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A Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezetése és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviselõje  március 12-én a Városházán aláírta a „Ví-
zi gyermekvilág, tematikus játszóház és kalandpark építése, a
zalakarosi Gránit Gyógy- és Élményfürdõben” pályázattal megva-
lósuló beruházás támogatási szerzõdését. 

Az aláírást követõen már el is kezdõdtek a munkálatok a strand-
fürdõ területén, a hullámmedence melletti térségben. Az idõ való-
ban sürget, hiszen a beruházást a fürdõ vezetése július 1-jén készre
kívánja jelenteni, hogy a szezon idején már mûködhessen a gyer-
mek álomvilág. 

Minderrõl, valamint a beruházás körülményeirõl, részleteirõl
Novák Ferenc polgármester, dr. Burján Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. vezérigazgatója, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke,
Deutschné Lang Erika alpolgármester és dr. Tóth Gábor, a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség program-végrehajtási
igazgatója tájékoztatta az ez alkalomból összehívott sajtótájékozta-
tón a média megjelent képviselõit.

(Részletek a 3. oldalon.)

Elkezdõdött a vízi gyermekvilág
megvalósítása

A márciusi forradalomra emlékeztünk
– Az 1848-as forradalom nem

a pesti utcán és nem is a Pilvax
kávéházban kezdõdött, hanem a
reformkorban, amikor Széchenyi
nagy ívû munkájának eredmé-
nyeként a reformkor csodálatos
iskoláiban kinevelõdött egy
nemzedék, amely szellemileg fel-
készült a változás törvényi kere-

teinek megalkotására. A célok te-
hát nem pillanatnyi sérelmi hely-
zetbõl indíttatva fogalmazódtak
meg az 1848. március 15-ét köve-
tõ napokban – e szavakkal kezdte
ünnepi megemlékezõ beszédét
Novák Ferenc polgármester a Batt-
hyány-szobor elõtt tartott városi
ünnepségen, ahova sokan jöttek

el – városlakók és vendégek egy-
aránt –, hogy együtt ünnepeljék a
164 évvel ezelõtt történteket.

A polgármester részletesen
szólt az elsõ felelõs magyar kor-
mány, a Batthyány-kormány tagja-
iról és munkájáról, akiknek váro-
sunk éppen a szobor és a körülöt-
te lévõ emléktáblák elhelyezésével

tisztelgett, és akiknek emlékét vá-
rosunk legkisebb tagjai is ápolják:
az ünnepséget megelõzõen az
óvodások elhozták ide a maguk
készítette zászlócskákat, hogy ez-
zel tisztelegjenek a hõsök elõtt.

(Folytatás a 4.oldalon.)

Tisztelgés a hõsök emléke elõtt. Ovisok a Batthyány-szobornál.
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LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 
2012. március 30-án (pénteken) háztartási lim-lom 

gyûjtése történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék,
gyógyszer, autógumi)!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat március 30-án reggel
7 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2012. március 30-án elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási
kisgépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is törté-
nik. Kérjük, hogy ezen hulladékokat március 30-án reggel 7–10 óra
között helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Fõ u. 6/b. szám alatti
Orvosi rendelõ és a Közösségi ház közötti parkolóban ideiglene-
sen kialakított gyûjtõhelyen!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügye-
let fokozottan ellenõrizni fogja.

Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen
történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Polgármesteri Hivatal
Zalakaros

Horvát-magyar partnerség kere-
tében több pályázat benyújtásáról
is döntött a képviselõ-testület a kö-
zelmúltban.

IPA-pályázat segítségével való-
sulna meg a sörpince épületének
borházzá alakítása, közös kerékpár-
út projekttel az Üdülõ sori kerék-

párút megépítése. Az Inno-Mura
partnerség keretében Zalakaroson
komplex településfejlesztési minta-
dokumentum csomag készülne –
részei: Integrált Városfejlesztési
Stratégia, településfejlesztési kon-

cepció, rendezési terv, befektetési
ajánló –, projektmenedzser képzés
valósulna meg, s egy, a kulturális
örökség tematikus útvonalainak
fejlesztésére hirdetett pályázatban
is részt venne városunk a Közösségi
Ház által.

Utóbbi a Thúry György kanizsai
várkapitány emlékéhez kapcsoló-
dó helytörténeti bemutató kiala-
kítását jelentené, melynek kereté-
ben a Közösségi Ház megújítása is
lehetséges volna. Az említett pá-
lyázatban a horvátországi Donja
Vidovec és Donja Dubrava, illetve
magyar részrõl Zalaszabar és
Zalakaros fogott össze. E magyar-
horvát pályázat megvalósítható-
sági dokumentációját a közel-
múltban írták alá a partnerek.
(Felvételünk ezt a találkozót örö-
kítette meg.) Minden, fent emlí-
tett pályázat 95 százalékos támo-
gatást élvezne, a szükséges öt
százaléknyi önerõ biztosításáról a
képviselõ-testület igennel szava-
zott.

Horvát–magyar partnerség
KÖZÖS PÁLYÁZATOKAT ADNAK BE

A módosulásnak megfelelõen a
helyi önkormányzati rendeletekben
is átvezetésre került a talajterhelési
díj egységdíjának mértéke, így vá-
rosunk képviselõ-testülete is módo-
sította kapcsolódó rendeletét.

