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Ünnepelt Zalakaros
VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 22. ÉVFORDULÓJÁRÓL EMLÉKEZTEK MEG
Várossá válásának 22. évfordulóját, első írásos említésének 765., nagyközséggé nyilvánításának 35. évfordulóját
ünnepelte Zalakaros.
A három napos városi ünnepsor nyitányaként a kertmoziban tartott városnapi ünnepségre hívták és várták
térségünk képviselőit, polgármestereit, a testvértelepülések delegációit és nem utolsó
sorban városunk lakóit.
Megtisztelte a rendezvényt
Manninger Jenő kormánypárti
térségi országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, dr. Koósz Attila,
a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja, Sylwester Lewicki,
Olesno város polgármestere és
az olesnoi delegáció tagjai, valamint Katarina Wolk, Asperhofen
település polgármestere és az
asperhofeni delegáció tagjai.
Az ünnepségen adták át a
városi kitüntetéseket is.
Zalakaros
díszpolgárává
Benkőné Gulyás Editet választotta a képviselő-testület, több évtizedes tanári, iskolaigazgatói és
települési képviselői tevékenységének elismeréséül.

Az ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket.
Zalakaros turizmusáért és
vendéglátásért díjat vehetett át
Czimondor Nándor a turizmus és
vendéglátás területén végzett
évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkájának elismeréséül és
Molnár Veronika a város turizmusáért végzett kimagasló munkájának elismeréséül.
Zalakaros kultúrájáért elismerésben részesült Bors Mária a település város kulturális életében
betöltött kimagasló, önzetlen
tevékenységének elismeréséül.

Testvérvárosaink delegációi is Zalakarossal ünnepeltek.

Zalakaros sportjáért díjat ka- valamint a 25 éves Zöld Ág táncpott Jámbor Balázs a város spor- együttest, akik műsorral is kedtéletében betöltött kimagasló, veskedtek a közönségnek.
több mint két évtizeden át a
A városnapi ünnepség részlelabdarúgás és asztalitenisz terü- teiről lapunk 4–5. oldalán száletén végzett tevékenységének molunk be.
elismeréséül.
A Kiváló
tanuló díjat
Balogh Levente kapta, aki elismerését az
iskolai tanévzáró ünnepélyen
már átvette.
A városnapi
ünn ep s é g e n
köszöntötték a fennállásának
20. évfordulóját ünneplő Búzavirág
csoportot,
a tíz esztendős Bottal-fogó
e g y ü t t e s t , Idén is megszegték a város tortáját.
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A biztonság az első
BŰNMEGELŐZÉSI IRODÁT NYITOTTAK
Az idei turistaszezonra is megnyitotta bűnmegelőzési irodáit a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A kiemelt üdülőhelyeken, Zalakaroson és Keszthelyen működő irodákban július másodikától önkéntes
diákok segítik a rendőrök munkáját.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM
ZALAKAROS VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Tájékoztatom a lakosságot és a partnereket, hogy Zalakaros Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 191/2019. (VI.27.) számú
határozataiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – helyi építési szabályának és szabályozási tervének
(továbbiakban: HÉSZ) és településszerkezeti tervének - módosítását
a 1437, 1438, 1439/1-2, 1441, 1468 hrsz-ú ingatlanokra.
Az előterjesztés teljes anyaga a https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/kepviselotestuleti-ulesek/453 a „4. napirend – Zalakaros Településrendezési eszközeinek módosítása Előterjesztés„ alatt található.
A rendezés alá vont területet az alábbi térképkivonat mutatja:

A Zalakarosi Fürdő tavaly több
mint 650 ezer vendéget fogadott,
az elmúlt évek tapasztalatai alapján
biztonságos helynek számít, s ezt
az eredményt szeretné is megtartani a fürdő vezetése.
Az önkéntesek és rendőrök au-

A tervek módosításának véleményezését a 314/2012. (XI.
08.) Kormányrendelet (Továbbiakban:
kormányrendelet) és
Zalakaros Város Önkormányzat településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési
stratégia, a településrendezési eszközök,
a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet
partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017.
( III. 10.) számú rendelete előírása alapján
kívánja megvalósítani.

gusztus végéig járőröznek a fürdő
területén, a munkában összesen 25
diák vesz részt. A fiatalok a tolvajok módszereit bemutató szórólapot osztanak, és segítenek a vendégekkel történő kommunikációban
is problémás esetekkor.

A tervezett módosításokkal kapcsolatban
2019. augusztus 2-án (pénteken) 14.00 órakor

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
a CIVIL HÁZ közösségi helyiségében.
(8749 Zalakaros, Hegyalja út 40.)

Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot!
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag
a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.
Kérjük a partnereket, hogy a tervjavaslatokkal kapcsolatos esetleges észrevételeket írásos formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészének címezve (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) vagy elektronikusan a foepitesz@zalakaros.hu email. címre juttassák el.
Véleményezési határidő: 2019. augusztus 11.

Zalakaros, 2019. július 11.
Novák Ferenc
Zalakaros Város polgármestere
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Testületi döntésekről – röviden
v Rendkívüli szúnyoggyérítési
feladatot rendelt meg egy alkalomra az önkormányzat, tekintettel
a város rendezvényeire. A gyérítés
költsége több mint 600 ezer forintnyi forrást igényelt.
v Ismét támogatást nyújtott be
az önkormányzat a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához szociális célú tűzifa igénylésére.
A szükséges 190 ezer forint + áfa
saját forrást mindehhez a képviselő-testület a város költségvetésében biztosítja.

v Döntött a képviselő-testület
az orvosi ügyelet átalakításáról azzal, hogy a munkák a háziorvosi és
ügyeleti rendelést nem zavarhatják. Az átalakítási munkák költségét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében a fejlesztésekre
elkülönített források terhére biztosítja.
v A képviselő-testület tudomásul vette a Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatását arról, hogy a termáltó
medrének kivitelezési munkái el-

készültek és jelenleg folyik a vízutánpótlás (lásd a fotón), ez idő
alatt folyamatosan ellenőrzik a
kiépített meder víztartását. A tó
növényzetének visszatelepítését
a vízszint növekedésével összehangoltan végzik.
v Az önkormányzat részt vesz
azon pályázaton, melyet a Zalakaros Kistérségi Társulás kíván benyújtani defibrillátor beszerzése
céljából. A pályázathoz szükséges
50 ezer forintos önrészt az önkormányzat biztosítja.

v Az állandó zalakarosi lakhel�lyel rendelkező általános iskolások
iskolatej támogatását idén is megszavazta a testület, erre a költségvetésből 508 ezer forintot fordítanak.
v Ajánlattételi felhívást ír ki a
testület a város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére és bővítésére. a tervezésre nettó 3 millió
forintos keretösszeget biztosítottak. Közbeszerzési eljárást indítanak emellett a Petőfi utcai árok lefedésére.

Novák Ferenc a Fidesz jelöltje
KORMÁNYPÁRTI TÁMOGATOTTAK AZ ŐSZI VÁLASZTÁSOKON
Novák Ferencet indítja az őszi helyhatósági választáson a Fidesz–KDNP. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be Manninger Jenő,
Zala 2. számú választókerületének ország�gyűlési képviselője. A kerület városainak a
kormányzó párt által támogatott jelöltjeit
egy időben mutatták be, így tudni lehet,
hogy Novák Ferenc zalakarosi jelölt mellett
Hévízen Papp Gábor, Keszthelyen Nagy Bálint, Zalaszentgróton Gulyásné Belinszky
Ilona indul Fidesz-színekben.
A karosi jelöltet a helyi Fidesz-csoport javaslata alapján fogadták el – tájékoztatott Manninger Jenő, hozzátéve: az egyes településeken a Fidesz-KDNP színekben induló jelöltekről
is hamarosan döntenek a csoportok.
A döntés a napokban megtörtént, annak

eredményéről Deutschné Lang Erika, a zalakarosi csoport elnöke tájékoztatta lapunkat.
Az őszi önkormányzati választáson kormánypárti támogatással indul: Czimondor Nándor
szállodaigazgató, Kötő
Attila autósiskola-képzésvezető, Végh Andor
üzemeltetési igazgató,
dr. Virág Zsolt kisállatgyógyász szak-állatorvos, Flórek Zsolt ingatlanés
pénzügyi
befektetési vállalkozó.
A csoportelnök úgy
fogalmazott: jó szívvel
ajánlják a zalakarosi választók bizalmába je-

löltjeiket, annak érdekében, hogy újra olyan
képviselői többség álljon a városvezetés mellett,
amely elkötelezett a fejlődésért.
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Új programelemként jelent
meg városunk kínálatában a Karosi Kirakodó. A Gyógyfürdő téren rendszeresen mutatják be és
árulják termékeiket a helyi és
környékbeli kézművesek, termelők, s a vásárokat kulturális műsorok is színesítik.
– Az évek folyamán igény mutatkozott a vendégek, helyi lakosok és
környékbeliek részéről is egy olyan
állandó piacra, ahol akár a napi szükségleteiket kielégítő termékeket
meg tudják vásárolni. A környékbeli
piacok nyitva tartását megvizsgálva
és így „elnyújtva” a hétvégét, esett
a választás a szerda délutánokra a
kirakodó megrendezését illetően –
árulta el az előzményekről Molnár
Veronika, a Tourinform-iroda vezető-

