
A mozgás szeretete velünk születik, nem szabad elfelejteni – vallja Katus Attila.
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Az egészség jegyében telt a június 24-25-i hétvége városunkban.
Amint arról már többször is hírt adtunk, az önkormányzat az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok felhívás ke-
retében 6.240.200 forint támogatásban részesült. A projekt megvalósí-
tása során elkészült a település egészségterve, melynek eredménye-
ként a közösség aktív és hatékony eszközrendszerre tesz szert a pre-
ventív- és egészségfejlesztési programjai megvalósítása érdekében.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen idén nyáron is
megnyitotta kapuit városunkban a bûnmegelõzési iroda, mely
most elõször azonban a gyógyfürdõ strandi területén kapott he-
lyet.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Délies idõjáráshoz délies
hangulat is dukál – legalábbis
így gondolta a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesület, mely a
Tourinform-irodával karöltve
Copacabana Caros néven latin
napokat szervezett a fürdõn és
a Dísz téren.

Forró ritmusok, vadító latin
zene, izgalmas koktélok, még
izgalmasabb táncok, dél-ameri-
kai õrület – ez jellemezte a két-
napos programsort.

Errõl, valamint a fürdõ tema-
tikus rendezvényeirõl lapunk
5.oldalán számolunk be Olva-
sóinknak.

Egészségünkre váljék! Sikeres a program

ÚJRA MÛKÖDIK A BÛNMEGELÕZÉSI IRODA
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Amint arról már hírt adtunk, a
városnak a jelenlegi szolgáltatóval,
a Saubermacher Pannonia Kft.-vel
ez év szeptemberében lejár a szer-
zõdése. Miután a Zalaispába való be-

lépéskor, 2007-ben a csatlakozó ön-
kormányzatok vállalták a társulás-
hoz való kapcsolódást az addigi szol-
gáltatóval megkötött szerzõdésük
lejártát követõen, a jogkövetõ ma-

gatartás érdekében most, miután a
kanizsai székhelyû hulladékszállító
céggel lejár a város szerzõdése, az
önkormányzat érvényt kíván szerez-
ni a Zalaispához való csatlakozásról
szóló, négy évvel ezelõtt megkötött
szerzõdésnek. Minderrõl a képvise-
lõ-testület legutóbbi ülésén határo-
zatot is hozott.

A Zalaispával veszik fel a kapcsolatot
A hulladékszállítás megoldása ügyében a Zalaispa Hulladékgazdál-

kodási Társulással vette fel a kapcsolatot az önkormányzat a közel-
múltban. 

RT-VÁLTOZÁS
Elõzõ lapszámunkban tá-

jékoztattunk arról, hogy a
képviselõ-testület a rende-
zési terv felülvizsgálatát és
módosítását tervezi, a vál-
toztatásokról az érintett tu-
lajdonosokat a város értesí-
teni kívánja. A képviselõ-tes-
tület legutóbbi ülésén úgy
döntött, hogy tekintettel ar-
ra, hogy több ezer tulajdo-
nos tájékoztatásáról van szó,
a változásokról a tájékozta-
tás a helyben szokásos mó-
don történik, azaz újságun-
kon kívül a képújságból és a
városi honlapról tájékozód-
hatnak a rendezési terv vál-
tozásairól. A levélben törté-
nõ értesítésre csak azokban
az esetekben kerül sor, ami-
kor a rendezési terv módosí-
tása kedvezõtlenül érinti az
érintetteket, illetve amely
konkrét, beazonosítható cí-
mekhez köthetõ.

VISSZALÉPTEK
A képviselõ-testület meg-

bízta Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulását a 2012. ja-
nuár 1.–2012. december 31. kö-
zötti idõszakra vonatkozóan a
település villamos energia és
közvilágítás beszerzésére vo-
natkozó közbeszerzésének le-
bonyolításával, amelyet az
energia ellátás gazdaságosab-
bá tételére irányuló törekvés
indokolt. Mivel idõköz-ben a
kistérségi társulás visszalépett
a kezdeményezéstõl, a város
ez irányú döntése okafogyottá
vált.  

HATÉKONYABB
HONLAPOT

A városi honlap eddigi
szerzõdésének átvizsgálására
kérte fel a testület dr. Józsa
Zsanett jegyzõt és a város
ügyvédjét, egy új honlap ké-
szítésére vonatkozóan pedig
a városmarketingestõl és csa-
patától vár szakmai javaslatot
az önkormányzat. A honlap
mûködésének átvilágítását az
oldal látogatottságának csök-
kenése indokolta elsõsorban,
az átvilágítás eredménye
nagymértékben befolyásolja
a honlap további mûködteté-
sének irányait és módját is.

Eredménytelennek nyilvánítot-
ták a benzinkút melletti, vegyes
profilú üzlet létesítése céljára meg-
hirdetett terület eladására meghir-
detett pályázatot. Novák Ferenc
polgármester hangsúlyozta: az ön-
kormányzat a jelzett célú értékesí-
tésrõl nem kíván lemondani.

A behiáki „kivett lovas iskola” in-
gatlanát kutyaiskola létesítése céljára
adta bérbe a testület. A napirendek
tárgyalása során elhangzott: a képvi-
selõ-testületnek a jövõben módosíta-
nia szükséges az önkormányzat va-
gyonrendeletét a testület mérlegelési
lehetõségének bevezetésével.