A törvény alapján a talajterhelé-
si díj mértékét a talajterhelési díj
alapja (a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési le-
hetõség hiányában az átalány alap-
ján meghatározott víz mennyisége,

csökkentve a külön jogszabály sze-
rinti locsolási célú felhasználásra fi-
gyelembe vett víz mennyiségével),
az egységdíj, valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határoz-
za meg. A felszín alatti víz állapota
szempontjából Zalakaros érzékeny
területen helyezkedik el, így itt na-
gyobb szorzószámot kell alkalmazni.
Talajterhelési díj fizetésére azok kö-
telezettek, akik a szennyvízcsatorna
rendszerre nem kötöttek rá.

Ingyenes
parkolás

Március elseje óta ingyenes
parkolás lépett életbe váro-
sunk egész területére vonat-
kozóan. Ehhez igazodva a kép-
viselõ-testület hatályon kívül
helyezte eddigi, a fizetõparko-
lók mûködésérõl és igénybe-
vételérõl szóló önkormányzati
rendeletét. Dr. Józsa Zsanett
jegyzõ azonban elmondta: a
parkolóhelyek esetében a ki-
zárólagos használat biztosítá-
sa ezután is lehetséges, ilyen
esetekben továbbra is díjfize-
tést állapít meg a testület.

A kiépített parkolóhelyeken
való parkolást a közterület-fel-
ügyelet a jövõben is ellenõrzi,
elsõsorban a rendeltetésszerû-
séget, illetve a parkolás szabá-
lyosságát vizsgálják, ám ellen-
õrzik azt is, hogy a személy-
gépkocsik valóban csak eseti
parkolásra, vagy netán tartó-
san használják a felfestett par-
kolóhelyeket. Utóbbi esetben
továbbra is fellépnek a parko-
lóhelyet tartósan használók el-
len, amennyiben a gépjármû
tulajdonosok nem rendelkez-
nek kizárólagos használattal.

Tízszeresre nõtt
a talajterhelési díj
Törvényi rendelkezést követõen az eddigi 120 Ft/m3-rõl annak tíz-

szeresére, azaz 1200 Ft/m3-re módosult a talajterhelési díj egységdíjá-
nak mértéke. 

Felülvizsgálják a rendeleteket
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét felül-

vizsgálata és a megváltozott jogszabályi környezetnek megfele-
lõen átalakította a képviselõ-testület.

A polgármesteri hivatal munkatársai az eddig kiadott rendele-
teket 90 napon belül felülvizsgálják, a szociális támogatásokat ez
után már az új rendelet elõírásainak megfelelõen állapítják meg.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Városunk turisztikai újrapo-

zícionálása jelenleg zajlik. Ennek
kiemelt területét képezi a fürdõ,
ahol számos változás és változta-
tás indult meg az elmúlt néhány
hónapban, kezdve az új vezetés,
menedzsment kialakításával. Az új
fürdõvezetés az önkormányzattal
egyeztetve komoly fejlesztéseket
kíván megvalósítani, melyek nem
titkolt célja a családosok ide csá-
bítása – jelezte Novák Ferenc.

– Mostani, több mint negyed-
milliárdos projektünk egy remél-
hetõleg pozitív folyamat kezdetét
jelenti. Az összesen 262 millió fo-
rint plusz áfa összegû beruházá-
sunkhoz közel 50 millió forintos
pályázati támogatást – az elnyer-
hetõ legnagyobb összeget – hoz-
hattuk el. A fejlesztés során egy

különleges, élménygazdag vízi
gyermekvilágot építünk ki a
strand területén. Természetesen
továbbra is fenn kívánjuk tartani
a hagyományos, híresen jó és kere-
sett gyógyszolgáltatást a fürdõn,
ugyanakkor új célcsoport ide csá-
bítását is feladatként tûztük ki –
fogalmazott dr. Burján Richárd. – A
családosok – mert hi-
szen róluk van szó –
már megjelentek a
fürdõn, ám az õ sza-
badidõ eltöltésük le-
hetõségét jelentõsen
kívánjuk bõvíteni.

A vezérigazgató rá-
mutatott: a legújabb
f e j l e s z t é s e k k e l
Zalakaros, illetve a für-
dõ olyan attrakciókat
kínálhat a családosok-
nak, melyek országos
szinten is egyedülálló-
ak, újszerûek, ezáltal komoly ver-
senyhelyzeti elõnyt is jelenthetnek
a városnak, a fürdõnek a többi für-
dõvel szemben.

A fejlesztésekrõl szólva elhang-
zott: gyermekmedence – zuhata-
gok, kisebb csúszdák, többfunkciós
víztorony, gomba, egyéb spriccelõ-
és mozgó élményelemek, összesen
63 vízi attrakció, négy csúszda – és
egy attrakciókkal ellátott vízi ját-

szótér áll majd a gyerekek rendel-
kezésére. Emellett létesül egy te-
matikus játszóház: bébi- birodalom,
strandóvoda és bababarát helyisé-
gek alkotják, melyekben az egé-

szen kicsi gyermekek is jól érezhetik
magukat. A gyerekeket mászófallal
és emeletes fedett játszóházzal is
várják, utóbbiban szárazcsúszdák,
alagutak, trambulin és még renge-
teg izgalmas, vidám játék, fejlesztõ
játék, sõt hangszer is kap helyet.

