töltöttek el itt. A Katica csoport 3 napos erdei óvodai programot szervezett. Első nap a Csiga túra útvonalon Gál Sándor erdész közreműködésével ismerkedtek erdei növényekkel. Következő délelőtt a Gyenesdiáson
található Természet Házában interaktív játékok segítségével az erdő élővilágával szerzett ismereteiket gyakorolták. A délután a Festetics Imre Állatparkban háziállatokkal való ismerkedéssel telt el. Az utazás és a belépőjegyek költségeit a szülők és gyermekek által összegyűjtött papír bevétele
fedezte. Harmadik nap programjának szintén az erdő adott otthont. Az
avarszint élővilágának megismerése mellett a kicsik az ott található, a természet által már elengedett növényi részekből gyűjtöttek kis kosaraikba. A
fél nap során természetesen jutott idő még környezeti játékok játszására is.

Év végi programok
az óvodában
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Tíz esztendős a Mapei Tour de Zalakaros
CÉGES VERSENNYEL BŐVÜLT, VILÁGSZTÁRRAL RAJTOLT
(Folytatás az 1. oldalról.)
A zalakarosi kerékpáros jamboree nemcsak a sportról szólt, a
családoknak is tökéletes hétvégi
program lehetett. A 33 km-es Karos
Spa Kis-Balaton családi túrán keresztül a 60 km-es Zobori ÉlményPark
Teljesítménytúrán át, a leghosszabb
128 km-es Campagnolo Zalakaros
maratonig mindenki megtalálhatta
azt, amiben kipróbálná magát.
A résztvevők a Gyógyfürdő térről indultak, az útvonal menti frissítőállomásokon kerékpárszerviz is
rendelkezésükre állt, a versenyzők
biztonságról motoros rendőrök és
útvonal-biztosítók gondoskodtak.
Most először, a MAPEI Tour de
Zalakaros szombati napján rendezték meg az első hazai kerékpárversenyt céges csapatok számára.
A csapat-kihívás nagy érdeklődés
mellett zajlott, a szervezők által limitált csapatkeret feltöltése miatt
senkinek nem kellett törni a fejét,

tehették próbára magukat, profi
időméréssel és útvonal biztosítással.
A céges versenyen városunk két

ugyanis a versengésen 32 céges
csapat indult. A 4-5 fős csapatok 33
km-en, egy teljes Kis-Balaton körön

csapattal is képviselte magát: Zalakaros Város Önkormányzatának
Zalakarosi Termál Sellők négy fős

Sportoltak, nyertek
A tanév utolsó napján került sor
immár hagyományosan a Sportolj
és Nyerj akció díjátadására.
A díjakat Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester, a Zalakaros Sportjáért alapítvány kuratóriumának
tagja, Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató és Stégli János sportszervező adta át.
A nyerteseknek járó ajándékutalványokat 100 000 forint értékben a Sportalapítvány biztosította.
Az ajándék utalványokat és az IN-

TERSPORT által felajánlott sportszereket 10 tanuló és egy család
vehette át, akiket sorsolás útján
választottak ki a 10+1 sportrendezvény résztvevői közül.
A nyertesek: Sinkovics Dominik,
Bogdán László, Jankovics Ádám,
Bogdán Zsolt, Nyári Benedek, Strobl
Áron, Kovács Nimród, Kovács Katalin, Kodela Gergő, Marton Máté
Bálint. A családok közül a Beke család lett idén a tanév legsportosabb
családja.

hölgy csapata, valamint a Zalakarosi
Fürdő ugyancsak négy fős csapata
is nyeregbe szállt, hogy bebizonyítsa: városunk nemcsak a szavak, de
a tettek szintjén is az egészséges,
sportos életmódot hirdeti.
A hölgykoszorú elnyerhette
a verseny különdíját is, hiszen ők
voltak az egyetlen csapat, mely
kizárólag női versenyzőkből állt. A
céges verseny győztesei a MenDan
Hotelben adtak randevút a nap végén egymásnak, ahol az élmények
megbeszélése mellett borkóstolásra is nyílt lehetőség, illetve itt adták
át a legjobbaknak járó díjakat is.
A csapatverseny fődíja a 2017
júliusában megnyíló négycsillagos
Park Inn by Radisson Zalakaros által felajánlott 10 fős, 2 napos céges rendezvény, valamint szintén
a nyertes csapat jutalma lehetett
a GESU Bikewear jóvoltából egy
céges arculatra szabott profi kerék-

páros mez a teljes csapat számára.
A Kódguru Kft. egy közel
200.000 Ft értékű CTM kerékpárt is
kisorsolt a nevezők között.
A nevezési díjakból származó
bevétel szervezési költségeken felül megmaradó részével a Magyar
Kerékpáros Szövetség 2017. évi Siketlimpiára és a 2020. évi Paralimpiára készülő parasport válogatott
munkáját támogatták a szervezők.
A Mapei Tour de Zalakaros versenynapján pedig közel 1500 kerékpáros szállt nyeregbe, hogy a 33, a 60 és
a 127 km-es távon próbálják ki magukat. Az erős szél és a zalai dombok ismét próbára tették a versenyzőket, a
távokkal azonban minden versenyző
sikerrel megküzdött. A bringások által
leginkább kedvelt táv a 60 kilométeres
volt, ezen, de a maratoni távon is több
zalakarosi indulót is láthattunk, akik
derekasan helyt álltak a kerékpáros
küzdelemben.
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