Az elfogadott határidõk értel-
mében a cég munkatársainak e hó-
nap végéig kell többek között elké-
szíteni a Dísz téri zenepavilon fes-
tését, a Seregély és Hegyalja utcai
játszóterek kerítésének elkészíté-
sét, illetve a zöld pavilon bontását.
Augusztusban történik az iskola ke-
rítésének felújítása, a temetõ kapu-
jának kovácsoltvas kapura cserélé-

se, szeptemberi határidõvel kell el-
készülnie Újmajorban a mederlap-
pal történõ járda kiépítésének, va-
lamint a fából készült alkotások
karbantartásának, de az év utolsó
hónapjaira is számos karbantartási
munka marad. Soron kívüli munkák
jelentkezése esetén a rangsor vál-
tozhat.

Beruházások

indulnak
Több közbeszerzési pá-

lyázat elbírálásáról is dön-
tött július 8-i ülésén, zárt aj-
tók mögött a képviselõ-tes-
tület. A döntéseket követõ-
en így számos beruházás in-
dulhat el, illetve valósulhat
meg még ebben a költségve-
tési évben.

Novák Ferenc polgármes-
ter tájékoztatása szerint a
képviselõk elbírálták a Bor
utca vízellátására vonatkozó
közbeszerzési pályázatokat,
így a jelzett utcában indul-
hat a vízvezeték kiépítése.

Megoldottá válhat a Kilá-
tó utcában mintegy 200 mé-
teres szakaszon a szennyvíz
elvezetése, a Panoráma ut-
cában 142 méteres járdasza-
kasz épülhet (a Gesztenye és
a Szõlõ utca közötti terüle-
ten), indulhat az iskola és a
polgármesterei hivatal infor-
matikai eszközbeszerzése. A
város bõvíti a térfigyelõ
rendszerét, illetve hatéko-
nyabbá teszi a jelenlegi
rendszer mûködését, vala-
mint útaszfaltozási munkák
indulhatnak az elfogadott
közbeszerzési pályázatok ér-
telmében.

Lesz magán gyermek-
orvosi rendelés

A helyi vagyonrendelet alapján kiírt pályázatok ügyében is dön-
tött a képviselõ-testület július 8-ai rendkívüli ülésén. A zárt ülésen
meghozott határozatok értelmében magán gyermekorvosi rendelés
céljára dr. Baranyi Enikõ gyermekorvosnak, a kanizsai kórház gyer-
mekosztálya nyugalmazott vezetõjének adta bérbe az önkormányzat
a Petõfi utcai rendelõt.

Ütemterv a Karos-Parknak
Ütemtervet fogadott el a testület a Karos-Park Kft. által elvégzen-

dõ munkákkal kapcsolatosan. A terv készítését a kft. karbantartási és
építési munkáinak megszaporodása indokolta.

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INGATLAN-
HASZNOSÍTÁS KERETÉBEN PÁLYÁZATOT HIRDET:

– a Zalakaros Liget utca 39. szám alatti 4 laká-
sos ingatlan (minimum ár: lakások egyenként 9
millió Ft vagy egyben 32.400 ezer Ft ) illetve 

– a Zalakaros, Rákóczi utca 6. szám alatti csa-
ládi házas ingatlan (minimum ár: 7.950 ezer Ft) ér-
tékesítésére.

A részletes pályázati felhívás a http://varoshaza.zalakaros.hu/onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato
internetes oldalon megtekinthetõ. A pályázatokat 2011. augusztus 24-én 10 óráig lehet benyújta-
ni Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A pályázati anyagok ugyanitt átvehetõek.



Utolsó munkanapján elköszönt a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. eddigi vezérigaz-
gatójától a város és a fürdõ vezetése.

Horváth Vencel eddigi munkáját
Novák Ferenc polgármester, vala-
mint Deutshné Lang Erika és Kötõ

Attila alpolgármesterek köszönték
meg, az önkormányzat és a fürdõ
jelképes ajándékát átnyújtva a  für-
dõvezetõnek.

A polgármester hangsúlyozta: a
fürdõvezetõk sorában Horváth
Vencel töltötte el a vezetõi poszton
a leghosszabb – húsz évnyi – idõt,
lelkiismeretes munkát végezve a lé-
tesítmény élén.

Horváth Venceltõl az új vezér-
igazgató, dr. Burján Richárd is elkö-
szönt, mint mondta: precíz átadás-
átvétel történt az elmúlt hetekben,
amit ezúton is köszön az igazgató-
nak.

Horváth Vencel jelezte: büszke
azokra a fejlesztésekre, beruházá-
sokra, és mindarra, ami vezetése
alatt a fürdõn történt. A Gránit
Gyógyfürdõ élete, sikerei továbbra
is meghatározóak lesznek a város
életében – emelte ki.

Horváth Venceltõl az új vezérigazgató, dr. Burján Richárd is elköszönt.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalakaros város idegenforgalmi-

lag legfrekventáltabb területe a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság-
nak. Az elmúlt évek nyári idõszaká-
ban sikeres programnak futott be a
Bûnmegelõzési Iroda mûködtetése,
hiszen korábban a település köz-
ponti területén gyakoriak voltak a
strandlopások, gépkocsi-feltörések,
melyek száma a tavalyi nyárra nul-
lára redukálódott. Idén nyáron a jú-
lius 1. és augusztus 21. közötti idõ-
szakban a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság ismét mûködteti az iro-
dát, amelynek hivatalos megnyitó-
jára 2011. július 1-jén 10.00 órakor
került sor, mely megnyitón a média
is nagy számban képviseltette ma-
gát. 