– Az új beruházás a különleges
szintû szolgáltatásával és színvilá-

gával várhatóan a vendégek köré-
ben kedvelt lesz, amelytõl a ven-
déglétszám emelkedését várjuk –
mondta a vezérigazgató. 

– A beruházás indítása elõtt a
helybéli kisgyermekes szülõk kö-
rében közvélemény kutatást vé-
geztünk arra vonatkozóan: mit
látnának szívesen egy strandóvo-
dában és -bölcsõdében, gyakorlati
tapasztalataik mit mutatnak, ho-

gyan volna szerencsés kialakíta-
nunk a gyerekbirodalmat – ecse-
telte a beruházás elõzményeit
Deutschné Lang Erika, hozzátéve:
kisgyermekes szülõként alapvetõen

nagyon fontosnak tartotta és tart-
ja, hogy valóban minden tekintet-
ben gyermekközpontú legyen a lé-
tesítmény. Mint mondta: a szülõk
rengeteg hasznos ötletet adtak a
véleménykérés során. Így többek
között felhívták a figyelmet a kerí-
tés fontosságára (ezt az eredeti
terv nem tartalmazta), kérték, hogy

a gyermekeket kísé-
rõk kényelmérõl is
gondoskod janak
(ital automata, újsá-
gok állnak majd
rendelkezésükre), s
felhívták a figyel-
met a helyiségek dí-
szítésének fontos-
ságára is.

Az alpolgármes-
ter ezzel kapcsolat-
ban jelezte: a szo-
bák falain a magyar
mesevilágból Vuk és

Vízipók Csodapók alakja elevenedik
majd meg.

– Ragaszkodtunk a magyar, ér-
tékõrzõ mesekincs világunkhoz,
így kerültek e rajzfilm figurák a
középpontba – így az alpolgármes-
ter. – Úgy vélem, ez a szülõkben,
nagyszülõkben is pozitív gondola-
tokat ébreszt majd, mindenki szí-
vesen látja viszont gyermekkora
kedvelt hõseit, akikkel aztán kicsit

újra is élheti saját gyermekkorát.
– A turizmusban az elmúlt idõ-

szakban komoly mélyrepülés kö-
vetkezett be, ebbõl kell most ki-
hoznunk az országot. A

zalakarosihoz hasonló fejlesztések
óriási segítséget nyújtanak ebben.
Az Új Széchenyi Terv megadja a
lehetõséget mindenkinek a to-
vábblépésre, s én úgy látom,
Zalakaros kiválóan tud élni a lehe-
tõségekkel, sõt, azonnal tudott re-
agálni a pályázati kiírásra – hang-
súlyozta dr. Tóth Gábor, kiemelve: a
város jó minõségû pályázatot nyúj-
tott be az ügynökséghez, s megtet-
te az elsõ jelentõs lépést ahhoz,
hogy a fürdõ új arculatot, új szol-
gáltatási palettát alkosson, s való-
ban újrapozícionálja a várost a tu-
rizmus területén.

Elkezdõdött a vízi gyermekvilág megvalósítása

KÜLÖNLEGES SZINTÛ SZOLGÁLTATÁS, EGYEDI KÍNÁLAT

Wellness részleg
a Napfényben
Az Új Széchenyi Terv elõ-

ször támogatja a magyaror-
szági üdülési jogrendszert,
támogatásával az elsõ üdülõ-
szövetkezeti wellness részleg
épülhet meg. 

A zalakarosi Napfény Üdü-
lõszövetkezet március 12-én
írta alá azt a támogatási szer-
zõdést, mely révén 2013 vé-
gére egy hárommedencés
termálvizes wellness blokk
szolgálja majd a közel 1600
fõs tagság és a szállodai ven-
dégek kényelmét. Az építke-
zés 2012 szeptemberében
kezdõdik, ezzel Zalakaros 3
csillagos szállodáinak legna-
gyobb wellness beruházása
valósul meg.

(Forrás: Turizmus Panoráma)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A városi ünnepségre ily módon

fellobogózott emlékmûnél a pol-
gármester az elsõ kormányról szól-
va elmondta: az iszonyú felelõssé-
get vett a vállára a forradalmat kö-
vetõen. 

– Miniszterei emberfeletti
munkával a magyar polgári állam
megteremtésén fáradoztak. Deák
Ferenc annak jogrendjét, Eötvös
József a tanügyét alakította. Szé-
chenyi István a közlekedéssel és a
közmunkaüggyel, Klauzál Gábor a
fölmûvelési és iparügyekkel fog-
lalkozott. Kossuth Lajos a pénz-
ügyekkel, Szemere Bertalan pedig
a belügyi igazgatás szövevényes
feladatával birkózott. Esterházy
Pál herceg, mint a király személye
körüli miniszter végig az udvar

mellett tartózkodott. Mészáros
Lázár a hadsereget szervezte, ami-
nek következményeképpen 1848
õszére a semmibõl önálló magyar
hadsereget hozott létre a Batthy-
ány-kormány – sorolta érdemeiket,
rámutatva: e kilenc férfiú munkájá-
val kezdõdött el a magyar kormá-
nyok története, 1848 volt a mai ér-
telemben vett magyar nemzeti kor-
mány keletkezésének éve.