Karosi Kirakodó
HELYBEN TERMELT MINŐSÉGI ÁRUKAT KÍNÁLNAK
je, a Karosi Kirakodó megrendezésének ötletgazdája.
– A vásár ötletét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának is felvetettem, akiknek nagyon fontos a helyi
kistermelők támogatása és mindig
keresik a lehetőséget a termelőiknek a bemutatkozásra. Ők nagy
örömmel fogadták a kezdeményezést, szívesen adták nevüket és csatlakoztak be a programba. Rajtuk kívül még az Innovatív Dél- Zala

Vidékfejlesztési Egyesület is a kezdeményezés mellé állt.
Molnár Veronika elmondta: az idei
évet kísérleti esztendőnek tekintik, s
egyelőre augusztus végéig tervezik a
piacok megtartását. A nyár végén az
árusok és vásárlók igényeit megvizsgálva dolgozzák ki a folytatás lehetőségeit.
– Az első három alkalomról elmondható, hogy nagyon sikeres volt
és folyamatosan bővül a termelők

köre. Jelenleg is várjuk termelők,
kézművesek, iparművészek, antik
árusok jelentkezését, hogy bővítsük
a termékkínálatot. Arra törekszünk,
hogy minőségi árukat és egészséges
helyben termelt élelmiszereket tudjanak akár a helyi lakosok is vásárolni maguknak, és idővel ez a vásár
olyan népszerű legyen, hogy akár
heti rendszerességgel itt vegyék
meg a zöldségeket, gyümölcsöket,
tejterméket, húsárut, tojást, tésztát.

TOVÁBBI PROGRAMOK:
2019. július 24. (szerda)
19.00: LatiNívó Salsa Klub
2019. július 31. (szerda)
19.00: Swans táncegyüttes
2019. augusztus 7. (szerda)
19.00: Zalagyöngye táncegyüttes
2019. augusztus 14. (szerda)
19.00: Zalakarosi Dalárda
2019. augusztus 21. (szerda)
19.00: Bottal-fogó táncegyüttes
2019. augusztus 28. (szerda)
19.00: Eraklin Táncegyüttes
Minden nap
a Gyógyfürdő téren árusok,
borházak várják a vendégeket
16-21 óráig!

Fúvósfesztivál
Az elmúlt évben hatalmas sikerrel, több fúvós együttes társaságában ünnepelhette fennállásának 20. évfordulóját a Karos
Fúvósegyüttes.
A remek fesztivál után a folytatás már nem is volt kérdés, így
idén is megrendezték városunkban a Karosi Fúvósvfesztivált, ezúttal négy együttes részvételével.
A Karos Fúvósegyüttes, a Nagykanizsai Fúvószenekar, Letenye
Város Fúvószenekara, valamint az
albertirsai Gerje-Party Fúvósegylet
tagjainak műsorában nem csalódott a közönség. Óriási sikerrel,
sok-sok tapssal zajlott a fúvós est,
a zenekarok tagjai még táncra is
perdültek egy-egy dobogós ritmus
után, a „különszámot” a közönség
nagy tetszéssel fogadta.

NÉGY ZENEKAR ADOTT MŰSORT
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Merjünk lokálpatrióták lenni
A 22 ÉVES VÁROST ÜNNEPELTÉK
„Merjük mi, karosiak kimondani: szeretem Zalakarost, szeretek
itt élni és hajlandó vagyok tenni, cselekedni is a városért! Tekintsük
az egyik legfontosabb dolgunknak a lokálpatriotizmust, a magyarság értékeinek, hagyományainak tiszteletét. Pozitív beállítottságú,
tenni akaró, városunkat és önmagát is tisztelő emberek és közösségeik együttese alapozhatja meg Zalakaros további fejlődését.”
Mindezt Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta a Zalakaros várossá válásának 22. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
A polgármester beszámolt arról, hogy a város fejlődése érdekében az elmúlt időszakban mi mindent tettek.
Szólt többek között az elnyert
támogatásokról: napelemekre 27,
ipari terület, raktár fejlesztésre 100,
kerékpárút építésre 230, a civil ház
bővítésére 19, belterületi utak karbantartására 15 millió forintot
nyert el a város, wi-fi hálózat kiépí-

tésére 15 ezer eurónyi támogatást
kaptunk. A legnagyobb volumenű
támogatás a gyógyhelyi központ
létrehozására elnyert 650 millió
forint, azonban – mint mondta –
ehhez további forrásokra is szükség van, melynél számítanak a kormányzati támogatásra.
A pénz mellett erkölcsi sikerként említette a polgármester a
Virágos Magyarországért mozga-

A Bottal-fogó és a Zöld Ág táncegyüttesek közös műsora.

Városunk legifjabb lakói babakendőt kaptak.