Dr. Molnár József rendõr alezre-
des, a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság vezetõje megnyitóbeszé-

dében ki-
emelte: „Cé-
lunk elérni
azt, hogy a
fürdõváros-
ban a betö-
réses lopá-
sok, a be-
surranásos
lopások, a
strandlopá-
sok és a
gépjármû-
vekkel kap-
c s o l a t o s
bûncselek-
mények szá-
ma a tavalyi
évben elér-
tet ne lépje
túl. Célunk továbbá növelni mind
a lakosság, mind a Zalakarosban
pihenni vágyók szubjektív bizton-

ságérzetét és objektív biztonsá-
gát.”

Az iroda mûködésében, üzemel-
tetésében a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság Bûnmegelõzési Cso-
portja, a Zalakarosi Rendõrõrs,
rendõrtiszti fõiskolai hallgatók és
nem utolsósorban nagykanizsai kö-
zépiskolákban tanuló kortárs-segítõ
diákok vesznek majd részt, akik a
fõiskolai hallgatókkal közösen fi-
gyelõszolgálatot látnak el, és há-
rom nyelvû (angol, német, magyar)
bûnmegelõzési témájú szórólapo-
kat osztanak a strandfürdõ terüle-
tén, valamint a fürdõ környezeté-
ben található parkolókban, illetve
Zalakaros központjában. 

Sikeres programként futott be

HATÉKONYABB
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST

Szálláshelyeik még haté-
konyabb reklámozása érde-
kében a Gyógyfürdõ téren ál-
ló zöld pavilon bérlésének le-
hetõségét kérte az önkor-
mányzattól a magánszállás-
adók szövetsége.

– Sajnálatos módon a ké-
rés késõn érkezett, miután a
testület korábban már dön-
tött a pavilon elbontásáról,
sõt, kijelölte a bontás határ-
idejét is – fogalmazott a kérés
kapcsán Novák Ferenc polgár-
mester. Hangsúlyozta ugyan-
akkor: az önkormányzat tá-
mogatja a szövetséget céljai
elérésben, illetve a hatéko-
nyabb fellépésben. A turiszti-
kai egyesületben a szövetség
tagjainak lehetõsége nyílik az
érdekérvényesítésre, ugyan-
akkor a Tourinform-iroda in-
formációs részlegében is na-
gyobb teret kapnak a jövõben
a szövetség tagjainak anyagai.

VENDÉGVONZÓ
FEJLESZTÉSEK
A képviselõ-testület elé tár-

ta közel kétmilliárd forint érté-
kû fejlesztési elképzeléseit a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. új veze-
tése. A terveket a testület július
8-i ülésén, zárt ajtók mögött vi-
tatta meg. Az ülést követõen
Novák Ferenc polgármester la-
punknak úgy nyilatkozott: a
képviselõk egyetértettek a fej-
lesztési irányokkal és tervekkel,
el is fogadták azokat, fontos-
nak tartották azonban, hogy a
közeljövõben olyan beruházá-
sok valósuljanak meg a gyógy-
fürdõben, melyek azonnali
vendégvonzó hatással bírnak.
Ennek megfelelõen három
nagyprojektet emeltek ki: sza-
unavilág kiépítése, belsõ csúsz-
dapark kialakítása, illetve vizes
és száraz gyermekvilág kiépíté-
se. A polgármester hangsúlyoz-
ta: az említett elképzelésekhez
a fürdõ vezetésének olyan ter-
veket kell kidolgoznia, melyek
alkalmasak arra, hogy azokkal
pályázatokon vegyenek részt.

– A fejlesztések mindegyikét
pályázati segítséggel szeret-
nénk megoldani, fontos, hogy a
kiírásokra az intézmény azon-
nal tudjon reagálni – közölte.

Elköszönt a fürdõvezetõ

Szakosztályi kérelmek
Mind a sakkozók, mind a focisták plusz támogatás igényével for-

dultak a képviselõ-testület elé a közelmúltban. A sakkozóknak az
NB II-be való feljutás miatt léptek fel többletforrás igényei, a labda-
rúgók viszont elõleget kértek az új szezon indításához a második
félévi források terhére. A képviselõk a sakkozók igényét tárgyalva
úgy döntöttek: a támogatásokhoz beadott szeptemberi pályázatok
során a magasabb szintre jutást figyelembe fogják venni. A labdarú-
gók a második félév terhére megkapják a kért elõleget, miután az
elsõ félévre utalt támogatással elszámolnak az önkormányzat felé.

A Bûnmegelõzési Iroda a gyógyfürdõ területén, 
a bejárattal szemben üzemel. 

Nyitva tartási ideje: minden nap 10.00 órától 
18.00 óráig – áll a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

honlapjának közleményében.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindemellett júniustól augusz-

tusig 6 elembõl álló rendezvényso-
rozatot szervezett, illetve szervez a
város – ez a programsor indult újtá-
ra június 24-én egy izgalmas, Szent
Iván-éji kirándulással. A túra Lõrincz
Sándor vezetésével este nyolc óra-
kor indult, a vállalkozó kedvûeket
Ódor László, Zalamerenye polgár-

mestere indította, már csak azért is,
mert a végállomás éppen
Zalamerenye volt.