– Március 15. példát ad nekünk
összefogásból. A viták ellenére
nem volt olyan magyar közéleti
személyiség, aki Bécs szándékait
próbálta volna védeni, a nemzet
érdekét mindenek fölött állónak
tartották. Ez a kiállás tette lehetõ-
vé, hogy a negyvennyolcas magya-
rok elérjék céljukat, alapjaiban
megújították Magyarországot. Si-

keres politikájuk következtében
kiselejtezték a régi világ dohos
törvényeit, kiváltságait, visszahú-
zó dogmáit, és új rendszert alkot-
tak, amely késõbb, évekkel, évti-
zedekkel a harcok után is szilár-
dan állt a lábán. Március 15. azért
boldog ünnepünk, mert a saját lé-
tünkért való küzdelmet, a közös
ügyünkért való összefogást jelenti
a számunkra.

Nincs ember, aki ma ne érezné,
hogy újra rendkívüli mélypontot
él meg hazánk gazdasági, szellemi,
lelki, biztonsági szempontból egy-
aránt. Nem másoktól kell azonban
várni sorsunk jobbra fordulását.
Ez különösen igaz helyi dolgaink-
ra, az összefogás szükségességére.
Ma nem csak emlékezni kell, ha-
nem cselekedni is. Remélni egy

jobb jövõ eljöttét ma már nem
elég; szívós, elkötelezett munkára
van szükség. És ki-ki ne csak saját
magára gondoljon, hanem a közre
is, a szomszédjára is! Itt az idõ,
hogy mi magyarok végre együtt
dolgozzunk nemzeti ügyeink sike-
réért! – buzdított szónoklata vé-
gén Novák Ferenc.

Beszédét ünnepi mûsor követte,
melyen a Karos Fúvósegyüttes, a
Dalárda-vegyeskar, valamint a Mó-
ra-iskola 6. osztályosai léptek fel.

A Batthyány-szobor talapzatá-
nál koszorút helyezett el az önkor-
mányzat nevében Novák Ferenc,
Deutschné Lang Erika és Kötõ Atti-
la alpolgármester; a Zalakarosi Vál-
lalkozók Szövetsége nevében
Szabadics József elnök és Arany Jó-
zsef alelnök koszorúzott.

A Dalárda-vegyeskar katonadalokat adott elõ. A Móra-iskola 6. osztályosainak mûsora.

Együtt kell dolgoznunk nemzeti ügyeink sikeréért

Bevallom: elképzelni sem tudtam, hogyan
fér össze az éjszakai élményfürdõzéssel Varga
Miklós koncertje. Nem mintha önmagában
bármelyikkel is problémám lenne, de ha arra
gondoltam, hogy a vízben pancsolva, netán
romantikázva hallgathatom az István, a király
részleteit, vagy épp az Európa címû számot,
nem tartozott valahogy együvé a két dolog
nálam. Még akkor sem, ha a Varga Miklós kon-
certjével öszszekötött éjszakai élményfürdõ-
zést nemzeti ünnepünk hétvégéjére szervez-
ték meg. 

Amikor aztán a meghirdetett kezdésre ér-
kezve megláttam a fürdõ elõtt kígyózó sort,
kezdtek eloszlani a kétségeim. A vendégeket
láthatóan igenis vonzotta a program, már ma-
ga az esti órák hangulatfényes fürdõzési lehe-
tõsége is, Varga Miklós fellépése pedig még in-
kább.

S be kellett látnom: ösz-
sze lehetett kötni a kettõt;
a dalok felcsendülésekor
ugyanis mindenki átadta
magát a zenének, a víz-
ben, a medence szélén, a
pihenõágyakon több mint
háromszáz ember énekel-
te együtt a jól ismert dalo-
kat, tapssal fogadta az új
albumról – Újra itthon –
játszott nótákat, s együtt
énekelte mindenki az Eu-
rópát. Gyerekek és felnõt-
tek. Vízben, hangulatfé-
nyek között. Nemzeti ün-
nepünkön. 

Így is lehet – és miért
ne lehetne?

Varga Miklós koncertje az élményfürdõben

Éjszaka, vízben, az Európát énekelve.
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Nemzeti ünnepünkhöz kötõ-
dõen az Aranyszarvas vendéglõ-
ben folytatódott a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesület szervezésében
az a gasztronómiai sorozat,
melynek alapvetõ célja a gasztro-
nómiai élvezetek összekötése a
magyar kultúrával. 

– Az elsõ gasztronómiai mati-
nénk a Friskó vendéglõben volt,
ahol egy mókás darab részesei és
nézõi lehettek a résztvevõk. A
„Kocsonya Mihály házassága” cí-
mû vígjátékot Beleznai Endre és
Magyar Attila színjátékában lát-
hattuk a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából 2012. január 22-én.

A Gasztronómiai Trilógia má-
sodik része a két héttel ezelõtti
Zséda koncert volt, melynek a
Betyár Csárda adott otthont. A
háromrészes rendezvénysorozat
utolsó darabjaként  egy musi-
calt láthattak az érdeklõdõk a
Team4music elõadásában az
Aranyszarvas vendéglõben –

mondta Jámbor Tímea kommuni-
kációs- és marketing vezetõ.

A Farkas család rendkívül ízle-
tes ebéddel várta vendégeit, a

nemzeti ünnep
tiszteletére a díszí-
tésben a magyar
zászló színei is
megjelentek. A fi-
nom ebédet kö-
vette a
Team4music elõ-
adása. A háromta-
gú együttes nem-
zetünk történel-
mének jelentõs
fordulóit foglalta
dalba, a honfogla-
lás korától egészen
napjainkig. Az is-
mert musical-,
operett- és rock-
opera részleteket
a közönség együtt
dúdolta az elõ-
adókkal.

