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A Zalakarosi Fürdõ éjszakai
fürdõzésre invitálta a párokat, s a
program igen népszerûnek bizo-
nyult, hiszen közel hatszázan
hallgatták az X-Faktor sztárja,
Antal Timi elõadását, s élvezték

az esti fürdõzés különleges han-
gulatát.

Az Aranyszarvas étteremben
másnap, február 16-án Maksa Zoltán
Hiradójának déli kiadásán kacaghat-
tak jóízûen a vendégek. Az ebéddel
egybekötött mûsor az elõzõ eszten-
dei éttermi napok folytatása, mely-
ben gasztronómia és kultúra egyedi
módon kapcsolódik össze. 

Az ízletes falatok után biztosan
jólesett a levegõzés is, legalábbis
azoknak, akik részt vettek az aznap
esti fáklyás sétán is. A parkerdei
gyülekezõnél karosiak és itt pihenõ
vendégek gyújtottak fáklyát és sé-
táltak fel a kilátóig, majd a fáklyák-
kal szív alakot formázva hirdették a
Valentin-nap igazi mondanivalóját.
Az esti programon akadt, aki tánc-
ra is perdült a szervezõk által szol-
gáltatott zenére, és hatalmas sikert

aratott a zalakomári Tûzzsonglõrök
bemutatója is, akik látványos fellé-
pésüket ellenszolgáltatás nélkül
vállalták.

A Valentin-napi programok
összeállításában a Tourinform-

iroda, a
Zalakarosi
Fürdõ és a
Közösségi
Ház jeles-
kedett.

Középpontban a romantika
Romantikából, önfeledt kacagásból, felhõtlen együttlétbõl bõven kijutott az idei

Valentin-napon mindazoknak, akik városunk kínálatából válogattak, hogy kedvesük-
kel, vagy akár családjukkal megünnepeljék a szerelmesek, a szeretet napját.

Az ízletes ebéd után Maksa Zoltán tálalta a humorbonbonokat.

Tûzsárkányok bemutatója a parkerdei pihenõnél.Valentin-napi szív fákláykból kirakva. 

VALENTIN NAPJÁT ÜNNEPELHETTÉK VÁROSUNKBAN



Elfogadta a város idei évre vo-
natkozó költségvetését a képvi-
selõ-testület. A költségvetési
rendelet megalkotására a február
7-i ülésen került sor.

300 MILLIÓ PÁLYÁZATI PÉNZZEL
IS SZÁMOLHATNAK

A büdzsé kiadási és bevételi ol-
dalának fõösszege az elõzetes vá-
rakozásokkal ellentétben megha-
ladta az egymilliárd forintot, pon-
tosan 1.132.782 ezer forinttal hagy-
ták azt jóvá.

Szijártóné Gorza Klára könyv-
vizsgáló elmondta: a központi költ-
ségvetés és a helyi önkormányza-
tok finanszírozási kapcsolódása je-
lentõsen változott, az állam fel-
adatvállalása területén; az önkor-
mányzat mûködési célú kiadásai en-
nek függvényében alakultak át. Je-
lezte: a városnak 94 millió forint kö-
rüli kiadáscsökkentést sikerült elérni
2013-ra, forrás oldalon a bevételek
kedvezõen alakultak; pénzmarad-
ványt elõzõ évrõl nem tervezett az
önkormányzat, az adósság konszo-
lidáció ugyanakkor kedvezõen érin-
tette Zalakarost is. A fejlesztések
külsõ forrásai a 300 millió forintot is
meghaladják, ezt a könyvvizsgáló
figyelemre méltó eredménynek
tartotta. Összegzésében hangsú-
lyozta: a város gazdálkodása to-
vábbra is stabil, a változások rosz-
szabb helyzetet nem eredményez-
tek.

Novák Ferenc polgármester ha-
sonlóan vélekedett. Mint mondta: a
város jó kondíciókkal indul az idei
évnek, a fõösszeg meghaladja az
egymilliárd forintot, és ismét jelen-
tõs forrásokat tudnak beruházá-
sokra fordítani.

Böröcz József örömét és meg-
elégedését fejezte ki, hogy évrõl
évre tudják a fejlesztésekre szánt
összegeket növelni.

MEGÚJÍTJÁK A TÉRFIGYELÕ
RENDSZERT

A meglévõ térfigyelõ rendszer
korszerûsítése, illetve bõvítésének
lehetõségével is foglalkozott a tes-
tület. E célra idei évi költségveté-
sében ötmillió forintnyi összeget
különített el a testület, egyúttal
szakvéleményt is kért be a munká-
latokra vonatkozóan. 