A lelkes csapat a kilátó irányából
mezõ mellett, illetve erdõn átveze-
tõ úton jutott el a célállomásra. A
sötét beálltával jól jöttek a kis lám-
pások, no meg a szentjánosboga-
rak.

A kirándulókat Merenyén a Bu-
dapesti Radikális Színház elõadása,
templomi hangverseny, majd sza-
lonnasütés és tábortûz várta, s nem
hiányoztak a zamatos helyi borok
sem. A csapat fáklyafényes felvonu-

lással indult vissza hajnalban
Zalakarosra.

Másnap, június 25-én a Kertmozi
épületében és parkjában, csodála-

tos környezetben, bár nem túl jó
idõben került sor az I. Zalakarosi
Egészségnap programjaira, mely so-
rán a lakosság, illetve a rendezvény-
re ellátogatók számára a kulturális
és gasztronómiai programok mel-
lett szûrõvizsgálatokat, valamint

egészségmegõrzéssel és betegség-
megelõzéssel kapcsolatos tájékoz-
tató programokat szerveztek.

Számos érdekes elõadást hall-

hattak a jelenlévõk különbözõ be-
tegségekrõl, allergiáról, gyermek-
kori problémákról, és rengeteg iz-
galmas torna-, illetve táncbemutató

is várta a közönséget. Akik kedvet
éreztek, meg is mozgathatták tag-
jaikat. Erre különösen jó lehetõség
a zumba bemutató után, valamint
Katus Attila aerobic világbajnok
„tornaóráján” adódott – utóbbi-
hoz több, eredetileg csak nézelõd-

ni érkezõ vendég is csatlakozott.
Az edzõként, személyi trénerként
is dolgozó világbajnok a mindenki-
nek jólesõ torna után rövid elõ-

adásban hívta fel a figyelmet a
mozgás, az egészséges étkezés
fontosságára. Mint mondta: min-
denki óriási mozgásigénnyel, a

mozgás örömé-
vel születik és éli
gyermekkorát,
amit nem sza-
bad elfeledtetni,
vagy akár „tö-
rölni” a késõbbi
életünkbõl sem.
Rámutatott: a
szülõi példaadás
nélkülözhetet-
len, a közös ki-
rándulások, ke-
rékpározás, tor-
na, úszás, egyál-
talán: a mozgás
minden, a szülõ-
vel közösen
végzett formája,

az otthoni étkezések rendszere és
egészségessége meghatározó a
növekvõ gyermek számára.

Ezt szem elõtt tartva a szerve-
zõk a kedves Olvasókat, családokat,
kicsiket és nagyokat szeretettel vár-
ják a további rendezvényekre is.

Egészségünkre váljék!

Napokon belül befejezõdik a
zalakarosi Hotel Venus uniós pá-
lyázatból finanszírozott ener-
giakorszerûsítése. A lefúrt csö-
veken a föld hõjét hasznosítják,
az épület tetején lévõ napkol-
lektorok pedig a fényt alakítják
át, hogy a szálloda összes léte-
sítményét ezzel lehessen hûteni
és fûteni. A város szívében elhe-
lyezkedõ családbarát szálloda
szobáiban is mennyezet-pado-
zat és fal hûtés-fûtés van, amely
egészen más hõérzetet biztosít,
mint a hagyományos radiátor-,
vagy klímaeszközök.

– 108 négyzetméter napkol-
lektort szereltek fel az épüle-
tekre. Naponta  6000 liter me-
leg víz elõállítására alkalmas a
rendszer, és közel 30 fokra fût-

hetjük fel a két, 100 köb-
méteres szabadtéri-és fedett
medence vízét is – tudtuk meg

dr. Virágné Bálint Mária szállo-
daigazgatótól. Hozzátette: a ta-
lajszondákkal együtt három hõ-

szivattyút is beüzemeltek. A kol-
lektorok tehát a meleg vizet és
medence fûtését végzik, míg a

hõszivattyúk hûtik és fûtik
a szállodát gázenergia nél-
kül.

A beruházás megvalósí-
tásához 60 millió forint pá-
lyázati összeg is segítette a
szálloda vezetését, s a szá-
mítások szerint a ráfordítás
néhány év alatt megtérül.

A szállodaigazgató hoz-
zátette: az említett fejlesz-
tés mellett tovább bõvítik a
szálloda „éléskamrájának”
számító garabonci farm ter-
melését, s a fõszezonra el-
készül a játszóterük, a sza-
badtéri úszómedence és a
napozóterasz is.

A fejlesztést pályázati források is segítették

Napkollektorok és hõszivattyúk hûtik-fûtik a szállodát.

ÉJSZAKAI TÚRA ÉS EGÉSZSÉGNAP

AZ EGÉSZSÉGRE NEVELÕ
PROGRAMOK:

Július 23. Biciklitúra.
Augusztus 6. Biciklitúra.
Augusztus 27. Zalakarosi 

Egészségnap záró rendezvény
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Rendezvények a fürdõn és a városban
A nyári napokon és estéken sokféle

programmal várja a lakosságot és a vendé-
geket mind a Zalakarosi Turisztikai Egyesü-
let, mind a Gránit Gyógyfürdõ.