A Hunguest Hotel Freya ismét elnyerhette a Magyar Turizmus Minõ-
ségi Díjat. Az elismerés három évre érvényes, ez idõ alatt a szálloda bár-
mikor ellenõrizhetõ. A díj vissza is vonható abban az esetben, ha az el-
lenõrzés során a szolgáltatások minõségi romlását tapasztalják. 

Magyarország történelme dalokban
AZ ARANYSZARVASBAN FOLYTATÓDOTT A RENDEZVÉNYSOROZAT

Legutóbb egy musicalt láthattak az érdeklõdõk a Team4music elõadásában.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Az Isteni Irgalmasság templomában 2012. április 13-án dr. Márfi

Gyula veszprémi érsek tart szentmisét. Az engesztelõ imaóra 15 óra-
kor kezdõdik, az engesztelõ szentmise dr. Márfi Gyulával 17 órakor.

Minõségi díj a Freyának

Családi nyúlkergetõ
2011. ÁPRILIS 7. (SZOMBAT)
Helyszín: Kertmozi melletti arborétum

PROGRAMOK:

15.00 – 16.00: Fotózkodás a húsvéti nyuszival
14.00 – 18.00: Mini vidámpark 
14.00 – 18.00: Gyermek animáció

ünnepi tojásfestés, 
nyuszibáb készítés, 
tojáskeresés, 
„nyuszimozi”
tojásgurítás
tojásdobálás
tojás „kókányolás”

15.00 – 18.00: Állatsimogató és pónilovaglás  
14.00: Húsvéti locsolkodás és a Karos Tánc-

együttes fellépése
15.00: Mutyi bohóc mûsora
17.00: Nyúlkergetõ vetélkedõ

SZERVEZÕ: ZALAKAROSI TURISZTIKAI EGYESÜLET
A  PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGA FENNTARTVA!

Az elismerést az Utazás kiállításon hetedik alkalommal adták át. A
nyertes szállodák és éttermek igazgatói az elismerõ oklevelet és a Magyar
Turizmus Minõségi Díj táblát a 2012. évi Utazás Kiállítás hivatalos megnyi-
tó ünnepségén vehették át Bánki Eriktõl, a Magyar Országgyûlés Sport- és
turizmusbizottságának elnökétõl és Horváth Gergelytõl, a Magyar Turiz-
mus Zrt. vezérigazgatójától.
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Városunk egészségturisztikai nagykövete, Magyarország aerobic vi-
lágbajnoka nálunk ünnepli születésnapját március 24-én.

– Számomra Zalakaros az egészségmegõrzés valódi fellegvára. A
város az aktív pihenés és a regenerálódás idilli helyszíne.  A szõlõ-
hegyek lankái, a parkerdõ, a gyönyörû tavak és a gyógyvíz, a spor-
tolási és kirándulási lehetõségek végtelen tárházát biztosítják.
Örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy a város egészségturisz-
tikai nagyköveteként képviseljem és szakmailag hozzájáruljak
Zalakaros, az ország legjelentõsebb egészségturisztikai központtá
való fejlõdésének. A város vezetésével karöltve arra törekszünk,
hogy minél többen ismerjék meg a környék páratlan lehetõségeit,
adottságait, valamint egyre többen kapjanak kedvet a rendszeres
sporthoz, az egészséges életvitelhez. Havi rendszerességgel veszek
részt a zalakarosi rendezvényeken. A helyi szállodákkal együttmû-

ködve rendszeresen adok mozgással és étkezéssel kapcsolatos taná-
csokat az érdeklõdõknek. Természetesen, a közös sportolás sem ma-
radhat ki. 

Hiszek abban, hogy a mozgásszegény életmód számos betegség
kiváltója. A rendszeres testmozgás és a tudatos táplálkozás nélkü-
lözhetetlen elemei az egészséges életmódnak. Nem tartom magam
mindentudónak, de rám jellemzõ módon megpróbálok szakmailag
hitelesen, ugyanakkor közérthetõ módon segítséget nyújtani az
„életmódváltók” széles táborának. Arra törekszem, hogy a velem
együtt sportolók újabb és újabb tapasztalatokat, sikerélményeket
szerezhessenek itt, Zalakaroson, ahol – bízom benne – egy egészség-
tudatos város van születõben – mondta a többszörös aerobic bajnok,
életmód szakértõ.

Részletek itt, ezen az oldalon!

Katus Attila születésnapi partija a fürdõn

10.30–12.30: Nevezés a csapatoknak, gyakorlás
Kiegészítõ programok:
– III.GENERÁCIÓS BEMER készülék bemutatása
– testzsírszázalék mérés, testtömeg index

számítás
– wellness totó
– irodai masszázs kipróbálásának lehetõsége
– fürdõ szolgáltatásainak ajánlása
11.00: Karate bemutató
13.00–17.00: Kenu verseny
15.00-tól: Csúszda verseny – Ügyességi fel-
adatok a kenukban, bemutatja Katus Attila –
Evezési lehetõség Katus Attilával
16.00: Torna Katus Attilával
17.00: Kenuverseny döntõ 
17.10: Eredményhirdetés, díjátadás – Katus
Attila köszöntése 

Kategóriák: 
– Családok – 2 felnõtt 2 gyerek v. 1 gyerek/kenu
– Csak hölgyek – min. 3 fõ/kenu
– Csak urak– min. 3 fõ/kenu
– Újságírók, study tour résztvevõi min. 3

fõ/kenu
– Diák csapatok min. 3fõ/kenu.