Novák Ferenc
lomban elért szakmai díjakat, valamint, hogy a Magyar Marketing
Szövetség 2018. évi Országos Városmarketing Díj pályázatán két
kategóriában is gyémánt díjat
nyert el a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft.
– Fürdőnk több mint egymilliárd forintos beruházással felújította a gyógykertet, a gyógycentrumot, az új szaunavilág alapkő
letétele is megtörtént – jelezte.
Novák Ferenc elmondta azt is:
az elmúlt időszak sok gonddal,
küszködéssel is járt a legkülönbözőbb területeken jelentkező problémákkal, melyek közül a legtöbb
figyelmet kapta a termáltó vízpótlásának ügye, az egészségügyi ellá-

Manninger Jenő
tás helyzetének alakulása, de ide
sorolta a szúnyogok elleni védekezés kérdését is. Hangsúlyozta: utóbbi ügyekben sok előrelépés történt,
remélhetőleg megnyugtató megoldások, rendezések születnek.
Az ünneplő várost köszöntötte
Asperhofen pogárrmestere, Katarina Wolk, rámutatva arra: a két település 1995-től tartó együttműködése óta felnőtt egy olyan
generáció, mely már természetesnek tekinti ezt a kapcsolatot, és
örömmel fogadja azt.
Sylwester Lewicki úgy fogalmazott: Zalakaros és Olesno rendkívül
széles területen tud együttműködni, gazdasági, kulturális, sport és
turisztikai téren egyaránt, és na-
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Dér Heni...
gyon büszke arra, hogy minden
generációt megmozgat a lengye-magyar testvérvárosi kapcsolat.
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő a város folyamatos fejlesztéseit méltatta, melyek – mint
mondta – a statisztikákban is megjelennek, s az eredmények gazdasági fejlődést indukálnak a településen. Zalakaros mára az ország
egyik legvonzóbb turisztikai célpontja lett, ehhez szorgalmas munkára, elszántságra volt szükség és
arra, hogy a városvezetés koncepcionális fejlesztések mentén haladjon. Elmondta azt is: a jövőben a
kormányzati fejlesztések kiemelt
területe lesz a turizmus, így a város
felkészülhet az ezzel járó feladatokra, pályázatokra. Ehhez azonban jó csapatmunkára lesz szükség,
olyan emberekre, akik magukénak
érzik a város jövőjét, fejlődését.
A városnapok kiemelt eseménye
a település legifjabbjainak és felnőtté váló fiataljainak köszöntése; e
jeles eseményre idén is sor került. A
legkisebbek nyakába Novák Ferenc
polgármester és Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester kötött babakendőt, mellyel a legifjabb karosiakként üdvözölték őket. Az apróságokat Koszorú Péter káplán
áldotta meg, s a közönség együttesen imádkozott a kicsikért.

Hangulatban...

...és a Mézing Zenekar is szórakoztatta a közönséget.
A település 18. életévét betöltött ifjait ugyancsak a polgármester és az alpolgármester üdvözölte,
emléklapot nyújtva át számukra a
jeles nap tiszteletére. A polgármester úgy fogalmazott: mostantól ők
is felelősek a város életéért, évekre
kiható döntéseket hozhatnak szűk
környezetük jövőjéért.
Az ünnepségen köszöntötték a
jubiláló népművészeti csoportokat
is, akik műsorral kedveskedtek a
nézőknek. A kitüntetések átadására is itt került sor, a városnapi kitüntetettekről az első oldalon adtunk
hírt.
A városnapi ünnepséget hagyományosan a sportcentrum területén vendéglátás követte, a településen működő civil szervezetek
szorgoskodásának köszönhetően
sok finomság várta a város lakóit.
Nem maradhatott el a város tortájának megszegése sem, az édesség
ezúttal a sárgabarck- és málnaszezon terméseit „hordozta”, és gyorsan el is fogyott.
A hivatalos ünnepséget számos rendezvény kísérte a hétvége során, a Gyógyfürdő téren és a
Dísz téren egyaránt koncertek,
bál, kirakodóvásár, gasztronómiai
kínálat várta a nagyérdeműt, és a
hagyományokhoz híven tűzijátékban is gyönyörködhettek a látogatók.

A Zalaerdő Zrt. pincepörkölttel kínálta a vendégeket.