A fürdõ tematikus napokat szervez látoga-
tóinak. Az elsõ ilyen jellegû napot június 25-én
tarthatták meg „Újra itt a nyár!” címmel. Saj-
nos, a nyár ezen a számára kijelölt napon csak
nem akart megérkezni, a
vendégek bizony fázósan
burkolóztak be törölközõik-
be vagy köpenyeikbe, és
még a rendezvénysátorban
tartott nyári ruha- és fürdõ-
ruha bemutató sem melegí-
tette fel kellõen a nézõket
(ez azonban nem a model-
lek hibája volt).

A divatbemutatók mellett
bûvészmutatványokkal, la-
tintánc bemutatóval, hajó-
modell versennyel is várták a
nagyérdemût, és ezen a napon tartották a
Karosi Fúvósfesztivált is a fürdõ területén,
mely nagyon hangulatos bemutatókkal szóra-
koztatott mindenkit.

A július 2-ai, „Egészség és életmód” temati-
kus nap sem múlt el idõjárási szempontból za-
vartalanul, a fázósakat itt torna bemutatókkal
és rodeo bika fürdõbajnoksággal próbálták ki-
csit „felmelegíteni”. Itt volt Szabó Ádám, a Csil-
lag születik tangóharmonikás sztárja is, s a kö-
zönséget egészségsátorral, ételkóstolóval is
várták. A tematikus napok kiemelt programja
az éjszakai élményfürdõzés, mely hangulatos
zenével, koktélokkal kiegészítve várt és vár
minden érdeklõdõt.

Pais Viktória, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. mar-
keting szervezõje elmondta: a nyár folyamán
még két alkalommal, július 30-án és augusztus
6-án várják a fürdõvendégeket, és mindenki
bízik abban, hogy a programokat végre igazi
nyárias idõben tarthatják meg.

A turisztikai egyesület a Tourinform-irodá-
val együttmûködve szintén több, egész hétvé-
gét betöltõ rendezvénysorozatot állított össze
a városunkban nyaralóknak és a település la-

kosságának. Több
rendezvényen va-
gyunk túl, ezekrõl
lapunkban már ol-
vashattak is. A leg-
utóbbi, a
Copacabana Caros
elnevezésû, újszerû-
ségével és hangula-

tával azonban ki-
emelkedik a
programok sorá-
ból. Az idei év
egyik legna-

gyobb rendezvénye valódi latinos hangulatot
varázsolt városunkba, és itt már az idõjárásra
sem lehetett panasz.

A program során a fürdõn valódi tenger-
parti hangulat uralkodott, pálmafák szegélyez-
ték a mûsorszámok fõ helyszíneként kijelölt
hullámmedencét, s dél-amerikai ritmusok te-
remtettek a szokásostól eltérõ, ám kifejezet-
ten jó hangulatot. 

A salsa és dél-amerikai napok nem csak a

zenérõl, hanem a fantasztikus koktélokról is
szóltak: a koktélkeverõ világbajnok, Kiki veze-
tésével fergetges koktél show-t láthattak a né-
zõk mind a fürdõn, mind a strand bejárata
elõtti területen, s természetesen meg is lehe-
tett kóstolni a finomságokat.

Emellett a vállalkozó kedvûek szakavatott
vezetéssel a salsa, a merenge, a rueda alapjait
is elsajátíthatták – táncoltak vízben, vízparton,
aszfalton, szóval mindenütt, ahol szólt a zene.
És nem maradhatott ki a  táncok sorából a coli-

ta zeneszámra koreografált, erotikus mozdula-
toktól sem mentes tánc sem, mi több: a fürdõn
colita rekordkísérlet is végrehajtottak, még-
hozzá sikerrel,  a Chili Salsa iskola segítségével
a résztvevõk. A strandolókat ugyanis folyama-
tos irányítás mellett tanították meg a colita lé-
péseire, s az elõre meghirdetett idõpontban
254-en táncolták ezt a koreográfiát. A részvé-
teli számot a szervezõk országos csúcsként
tartják számon.

Akik belekóstoltak a programokba, egyönte-
tûen kedvezõen nyilatkoztak a rendezvényrõl.

Szécsényi Szabolcs, a Tourinform-iroda ve-
zetõje elmondta: meglátása szerint komoly ér-
deklõdést váltott ki a város e nagyrendezvé-

nye, sikerült – szó szerint is – megmozgatni a
vendégeket, a lakosságot, de a térségben élõ-
ket is.

– Örülünk, hogy a fürdõ új vezetése part-
nernek mutatkozott a rendezvény egyes ele-
meinek a fürdõn történõ levezénylésében. A
tapasztalatok megerõsítették, hogy ezzel
még különösebb hangulatot sikerült Karosra
varázsolnunk, és kellemes emlékekkel térhet-
nek haza azok, akik a Copacabana Caros
programjain részt vettek – összegezte.