Nevezési díj nincs, nevezni a helyszínen lehet.
A csapatok feladata, hogy a 25 m-es sport-
medencében 1 hosszt a legjobb képességük
szerint leevezzenek. Egyszerre két hajó és
kettõ csapat lehet a vízen. 
Minden résztvevõ csapat oklevelet kap, me-
lyet a Fodorekreáció Kft. biztosít. A cég fel-
ajánl kategóriánként 1 csapatnak egy általa
szervezett Zala vízitúrát. 

ZalaKatus
Fitt-oázis

Szeretne Ön is Katus Attila fergeteges
fitt-oázis partijának részese lenni Zalaka-
roson, a Kis-Balaton fürdõvárosában?

Helyszíneink: a Kis-Balaton szigetei, a
Zalakarosi Parkerdõ és a Gránit Gyógyfürdõ. 

A ZALAKATUS FITT-OÁZIS 2012 
KÖVETKEZÕ PROGRAMJAI:

Március: 2012. március 24.:
Katus Attila szülinapi partija.

Április: 2012. április 29.
Május: 2012. május 12.

A nyári vakáció idején Tüskevár felfede-
zési expedíció indul!

Részletek a  www.zalakaros.hu oldalon
láthatók, a programok szervezõje a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület.

Jámbor Tímea, 
városi komplex marketing szervezõ

Kenu- és csúszdaverseny,
torna Katus Attilával

Jöjjön el Ön is! Szurkoljon, evezzen, mozogjon, és ünnepeljen velünk!



A szakosztály visszalépése okainak feszege-
tése helyett sokkal fontosabb kérdés, vajon mi
történik azokkal a fiatalokkal, akik – szüleikkel
együtt – többségében már a gyerekek óvodás
kora óta vállalják az edzéseket, a Bozsik-prog-
ramban való részvételt.

– A visszalépés az utánpótlás nevelés foly-
tatását, azaz a Bozsik-programot nem veszé-
lyeztetheti – tudtuk meg Deutschné Lang Erika
sportért felelõs alpolgármestertõl. – Az után-
pótlás nevelés városunk sportkoncepciójának
sarkalatos kérdése, melyre pénzt is áldoz az
önkormányzat – idén hárommillió forintot
különített el e célra. Nemcsak a labdarúgás,
de minden zalakarosi sportág esetén, legyen
az asztalitenisz, kosárlabda, úszás – kiemelt
figyelmet fordítunk a gyerekek sportolási fel-
tételeinek megteremtésére, sõt, korszerûbbé
tételére. A tornaterem rendezése, világításá-
nak megújítása, az iskola melletti sportpálya
jelenleg is zajló fejlesztése, a sportcentrum
öltözõinek felújítása egyértelmûen jelzi,
hogy az önkormányzat komolyan figyel a vá-
ros sportéletére, a fiatalok sportoláshoz jutá-
sa feltételeinek megteremtésére. Ezért min-
dent megteszünk, hogy a labdarúgás utánpót-
lás nevelése is folytatódjék. Nagy lehetõségek
vannak a látvány csapatsportágak esetében a
társasági adókedvezménybõl való finanszíro-

zásban, amelynek sikeres lehívása esetünkben
is nagy lökést adhat a labdarúgás és a kosár-
labda utánpótlás nevelésnek, sõt nem titok,
hogy ezzel a lehetõséggel szeretnénk felújíta-
ni a tornatermet és mûfüves pályákat szeret-
nénk építeni. A jövõt nézve pedig reményt
adhat a behiáki sportcentrum megvalósításá-
hoz is.

Az alpolgármester elmondta: a Bozsik-prog-
ramban érintett szülõket, gyerekeket tájékoz-
tatták arról, hogy a program folytatódik, az eb-
ben résztvevõk szakmai irányítását március kö-
zepétõl Török Tamás zalakarosi edzõ fõállásban
veszi át, illetve folytatja. Az õ irányításával kez-
detét veszi egy több évet átívelõ utánpótlás
program megvalósítása. Ennek a programnak
rövid-, közép-, és hosszútávú koncepciója ke-
rült, illetve kerül kidolgozásra. 

– A toborzást kiterjesztjük a térségünkre
is, hisszük, hogy a feltételek megteremtésével
rövid idõn belül vonzó lesz a gyermekek kö-
rében Zalakaroson focizni. A legifjabbak lab-
darúgás oktatásának megszakítása már csak
azért sem volna szerencsés, mert hamarosan
kezdõdnek a NUPI-küzdelmek, melyekben a
karosi gyerekek mindeddig örömmel és jó
eredményekkel vettek részt.