A felnőtté váló ifjakat is köszöntötték.
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Az elmúlt év októberében elindult a Zalakarosi Fürdő egyik legikonikusabb épületegyüttesének,
a több mint 25 éves gyógycentrum kupolás medenceterének és
a hozzá tartozó gyógykertnek a
teljes körű rekonstrukciója. Az
épületszerkezetet, gépészetet,
belsőépítészetet is magába foglaló beruházás tíz hónap alatt készült el, közel 1000 négyzetméteren, amelynek összértéke közel 1
milliárd forint volt.
A több mint fél évszázados Zalakarosi Fürdő életében alig akadt
olyan év, amikor ne fejlesztette volna szolgáltatásait, ne újult volna
meg egy-egy részlege. A 2500 méter mélyről feltörő, Európában is
egyedülálló összetételű gyógyvíz és
a gyógyvízre épülő balneológiai
szolgáltatások széles palettája kiemelt szerepet tölt be a turisztikai
desztinációban.
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Megújult a gyógycentrum

A zalakarosi termálvíz az, amely a
kezdetektől fogva meghatározta a
város gazdasági, turisztikai helyzetét.

– A gyógycentrum kupolás medencetere és a vele közvetlen kapcsolatban álló gyógykert mindig a
fürdő egyik zászlóshajója volt, a
komplexum kiemelt szolgáltatásait képviselte a nyitását követő két
évtizedben, így van ez most is. -–
kezdte Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő Zrt. vezérigazgatója.
– Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a fürdő számos
része megújult, fejlesztette az élményt nyújtó családbarát szolgáltatásait, megújult a fedett fürdő,
most pedig eljött az ideje, hogy
visszanyerje méltó fényét az egyik
legimpozánsabb épületrész, a gyógycentrum épülete, amely több,
mint 25 évig állt a vendégek szolgálatában.
Cziráki László vezérigazgató
hangsúlyozta: a teljes rekonstrukció

az épületrész egyedi atmoszféráját,
formavilágát és stílusjegyeit megtartva történt. Új tetőszerkezet
épült, cserélték a nyílászárókat, teljesen új burkolatot alakítottak ki,
megújult a fogadótér, beleértve a
hozzá tartozó vizesblokkokokat is.
A beltéri részben egy különleges sós
vizű medencét léteítettek, valamint
gyógyvizes és termálvizes medenceegyüttes, kényelmes pihenőterek is
a vendégek rendelkezésére állnak.
– A késő őszig nyitva tartó
gyógykertet már húsvétkor a vendégeink rendelkezésére bocsátottuk, ahol megújultak a járdafelületek és a napozóterasz burkolata, a
gyógykertet és a strandot elválasztó kerítést teljes hosszában kicseréltük. A gyógykertben a meglévő
ősfákkal övezett parkban a kert is
megszépült, új növényzettel várja
a pihenni vágyókat – mondta el a
vezérigazgató, majd hozzátette:
ami az épület vendégek által nem
látható részeit illeti, megerősítették
az alapot, megújult a gépészet, új
fűtési rendszer, légtechnika, uszodatechnika került beépítésre, tehát az
épület mozgatórugója teljes felújításon esett át.
– Az energetikai fejlesztéssel
lehetővé vált a költséghatékony
üzemeltetés: modernizáltuk az
elektromos hálózatot, energiatakarékos ledes világítás került beépítésre. Ezek a munkák a rekonstrukció jelentős hányadát tették ki,
és kiemelten fontosak üzemeltetési szempontból.
Az épület felújításával a fürdő
vendégei részére egy magas színvonalú pihenőzóna alakult ki, távol
a zajosabb élményektől, ahol a középpontban a minőségi pihenés,
csendes környezetben való kikapcsolódás és feltöltődés állnak. Kényelmes pihenőterekkel, hangulatos környezetben élvezhetik a
világszínvonalú gyógyító vizet a
vendégek.
A gyógycentrum komplex belépőjeggyel látogatható, amely tartalmazza a közelében lévő szauna
udvar használatát is 2019. év végéig.
Zalakarosi lakosoknak a megszokott, érvényben lévő 50% -os
kedvezmény vehető igénybe, egyúttal nagy szeretettel invitálják városunk állandó lakcímmel rendelkező polgárait, hogy próbálják ki a
megújult létesítményt.
A beruházás lezárulásával a Zalakarosi Fürdő Zrt. elindítja az Európai Fürdőszövetség (ESPA) EuropeSpa Med ötcsillagos nemzetközi
tanúsítvány megszerzésének folyamatát is.
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A Zalakarosi Fürdőben 2019
az egészség éve, ennek jegyében már számos sport programnak adott otthont a fürdő. Legutóbb bokszgálát láthattak az
érdeklődők, a rendezvényt
megtisztelte Erdei Zsolt, Madár,
olimpiai és világbajnok ökölvívónk is.

Bokszgála a fürdőn
BEMUTATÓ MÉRKŐZÉSEKET TARTOTTAK

Erdei Zsolt örömét fejezte ki, és
megköszönte a lehetőséget, hogy
a sportágukkal bemutatkozhatnak
Zalakaroson. A világhírű profi ökölvívó elmondta: fontosnak tartja,
hogy minél többen vigyék tovább a
boksz jó hírét és bízik abban, hogy
vannak a nézők között olyan gyermekek, akik kedvet kapnak ehhez a
sportághoz.