LATIN VARÁZS, COLITA REKORD ÉS KOKTÉL SHOW



A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0025
„Könyvtári szolgáltatások fejleszté-
se Zalában” címû pályázat újabb si-
kerélményt nyújtott tizenhat Zala
megyei diák részére. Õk voltak
azok a felsõ tagozatos vagy közép-
iskolás korú tanulók, akik részt vet-
tek és eredményesen szerepeltek
az év folyamán a „Csak az ember
olvas” rajzpályázat, a „Folyóirat-la-
pozó játék” és olvasásélményekrõl
készült esszéíró pályázatokon. Kö-
zülük 5 zalakarosi felsõ tagozatos
tanuló nyert meghívást a teljes ellá-
tást és a programokat ingyenesen
biztosító táborba. Hegedüs Kata 5.
osztályos, Bartalovics Petra, Hor-
váth Alexandra, Horváth Aliz 6. osz-
tályos és Kremonás Lucia 8. osztá-
lyos tanulók mindnyájan elsõ helye-
zett vagy különdíjas rajzaikkal érde-
melték ki a lehetõséget. 

Kísérõ és a tábori foglalkozáso-
kat tartó pedagógusok Némethné
Hajdu Márta, projektmenedzser,
Bedõ Sándorné szakmai vezetõ, tá-
borvezetõ, a Zala Megyei Pedagó-
giai Intézetbõl, Varga Ferencné
szakmai vezetõ a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolából és
Horváthné Nagy Elvira szakmai ve-
zetõ a zalakarosi Móra Ferenc Álta-
lános Iskolából voltak.

A megye különbözõ pontjairól
érkezett diákokat balatoni fürdõ-
zés, ismerkedési est, hajókirándulás
várta. Badacsonyban megtekintet-
ték az Egry József és a Chagall kiál-

lítást , részt vettek Mondj mesét!
történetíró foglalkozáson, kézmû-
ves foglalkozáson, önismereti játé-
kokban és Ki mit tud? versenyen.
Keszthelyen - záró programként - a

kis csapat megtekin-
tette a Munkácsy-kiál-
lítást, s meghallgatta a
festõ és a képek tör-
ténetét az idegenve-
zetõ élményszerû elõ-
adásában. 

A gyerekek címe-
ket cserélve, baráti
kapcsolatokat alakítva
és sok-sok élménnyel
gazdagodva tértek
haza. Mindezekért kö-
szönet a tábort meg-
szervezõ tanároknak
és az Európai Unió és
az Európai Szociális
Alap társfinanszírozá-
sával megvalósuló
NFÜ pályázatnak.

Horváthné 
Nagy Elvira

A Szabadicsné Rádi Éva és
Szabadics Zoltán által alapított

szervezet júniusban összesen hat-
van gyermek számára állított össze
nagyon vidám és tartalmas progra-
mot, munkájukat rengeteg önkén-
tes segítette. A tábor vezetõje ez
évben is Gerlinger Sándor volt, aki
immár óriási rutinnal szervezte és
vezette a gyermekcsoportokat.

A Holnapocska tábor lakóit
meglátogatta Rigó Csaba kormány-
megbízott is. - Ez a tábor, ez a kez-
deményezés példa értékû – hang-
súlyozta tábori „szemléje” után Ri-
gó Csaba, hozzátéve: a szándékok
szerint a kormány állami források-
kal is támo-
gatja majd a
hasonló kez-
deményezé-
seket. A kor-
mánymegbí-
zott maga is
belekóstolt a
tábor életébe,
elkísérte töb-
bek között a
gyerekeket a
turnuszáró sé-
talovaglásra
is.

– Óriási
öröm szá-

momra, számunkra a gyerekek ra-
gyogó arcát látni. Ez a legjobb visz-
szajelzés nekünk, szervezõknek,
hogy a gyerekek tényleg jól érzik
magukat, és hogy jó, amit csinálunk
– mondta Szabadics Zoltán. Az egy-
hetes tábor 3,5 millió forintba kerül,
de a gyerekeknek minden ingyene-
sen áll rendelkezésére. – A hagyo-
mányt, a tábor megszervezését
folytatni szeretnénk, s amennyi-
ben a kormánymegbízotti ígéret
valóra válik, vagyis, ha az állam
forrásokat bocsát hasonló tábo-
rok megszervezéséhez, mi is pá-
lyázni fogunk – jelezte Szabadics
Zoltán, átadva egyben szerkesztõ-
ségünk számára a tábor lakóinak
közös ajándékát: egy mindenki ál-
tal aláírt, fényképpel ellátott em-
léklapot, melyet ezúton is köszö-
nünk.
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Szándékaink ellenére elõzõ lapszámunkban – bár hagyomá-
nyainknak ellentmondott – sajnos, nem volt lehetõségünk a Mó-
ra-iskola ballagási ünnepségén készült fotó leközlésére. E hiá-
nyosságot most pótoljuk, remélve, hogy a megörökített pillana-
tokat most is szívesen látják az érintettek. Íme tehát az elballa-
gott nyolcadikosok, akiknek ezúton is sok-sok sikert, kitartást,
rengeteg szép pillanatot kívánunk új iskoláikban, új társaik kö-
zött!

Példaértékû kezdeményezés

A tábor lakóit Rigó Csaba kormánymegbízott 
(jobbról) is meglátogatta.

Harmadik alkalommal hívta és várta a zalakarosi, nagykanizsai és
csurgói térségben élõ gyerekeket a Holnapocska tábor Csapin.

A gyermekeik nyaraltatását megoldani nem, vagy nehezen tudó
szülõk segítségére, és elsõsorban a gyerekek nyarának vidámabbá té-
telére idén nyáron immár harmadik alkalommal szervezett két turnus-
ban tábort a Holnapocska Nonprofit Kft. 