Az önkormányzat és a fiatalok szakedzõje
ezúton is arra biztatja a szülõket: mind töb-
ben éljenek az utánpótlásban való részvétel
lehetõségével, hozzák el gyermekeiket a foci-
edzésekre, melyek egyelõre minden héten
hétfõn és szerdán, 16 órától zajlanak az álta-
lános iskola tornatermében. Az edzésekre is
ezen a helyszínen, ebben az idõpontban vár-
ják a további jelentkezõket, illetve Török Ta-
más edzõnél a 30/6003217-es telefonszámon,
vagy Kovács Tamás testnevelõ tanárnál az is-
kolában.
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ASZTALITENISZ
AMATÕR VÁROSI

BAJNOKSÁG
A korábbi évek hagyományainak meg-

felelõen a Zalakaros és Térsége SE aszta-
litenisz szakosztálya a Közösségi Házzal
karöltve megrendezte az amatõr városi
bajnokságát. 

A Móra Ferenc Általános Iskola torna-
termében 2012. március 11-én megrende-
zett versenyen a szervezõk 5 kategóriá-
ban (nõi, férfi, gyerek, páros és abszolút)
hirdettek eredményt. Sajnos az idei ver-
senyen a tavalyi résztvevõk száma meg-
felezõdött, így összesen 8-an ragadtak
ütõt.  A kisebb létszám annak is köszön-
hetõ, hogy a tavalyi indulók közül többen
dolgoznak külföldön, az utánpótlás neve-
lés ellenére kevés gyerek vett részt a tor-
nán, és az NB III. teke bajnokságban is e
napon rendezték a Zalakomár-Zalakaros
rangadót.

A kisebb létszám ellenére a torna jó
hangulatban zajlott le, a nézõk színvo-
nalas mérkõzéseket láthattak. A torna
végén az is kiderült, hogy mind a nõk,
mind a gyerekek versenyében sikerült a
tavalyi másodikaknak a visszavágás, így
a nõk versenyét Perusza Brigitta nyerte
Marton Dóra elõtt, míg a gyerekek
testvérharcából ezúttal Flórek Tamás
került ki gyõztesen Flórek Viktorral
szemben. A legnépesebb mezõny a fér-
fiak és a párosok mezõnyében jött ösz-
sze, itt 4–4 egyéni induló, illetve páros
küzdött meg egymással körmérkõzéses
formában. A férfiak küzdelmében végül
Jámbor Balázs szerezte meg a gyõzel-
met Marton László és Jámbor Norbert
elõtt. 

A párosok küzdelme után a képze-
letbeli dobogó legfelsõ fokára a Flórek
Tibor–Marton László páros állhatott,
második a Jámbor Balázs–Jámbor Nor-
bert páros lett, míg harmadik helyen a
Flórek Tamás–Flórek Viktor páros vég-
zett. A kevés induló miatt a szervezõk
meghirdették az abszolút kategóriát is,
itt nemre és korra tekintett nélkül min-
denki versenyzett. Ennek a kategóriá-
nak a végeredménye majdnem teljesen
megegyezett a férfiak végeredményé-
vel, csak a harmadik helyezett szemé-
lye változott, így a gyõzelmet Jámbor
Balázs szerezte meg, aki ezzel  a sport-
nap legeredményesebbje is lett, máso-
dik Marton László lett, a harmadik
helyre Flórek Tamás ért oda.  A szerve-
zõk a dobogósokat oklevéllel jutalmaz-
ták. 

Reméljük, hogy legközelebb a korábbi
évekhez hasonlóan többen vesznek részt,
a gyerekek és a nõk is nagyobb létszám-
ban képviseltetik magukat.

A 2011/2012. évi bajnokság küzdelmei több sportágban csak most folytatódnak, a
Zalakaros és Térsége Se NB III-ban szereplõ teke, illetve asztalitenisz csapatai viszont már a
véghajrára készülõdnek. Ezúttal az ez évi eredményeiket közöljük. 

Hogyan tovább, futballcsapat?
Visszalépett a küzdelmektõl városunk lab-

darúgó csapata. A megyei labdarúgó-bajnok-
ság I. osztályában komoly szereppel bíró
együttes visszalépését írásban is jelezte a
szövetségnek.  

Az okok között a szakosztály anyagi hely-
zetének romlása és az utánpótlás hiányossá-
gai szerepelnek a szakosztály vezetõje,
Damak Imre szerint.

Pingpong és teke – NB III. eredmények

Asztalitenisz: Zalakaros és Térsége SE – CVSE-
Swietelsky-Wewalka III. 9:9, Zalakaros és Térsé-
ge SE – Széchenyi Egyetem II. 18:0, Hévíz SK II. -
Zalakaros és Térsége SE 12:6, Zalakaros és Térsé-
ge SE – Zalakomár Egyetértés SE 10:8, Zalakaros
és Térsége SE – Kanizsa Sörgyár SE 18:0.

Csapatunk jelenleg a 12 csapatos NB III-ban
újoncként az elõkelõ 3. helyen áll, melynek
megõrzésére és talán még az elõrelépésre is
van esélyünk, hiszen még hat mérkõzés van
hátra a bajnokságból.

Teke: Csákánydoroszló KSE II. – Zalakaros és
Térsége SE 7:1, Zalakaros és Térsége SE – Rum-
Gerse TTE 6:2, Lenti Termál SE - Zalakaros és
Térsége SE 7:1, Zalakaros és Térsége SE – Vo-
nyarcvashegy SE 7:1, Kõszegi SK - Zalakaros és
Térsége SE 7:1, Zalakaros és Térsége SE –
Balogunyom TK 6:2, Néró TC Nárai - Zalakaros
és Térsége SE 6:2, Zalakomár Egyetértés SE -

Zalakaros és Térsége SE 6:2. Együttesünk jelen-
leg a 14 csapatos NB III-ban a 11. helyet foglalja
el, itt még öt forduló van hátra.