Az idei nyártól felpezsdült az
élet az aktív élményeket kedvelők körében a népszerű sportmedencében. A vendégek valódi
hullámok között fejleszthetik az
úszástudásukat. A különleges érzés olyan, mintha mindezt a tengerben tennék.
A sportmedence egy leválasztott részében a hullámokról a medence közepén elhelyezett hullámkeltő gömb gondoskodik, ezáltal a
tengerben úszás érzését élvezhetik
a vendégek.
A hullámzás ideje alatt a medence másik felében a feszített
víztükörben zavartalanul úszhatnak azok, akik a nyugodtabb vízfelületet kedvelik.
– A hullámkeltő gömbbel kapcsolatban külön intézkedésre
nincs szükség, a szabályok betartásával nagyszerű élmény és kiváló gyakorlási lehetőség az úszók
számára – mondta el Cziráki László,
a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
Hozzátette: három alapvető szabályra hívják fel a helyszínen kihelyezett piktogramokkal a vendégeink figyelmét: tilos aláúszni,
ráugrani és felmászni a gömbre.
– A kihelyezett piktogramokról, a használati útmutatóból és a
medence partján szolgálatot teljesítő úszómestereinktől feltétlenül tájékozódjanak az úszást megelőzően a vendégeink. Fontosnak
tartjuk, hogy mindenki maga
döntsön a sportmedence használatáról az egészségi állapota és az
úszástudása ismeretében. A szabályok betartásával nagyszerű, különleges élményben lesz részük a
vendégeinknek – hangsúlyozta.
A hullámkeltő gömb által generált tengeri hullámokat 12:15 és
17:15 között óránként, minden óra
15 perckor indítják, egy működési
szakasz 10 percig tart.

A tengert idézi
HULLÁMKELTŐ A SPORTMEDENCÉBEN
A Zalakarosi Fürdő egészségnagykövetei, Laky Zsuzsi és Dietz
Gusztáv is részt vettek az eseményen a hétvége során zajló, a Kannavirág szépségkirálynő választás
döntőseivel, ugyanekkor közönségtalálkozóra is sor került.
Emellett a nézők remek összecsapásokat is láthattak, a Kanizsai
és a Hévízi Boksz Klub tagjai, illetve
szlovén bokszolók szálltak ringbe,
bemutató mérkőzéseket tartva.
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ELINDULT AZ ÉV SZÁLLÁSA VERSENY
Hetedik alkalommal indult el az Év Szállása verseny. A vendégek szavazatai, a Szallas.hu honlapon található vendégvélemények és a szakmai zsűri rangsora határozzák meg a díjazottak
listáit.
Az előző évhez hasonlóan, a szálláshelyek mellett a turisztikai attrakciókra is szavazhatnak a vendégek. További újdonság, hogy már a Turizmus Szakma Példaképe – ifj. Papp Imre-emlékdíj nyertese is zsűritag.
Idén is keresik az Év Szállását, majd kiosztják a magyar turisztikai
piac legkiemelkedőbb szakmai, népszerűségi és minőségi elismeréseit.
Az év turisztikai kulcseseményét a Szallas.hu immáron hetedik alkalommal szervezi meg. A megmérettetés és a rangos díjátadó célja
felhívni a figyelmet a turizmus szakma remekeire és Magyarország
kincseire.
„A verseny időtartama alatt, a díjátadón és azon túl is kiemelt figyelmet kapnak a szálláshelyek és a turisztikai attrakciók üzemeltetői,
valamint a szakma képviselői – mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu
marketingmenedzsere. – Ily módon teremtünk nyilvános teret és lehetőséget az alázatos munkát nyújtó partnerek kellő mértékű elismeréséhez, hiszen az általuk képviselt és megvalósított folyamatos fejlesztések nagyban hozzájárulnak a hazai turizmus bővüléséhez.”
A vendégek szavazatai, a Szallas.hu honlapon található vendégvélemények és a szakmai zsűri rangsora határozzák meg a díjazottak
listáit.
Az Év Szállásának járó fődíj és díjak mellett idén is kitüntetik az Év
Turisztikai Attrakcióját. „A programturizmusra évek óta kiemelt figyelmet fordítunk, ezért is vezettük be a belföldi foglalások mellé járó
kedvezménykuponokat, melyek aktív kikapcsolódásra, hosszabb
ott-tartózkodásra és a térség felfedezésére ösztönzik a vendégeket
– árulta el Keresztes Nóra. – Ezzel a kategóriával és a díjjal szeretnénk
még több figyelmet irányítani az adott országrészre és turisztikai
nevezetességre.”
Az Év Konferencia Hotelét és az Év Romániai Szálláshelyét is díjjal
jutalmazzák. Átadják az Év Turisztikai Települése díjat is, ugyanis minden olyan magyarországi település is megméretteti magát, ahol legalább egy szálláshely megtalálható a Szallas.hu rendszerében.
„Természetesen nem maradhat ki a kitüntettek sorából a turizmus
szakma példaképének elismerése sem – ismertette a részleteket Keresztes Nóra. – A Turizmus Szakma Példaképe – ifj. Papp Imre-emlékdíjra nevezett elismerést szeptember 28-áig leadott jelölés vagy pályázat útján nyerheti el az a személy a szakma képviseletében, aki
kiemelkedő belföldi turisztikai terméket hozott létre szálláshelyével,
turisztikai attrakciójával vagy rendezvényével.” Olyan szakmabeliek
közül kerül ki a nyertes, akik újító ötleteikkel irányt mutatnak.
A díjak odaítélésében a vendégek szavazatainak és a honlapon
leadott valós véleményeknek kiemelkedően fontos szerepük van. „Mi
sem tükrözheti vissza pontosabban a szálláshelyek, turisztikai attrakciók minőségét, mint a vendégek véleménye – fűzte hozzá a marketingmenedzser. – Több mint 200 ezer utazó szavazatát és 950 ezernél
is több véleményt veszünk figyelembe.”
Az előző évhez hasonlóan már nemcsak a több mint 10 ezer belföldi szálláshelyre szavazhatnak a vendégek, hanem a Szallas.hu által
elérhető közel 1800 turisztikai attrakcióra is.
Idén is összeáll a szakmai zsűri, akik bizonyos kategóriák rangsoráról döntenek. Az ítészek a Szallas.hu képviseletében Szigetvári József
ügyvezető és Papp István termékmenedzser.
A bírák sorát folytatja Hegedűs Attila, a BDOnline ügyvezetője,
Szántó Zoltán, a Turizmus.com magazin főszerkesztője, Vágó Ágnes,
a Pont Itt magazin főszerkesztője, Pataki Zita televíziós, rádiós műsorvezető és a november 28-ai gála háziasszonya.
A zsűritagok között kap helyet Horváth Tibor is, az Év Szállása 2018
nyertes képviselője, a Park Inn By Radisson Zalakaros Hotel & Spa****
igazgatója. Az idei év újdonsága, hogy a szakmai zsűri tagjai közé
bekerült a tavalyi év Turizmus Szakma Példaképe, Katona Zoltán, a
Morgens Design ügyvezetője.
A verseny főtámogató partnere az OTP SZÉP-kártya, kiemelt támogatói a Google, a Lidl és az NLC, kommunikációs támogatói pedig
a Turizmus.com és a Pont Itt magazin.
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Átúszták, megúszták