Olvasótábor Balatongyörökön
ZALAKAROSI DIÁKOKAT IS MEGHÍVTAK
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Sajnos, az ötlet nem vált be tel-
jesen, ugyanis a kellemes idõben is
csak néhány száz nézõ volt kíváncsi
a díjugrató versenyre. Ez talán an-
nak is köszönhetõ, hogy a versen-
nyel párhuzamosan több rendez-
vény (egészségnap, fúvóstalálkozó)
is volt városunkban.

Az idei versenyt Deutschné Lang
Erika, a sportért felelõs alpolgár-
mester nyitotta meg, aki köszöntõ-
jében a magyar nemzet lovas múlt-
jára hívta fel a figyelmet. A szerve-
zõk alapos elõkészítõ munkája elle-
nére a verseny csúszással kezdõ-
dött, ugyanis a mentõk nem érkez-
tek meg idõben. A több éves kap-
csolat eredményeként ezt a csorbát
sikerült rövid idõn belül orvosolni,
így a versenyzõknek és a nézõknek
mindöszsze fél órát kellett várakoz-
niuk.

Fülöp Csaba fõszervezõ elmond-
ta, hogy a kezdeti nehézségek elle-
nére mindenki elégedett lehet, hisz
a pálya tetszett a lovasoknak, a né-

zõk pedig izgalmas versenyt láthat-
tak. A behiákpusztai lovas pályán
megrendezett versenyen ezúttal 6
versenyszámban hirdettek gyõz-
test. A viadalra, melyre idén is ér-
keztek szomszédos megyékbõl ver-
senyzõk – sõt volt egri indulónk is –
ezúttal 62 db nevezés érkezett. 

A Zalakaros Kupát ezúttal a Len-
ti Kerkamenti LE lovasa, Tüske Niko-
lett nyerte meg, de meg kell emlí-
teni Kovács Levente nevét is, aki 14.
születésnapján ért el remek ered-
ményt. A dobogósoknak járó kupá-
kat Deutschné Lang Erika alpolgár-
mester adta át a lovasoknak, míg a
szalagokat Nagy Lajos, a versenybi-
zottság tagja tûzte fel a lovaknak.

A szervezõk a díjugratás mellett
a gyerekek számára légvárral és
lovaskocsis kirándulással kedvesked-
tek.

Eredmények. B/0 nyitott ver-
senyszám: 1. Gecse Csaba (Rádiházai
Lovas Klub, Rádiháza Cinóber nevû
lova), 2. Kovács Levente (Gyûrûs-

Gidrán Egyesület, Magenta nl.), 3.
Farkas Zsóka (Szombathely Prestige
LSE, Juhar nl.), B/1a stílusverseny
kezdõ lovasok részére: 1. Kovács
Helga (Körmendi LSE, Mylady nl.) 2.
Lágler Viktória (Hévízi LK, Argo nl.),

3. Bacs Berill (N. Toledo LE, Szema-
for Szilaj nl.), B/1c nyitott: 1. Gecse
Csaba (Rádiháza LK, Rádiháza Cinó-
ber nl.), 2. Kaizinger Balázs (Eger,
Kolibri nl.), 3. Micskó János (Cavallo
Carmen nl.) B/2 ifjúsági: 1. Kálmán

Lotti (Sz. Prestige LSE, Hûtlen nl.), 2.
Nagy Zsófia (Kanizsa Lovasklub, Tik-
kasztó Többsincs nl.), 3. Kovács
Emese (Gyûrûs-Gidrán, Kohelian
Karsaly nl.). B/2 nyitott: 1. Tüske Ni-
kolett (Lenti Kerkamenti LE, Kabala

nl.), 2. Homály Norbert (Körmend,
T.Boy nl.), 3. Finta Géza (Gyenesdiás
Kinizsi SK, Csabi nl B/3 nyitott: 1.
Tüske Nikolett (Kabala nl.), 2.
Micskó János (Passat nl.), 3. Micskó
János (Lord nl.).

ASZTALITENISZ
A nagykanizsai Bolyai-is-

kolában rendezte meg a Zala
megyei Asztalitenisz Szövet-
ség és a Tompa Ingatlanfor-
galmi Kft.-Kanizsa Sörgyár
évadzáró versenyét, a Gejzír-
Kanizsa Kupát.

A megméretésen ezúttal
csak azok indulhattak, akik a
megyei csapatbajnokságban
szerepelnek. Az indulók kö-
zött természetesen ott vol-
tak a megyei bajnokságot
nyert Zalakaros és Térsége SE
asztaliteniszezõi is, akik esé-
lyeshez méltóan szerepeltek.
A párosok vetélkedésébõl a
zalakarosi Takács Péter-Ador-
ján József kettõs került ki
gyõztesen, míg az egyéni
versenyben kibérelték a do-
bogót versenyzõink, hisz a
gyõzelmet Halász Lajos sze-
rezte meg Takács Péter elõtt,
míg a harmadik Adorján Jó-
zsef lett. 

Sportolóinknak ezúton is
gratulálunk.

Díjugrató verseny és bajnokság

A 4 csapat gigászi küzdel-
mében a gyõzelmet Halász
Máté vezetésével a Horváth
Márk, Nagy László, Novák
András, Szûcs Richárd alkot-
ta csapat szerezte meg
Olasz Zsolt csapata (Varga
Máté, Negreár Ferenc, Far-
kas Ricsi, Florek Zsolt) elõtt.
A harmadik helyezést Tóber
József csapata (Szever Sza-
bolcs, Szentes Tamás, Szalai
József, Imrei László) szerezte
meg, míg negyedik helyen
Nagy Péter csapata (Domsa
Rudolf, Halász Gergõ, Hor-
váth Szilárd, Baranyai Lász-
ló) végzett.