Utóbbi tanulmányozása kapcsán
Marton Tamás megjegyezte: valójá-
ban egy teljesen új rendszer kiépí-
tésének igénye rajzolódik ki, mely
nem használná a meglévõ kamerá-
kat és rendszert. 

A szakvéleményt készítõ kft.
képviselõje, Nagy Csaba elmondta:
cégük teljes körû megoldást dolgo-
zott ki, mivel a jelenlegi rendszerrel
több probléma is van. Többek kö-
zött, hogy a városi internetrendszer
több szolgáltatónál van, található-
ak inkompatibilis kamerák már a
rendszerben, s az adatmentés sem
teljes körûen megoldott. Olyan új
típusú kamerák kihelyezése java-
solt, amik maguk is rögzítik az
anyagot, és hiba esetén is át tudják
küldeni azt a rendszernek. A mos-
tani rendszer távfelügyeletre sem
képes.

Novák Ferenc megjegyezte: fon-
tos kérdés a régi eszközök felhasz-
nálhatósága és rendszerbe történõ
integrálhatósága. Böröcz József ar-
ra volt kíváncsi, hogy a két éve ké-
szült beruházásból használható-e
egyáltalán valami?

Nagy Csaba elmondta: alapvetõ-
en sok minden felhasználható, sõt a
rendszer két éve jó is volt, ma már
azonban fejlesztésre, korszerûsítés-
re szorul.

Marton Tamás erre azt javasolta:
ha már át kell gondolni a térfigyelõ
rendszer mûködését, ne kössék
meg a jövendõ vállalkozó kezét az-
zal, hogy feltétlenül használja a
meglévõ rendszert, hiszen lehet,
hogy jobban járnak egy teljesen új-
jal. Legyen alternatíva a beintegrá-
lás, de ne ez legyen az alap.

Kötõ Attila ezzel egyetértve azt
emelte ki: sajnos a technika 2-3 év
alatt elavul, így valóban megfonto-
landó egy teljesen új rendszer ki-
építése. A meglévõ eszközöket vi-
szont nem kell kidobni, lehet, hogy
más helyütt össze lehet majd kötni
õket az újakkal.

Végezetül a testület úgy határo-
zott, hogy az elõbbiek alapján ké-
szüljön egy egységes, a régi és az
újonnan megépítésre kerülõ kame-
rák összehangolt mûködését bizto-
sító jól üzemeltethetõ és használ-
ható rendszer.

SPORTRENDELET – A DIÁKSPORT
IS TÁMOGATHATÓ

Elfogadták a képviselõk a 2013.
évi közbeszerzési tervet, majd meg-
alkották a sportról szóló helyi ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet
célja, hogy megalapozza és létre-
hozza az önkormányzat sportkon-
cepciójának megvalósításához
szükséges feltételrendszert és szer-
kezeti keretet adjon a sport támo-
gatására rendelt összegek felhasz-
nálásának.

A rendelet részletesen szabá-

lyozza a sporttámogatási keret fel-
használásának lehetõségét és mód-
ját. A rendelet kidolgozásában
oroszlánrészt vállaló Deutschné
Lang Erika alpolgármester elmond-
ta: a versenysport, utánpótlás neve-
lés mûködési támogatása, eredmé-
nyességi támogatás, a diáksport tá-
mogatása, rendezvénytámogatás,
de elõre nem tervezett sportese-
mények támogatása is lehetõvé vá-
lik a rendelet segítségével, hasonló-
képpen mód nyílik a sportlétesít-
mények üzemeltetésének támoga-
tására, sportlétesítmények felújítá-
sának, fejlesztésének támogatására,
valamint új sportlétesítmények épí-
tésének támogatására, természete-
sen, ha a sport támogatására fordí-
tott összeg erre lehetõséget ad.

A rendeletben teljesen új elem a
diáksport segítésének lehetõsége.
Az elfogadottak szerint az önkor-
mányzat támogatja a városi szintû
iskolai sportversenyek rendezési
költségeit, amennyiben a rendez-
vények lebonyolításához pályázati
anyag érkezik a testület elé.  

Az országos diákolimpiai verse-
nyek döntõiben kiemelkedõ ered-
ményeket elért sportoló (csapat)
felkészítõjét a testület eredményes-
ségi támogatásban részesíti, ha a
sport támogatására fordított ösz-
szeg a költségvetésben erre fede-
zetet tud biztosítani. 

A LEGOLCSÓBB A LEGJOBB?