A Karos Sprint Úszóklub tagjai közül idén sokan vállalták, hogy megméressék magukat a Balaton átúszáson. Az 5,2 km-es távot Novák Máté,
Novák Lázár, Novák Boldizsár, Novák Benedek, Strobl Ábel, Strobl Áron,
Strobl Anna (az egyetlen hölgy, egyben a legfiatalabb úszó az átúszók
között), Bertók Olivér és Szörcsök Martin vállalták, utóbbi fiatalember már
rutinos Balaton átúszónak számít. Felnőtt úszók is jeleskedtek a sporteseményen, így Káldi Zsigmond, Perusza Csaba, Balogh Gabriella, Kovács Tamás és Novák Adrienn vágtak neki ez évben a távnak. A fiatal úszókat
Stégli János úszás oktató, sportszervező készítette fel, aki a rendezvény
ideje alatt is figyelemmel kísérte a karosi úszókat.

Karost is érinti
Hatalmas hírrel örvendeztették meg a kerékpárosokat a közelmúltban: Kanizsára jön a Giro. A közelmúltban a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy a világ egyik legjelentősebb országúti kerékpáros körversenyének mezőnye 2020-ban Nagykanizsát is érinti, sőt, a
harmadik szakasz befutója Dél-Zala központja lesz.
A versenyzők városunkban is tekernek, hiszen a harmadik etapban, május
11-én Székesfehérvárról induló mezőny: Keszthely, Zalaszabar, Zalakaros
érintése után érkezik Nagykanizsára.
Az 1909-ben alapított megmérettetés nyitó szakaszait már jó
ideje Olaszországon kívül rendezik,
az pedig már korábban ismertté
vált, hogy Magyarország is csatlakozik a „társrendező” országok

sorához, mi több, a magyar fél három szakasz megrendezésének lehetőségét is megkapta. Az első a
fővárosi prológ lesz 2020. május
9-én, a második etapban a Budapest – Győr közötti távot teljesítik
a versenyzők május 10-én, május
11-én pedig Székesfehérvárról indul
a mezőny. A Giro d’Italia-t a világ
több mint 175 országában 800 millió ember követi figyelemmel.