A szervezõk remélik,
hogy hagyománnyá válik ez
a csapatépítõ rendezvény,
és jövõre is megrendezésre

kerülhet. Ez úton szeretnék megkö-
szönni a Zalakarosi Móra Ferenc Ál-
talános iskola igazgatónõjének,
hogy helyet biztosított a sportked-
velõ fiataloknak.

Nehézfiúk focikupája
Idén elõször került megrendezésre Zalakaroson a SPARTACUS XXL

Gym Kondicionáló & fitness terem szervezésével az elsõ terem-labda-
rúgó bajnokság, ahol most nem az erejüket, hanem ügyességüket
mérték össze a fiúk.  

A Zalakaros és Térsége SE lovas szakosztálya rendezésében 2011.
június 25-én került sor a hagyományos Zalakaros Kupa díjugrató ver-
senyre és a megyei díjugrató bajnokság fordulójára. A versenyt ezút-
tal szombaton rendezték annak reményében, hogy a fürdõvendégek
többsége szombaton a városban tartózkodik.



2011. július 14.8

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. � 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter � Szerkesztõ: Antal Anita � Telefon: 30/9116-550 � E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

JÚLIUS 22., PÉNTEK JÚLIUS 23., SZOMBAT JÚLIUS 24., VASÁRNAP

16.00 – 20.00: Gyermek animáció – baby sátor
16.00 – 20.00: Karosi Kínáló (kitelepült

Tourinform)
16.00 – 17.00: Szerencsekerék
16.00 – 20.00: Felfújható csúszda

18.00: Város napi ünnepség a Kertmoziban

19.20 – 21.00: Vendéglátás az Iskolában
(sportudvar)

19.00 – 24.00: Bál a Casino együttessel

08.00: 24 órás úszás a Fürdõn
09.00: „TöbbKaros” sportnap
15.00: Zalakaros Maraton Országúti Kerékpár
verseny - Gyógyfürdõ tér, Termál út
16.00 – 20.00: Gyermek animáció
16.00 – 20.00: Karosi Kínáló (kitelepült

Tourinform)
16.00 – 17.00: Szerencsekerék

17.00: Asperhofeni fúvószenekar fellépése a
strandfürdõ területén

16.00 – 21.00: Rodeobika
19.00 – 24.00: Bál a Rulett Együttessel

19.30: SP koncert

10.00: Ünnepi szentmise az Isteni Irgalmas-
ság  templomban

16.00 – 20.00: Gyermek animáció
16.00 – 20.00: Karosi Kínáló (kitelepült

Tourinform)
17.00: Meseerdõ bábszínház

18.00: Karos Táncegyüttes fellépése

18.30: Dalárda fellépése

19.00 – 24:00: Bál a Lenner – Horváth 
Duó-val

20.00: „Cigányszerelem” – táncmûsor

MEGHÍVÓ VÁROSNAPRA
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL VÁRJA  

A VÁROS LAKOSSÁGÁT  – APRAJÁT ÉS NAGYJÁT, A CSALÁDOKAT – 
A 2011. JÚLIUS 22-24. NAPJÁN MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ VÁROS NAPI PROGRAMOKRA.

ZALAKAROS VÁROS NAPJA PROGRAMJAI:

A VÁROSI ÜNNEPSÉG MÛSORA:
AZ ÜNNEPI PROGRAM HELYSZÍNE.:  KERTMOZI ( SZÕLÕ UTCA)

IDEJE: 2011. JÚLIUS 22. (PÉNTEK) 18.00 ÓRA

Apró-népek köszöntése – Himnusz – Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár ünnepi beszéde 
Városi nõi énekkar elõadása – Novák Ferenc polgármester köszöntõje – Kitüntetések átadása

„Nemzedékek” mûsora – Szózat

Köszöntsük együtt a Város Napját!
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a városi ünnepséget követõ vendéglátásra    

történõ belépéshez lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni!

Novák Ferenc polgármester

11.00–17.00: Háttérszolgáltatások: Gránit
Gyermek játékváros, egy jó program a család-
nak – Kiskastély ugrálóvár (50 kg-ig) – Elektro-
mos helikopter apróságoknak – Trambulin 

Gyermek Játéktár 40 játékkal, (kisbiciklik,
családi társas, ügyességi, memória, rugós focik,
mocsárjáró eszközök, konstruktív játékok ) 

Elektromos kisautók, motorok 
a) Családi vetélkedõ 
b) Hennafestés 
c) 13.00–17.00: Grafológia, gyermek és fel-

nõtt rajzelemzés
PROGRAMOK:
11.00–12.00: Vendégünk Rudi bohóc  

15.00–16.00: Egy óra Zabszalma Együttessel 
17.00: Sztárvendég: Vastag Tomi, az X Fak-

tor felfedezettje
21.00–01.30: Éjszakai élményfürdõzés (DJ.,

Karaoke, büfé, koktélok, medencék, jacuzzi, jó
hangulat, fények,…)

Július 30. Családi Nap a Gránit Gyermek Játékvárosban