KOSÁRLABDA EREDMÉNYEK
A zalakarosi általános iskola Kenguru ko-

sárlabda csapata az Országos Kenguru  Baj-
nokság 6. fordulójában Szombathelyen ját-
szott a kanizsai és soproni leány csapat ellen.

A zalakarosi tanulók nagyon szépen telje-
sítettek a régebb óta kosárlabdázó ellenfelek
ellen. Eredmények: Kanizsai Mókusok – Zala-
karosi Fókák 65-20. Dobóink: Csöndör 11, Bali
Sz. 6, Lang 1, Hatvani 1, Funkák 1, Szabó 1.

Zalakarosi Fókák – Szorgos Méhek/soproni
leány csapat/  15-50. Dobóink: Bali Sz. 4, Szabó
K. 4,  Fundák 3, Csöndör 2, Hatvani 1, Lang 1.
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Üzenjük minden régi és új vásárlónknak,
hogy Behiákpusztai telepünkrõl 

ELKÖLTÖZTÜNK
újra megnyitott építõanyag üzletünkbe 

– Zalakaros Kossuth utca 23. –, 
ahol az építõanyagok teljes kínálatával

állunk továbbra is kedves vásárlóink 
rendelkezésére.

Telephely:
Zalakaros, Kossuth u. 23.

Telefon: (+36) 93/340-836
Web: http://epforgkft.hu
Email: info@epforg.hu

Épforg Kft.
építõanyag és fürdõszoba

szakáruház Az építõanyagok forrása

Március 24.:
Fit Karos Programsorozat 

Katus Attilával
Zalakarosi Fürdõ – Szervezõ:

Zalakarosi Fürdõ; +36 93 340 420

Április 1. (vasárnap) 17.00: 
Zalakaros Térsége Egyesült 

Hegyközség 
IV. Borverseny 

Nagyrada, Kultúrotthon
Szervezõ: Zalakaros Hegyközség,

Közösségi Ház

Április 6–9.:
Légilocsolók hétvégéje a
Zalakarosi Repülõtéren
Zalakaros, Repülõtér

Szervezõ: Pusztai Roland: 
+3620-2860766, 
Bodó Roland: 

+3620-777-9135

Április 6–9.:
Húsvéti borlocsoló

Garabonc, Kránicz Borház
Szervezõ: Kránicz László: 

+3630-330-00-16

Április 7.:
„Szívünk csücske ZALA” – 

Thúry György teljesítménytúra
(20 km) – Nagykanizsa, Gelse

Szervezõ: Lõrincz Sándor; 
+3630 546 95 64

Április 7.:
Családi Nyúlkergetõ

Zalakaros, Kertmozi melletti park
Szervezõ: 

Zalakarosi Turisztikai Egyesület;
+36 93 340 421

A programváltozás jogát 
a szervezõk fenntartják!TISZTELT ZVSZ TAGTÁRSUNK!

TISZTELT ZALAKAROSI VÁLLALKOZÓK!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a Zalakarosi Vállalko-

zók Szövetsége, – az idei évben Zalakaros Város Önkormányzatával
közösen –

SZAKMAI FÓRUMOT TART,
melyre az idei évben a ZVSZ tagokon kívül szeretettel invitálja a
Zalakarosban mûködõ vállalkozásokat, vállalkozókat is.

A FÓRUM VENDÉGE ÉS ELÕADÓJA:

Novák Ferenc, a Zalakaros város polgármestere
Dr. Burján Richárd, Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója 

és a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Kurucz Attila, könyvvizsgáló, adótanácsadó

A FÓRUM TÉMÁJA:

– Zalakaros jelenlegi helyzete, az önkormányzat városfejlesztési le-
hetõségei 

– A fürdõben megvalósuló fejlesztések, változások ismertetése
– Tájékoztató a zalakarosi turizmus és vendéglátás lehetõségeirõl
– A társasági adóból a látványsportok támogatására adható lehe-

tõségek ismertetése

A FÓRUM HELYE: 

Móra Ferenc Általános Iskola aulája (Zalakaros, Liget u. 28)

A fórum ideje: 2012. március 26. (hétfõ), 17:00 óra

Az elõadások után kötetlen beszélgetésre invitáljuk tagtársainkat
és meghívott vendégeinket.  Kedves Vállalkozó Társunk! Kérünk,
hogy jelenléteddel és kérdéseiddel tiszteld meg a fórumot!

Szabadics József  Novák Ferenc
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége             Zalakaros város

elnök                                  polgármestere

Április 16, 30 (hétfõ) 18.00: 
Dalárda próba

Zalakaros, Közösségi Ház
Dalárda fellépése:

Április 1. (vasárnap) 17.00:
Zalakaros Térsége Egyesült 
Hegyközség IV. Borverseny 

Nagyrada, Kultúrotthon

Április 11, 25 (szerda) 14.00:
Ezüst Klub

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden pénteken 19.00:
Bottal-fogó

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden pénteken 19.00:
Karosi Ifjak Köre

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden csütörtök,
szombat:
Néptánc

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden kedden 10.00:
Mazsola Játszóház

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden kedd 17:00 és
minden péntek 17:00:

SHOTOKAN Karate Tanfolyam
Zalakaros, Közösségi Ház

Közösségeink mûködése: Programajánló