Kati Kifőzdéje
MŰKÖDIK EGÉSZ ÉVBEN A BODAHEGYI ÚT 1.
SZÁM ALATT AZ ARANY VENDÉGLŐBEN

menü ára: 1250 Ft – csak kiszállításra, ami
ingyenes w házias ízek w menü rendelés
leadása reggel 09-ig a 0630
893 9859-es telefonszámon w
kiszállítás 11–13-óráig. w Pecsényés tál rendeléseket felveszek ünnepi alkalmakra,
rendezvényekre.
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Királynő született Zalakaroson
MINDEN EDDIGINÉL TÖBBEN MÉRETTÉK MEG MAGUKAT
Zalakaros ikonikus virága a kannavirág, amelyből évről évre
több mint 30.000 tő díszíti a települést, így minden évben a kannavirág virágzásának idején rendezik meg a fesztivált, amelynek keretében fergeteges élő showban választ királynőt Zalakaros.
Az idei, immár heteik előválogatásra rekord létszámban, több
mint százan jelentkeztek; a döntőbe került hölgyeket előzsűri választotta ki.
A döntőt látványos show keretében kísérhette végig a közönség. Az egészség évének jegyében
a szervezők nagy hangsúlyt fordítottak arra, hogy az aktív elemek,
a sport, mint az egészségmegőrzés egyik eszköze visszaköszönjenek a showban, de az értékelésnél
is kiemelt szempont volt a fittség.
Már a verseny előtti napok is
mozgalmasan teltek, hiszen a lányok idén is korábban érkeztek
Zalakarosra. Ruhapróbákon, fotózásokon vettek részt, és begyako-

rolták a koreográfiákat, majd pénteken – az előző évekhez
hasonlóan – a Zalakarosi Fürdőn
vonultak fel a strandolók nem kis
örömére, de az éppen zajló boksz
gála keretében Erdei Zsolt “Madár” világbajnok ökölvívóval is találkozhattak.
Az élő show házigazdái Szabó-Kulcsár Edina és férje, Szabó
András Csuti voltak, a zsűri sorában helyet foglalt többek között
Dudik Szonja, aki a versenyzők
megjelenéséről is gondoskodott,

Laky Zsuzsi Európa szépe, a Zalakarosi Fürdő egészség nagykövete, valamint Veréb Tamás színész,
énekes, aki egy fergeteges zenei
produkcióval is színesítette a
show-t.
A hangulatot Szabó Dorottya
látványos rúdtánc produkciója alapozta meg, az adrenalin fokozásáról pedig Hegedüs László és
csapata gondoskodott egy ámulatba ejtő extrém kerékpáros bemutató keretében. A lányok három tourban – farmersortban,
fürdőruhában és estélyiben – mutathatták meg bájaikat, a zsűri
döntése alapján, a korona végül a
Tanakajdról érkezett Becker Vivien fejére kerülhetett fel, így ő lett
az idei Kannavirág Királynő, és

ezzel egy évre a fürdőváros arca.
Az első udvarhölgy és a közönségdíjas, a szokolyai Drága Daniella, a második udvarhölgy pedig a
nagykanizsai Wéber Petra lett.
A zsűri tagjai voltak: Laky Zsuzsi- Európa szépe (2003) és a Zalakarosi Fürdő egészség nagykövete, Dudik Szonja – modell és
divattervező, Balassa-Szökrönyös
Éva, az Etalon magazin főszerkesztője, Keller Júlia, a 2018-as év
Kannavirág
Királynőválasztás
győztese, Veréb Tamás színész,
énekes és Jankovics Ferenc, a Yanko’s Bike tulajdonosa.
A Kannavirág Királynő választás 2019 győztese a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. jóvoltából 100 ezer forint készpénzzel
lett gazdagabb, egy páros hétvégét nyert 2 fő részére, 3 nap/2 éjszaka, félpanziós ellátással a MenDan Magic Spa & Wellnes
Hotel****superior jóvoltából,
100.000 Ft értékű fotózást Belényesi Alexandra divatfotós jóvoltából; egy Dudik Szonja által tervezett egyedi ruhát 40.000 Ft
értékben, övé lett egy igazán csajos kerékpár a Yanko’s Bike jóvoltából, 30.000 Ft értékű szabadon
felhasználható ajándékutalvány a
Zalakarosi Fürdő szolgáltatásaira.
A Kannavirág 2019 Szépségverseny győztese egy éven keresztül
a „Zalakaros arca” címet viseli, s az
Etalon magazin díja az idei Kannavirág győztese számára egy professzionálisan megszervezett címlap és divatanyag fotózás és
exkluzív interjú.
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