A szociális célú tûzifa juttatásról
is alkotott rendeletet a képviselõ-
testület. Szabóné Csányi Mariann
megbízott jegyzõ a téma kapcsán
elmondta: a településen mûködõ
szociális jelzõrendszer, valamint a
szociális ügyintézõ segítségével az
önkormányzat képes megismerni
és mérlegelni, kit részesítsen támo-
gatásban. A testület úgy döntött,

hogy a polgármester saját hatás-
körben is dönthet arról, kinek ítéli
meg ezt a segítségadást.  

Hosszasan idõzött a testület a
Zalakaros város teljes közigazgatási
területére kiterjedõen a település-
rendezési eszközök felülvizsgála-
tára, módosítására a 2013. január 2-
tõl érvényes törvényi és rendeleti
elõírások alapján a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges ajánlati felhí-
vás címet viselõ napirendi pontnál.
Az ajánlati felhívásokkal kapcsolat-
ban Marton Tamás azt vetette fel,
hogy nem feltétlenül a legolcsób-
bat kellene választani az ajánlatok
közül. Javasolta, hogy a felhívások-
nál az összességében legelõnyö-
sebb ajánlat kitétel szerepeljen, va-
lamint, hogy az ajánlattevõ cégek-
nél kössék ki: az elmúlt öt év alatt
legalább háromszor 12 millió forin-
tot elért az árbevételük.

A javaslat nyomán a testület úgy
határozott, hogy a városi fõépítész,
Klie Zoltán, valamint a közbeszer-
zési szakértõ, Marton Tamás és
Süslecz Árpád képviselõ alkotta csa-
pat kidolgozza a felhívás során al-
kalmazott súlypontrendszert, s a
kérdéssel ismételten foglakozik a
testület.

PÁLYÁZAT ENERGETIKAI 
KORSZERÛSÍTÉSRE

Tárgyalta és elfogadta a Közös-
ségi Ház által benyújtott közmûve-
lõdési tervet is a testület, valamint
elfogadták, hogy a városháza és a
Közösségi Ház energetikai korsze-
rûsítésére pályázatot nyújtanak be.
A szükséges 8 millió forintos ön-
erõt a költségvetésben biztosítják.

Elfogadták a termáltó és
ökopark építésének ütemtervét,
zárt ülésen pedig megszavazták a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület üz-
leti tervét.
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Elfogadták a költségvetést

Egy százalék
A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány

köszönetet szeretne mondani mindazoknak, 
akik eddig is támogatták az alapítványt. 

KÉRJÜK, AKI CSAK TEHETI, 
ADÓJA 1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL 

SEGÍTSE MUNKÁNKAT. 
Az így befolyt pénzösszeg felhasználása 

az alapítvány céljainak megfelelõen történik.
Adószám: 18962183-1-20

Köszönet minden támogatásért!
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A gyógyászat kiemelkedõ szere-
pét figyelembe véve indokolt az
egyes részlegek korszerûsítése. A
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. esetében az
évek során több ütemben zajlottak
a felújítási munkálatok, új beruhá-
zások. Így vannak olyan részlegek,
amelyek színvonalukban jelentõs
különbséget mutatnak – hangsú-
lyozza a fürdõ által a munkák indí-
tását bejelentõ közlemény.

Az egységesebb, minõségi meg-
jelenés érdekében a „Családi
Wellness Szolgáltatások Fejleszté-
se” beruházás keretein belül, a fe-
dett gyermekvilág építésével egy
idõben a fedett fürdõkorszerûsíté-
se is elindul. A munkálatok során a
pihenõtér fejlesztése, gyógyme-

dence tér és homlokzat felújítása,
aqua fitness medencetér kialakítá-
sa, étterem és kertkapcsolat fejlesz-
tése valósul meg. 

Egyes helyiségcsoportok (régi
szauna, gõzfürdõ) rendezésével ösz-
szefüggõ pihenõ-és rekreációs zó-
na alakul ki új kertkapcsolattal. A
rendezett világos pihenõ zóna köz-
pontjában új értelmezést kap a
meglévõ polikarbonát tetõvel fe-
dett medence, az építkezés befeje-
zése után a tér teljes részévé válik.
A megújult fedett fürdõ kettõs
megközelítése továbbra is megma-
rad, de az üvegfalakkal határolt

közlekedõk a tereket átláthatóvá
teszik. A legyezõszerû épület alatti
medencetér padozatának, a hom-
lokzati üveg portáljának felújítása
az esztétikai igényszint növelésén
túl a racionálisabb energiagazdálko-
dást is lehetõvé teszi. Így az átalakí-
tott, felújított üvegfallal határolt
közlekedõn keresztül biztosítottá
válik a vendégútvonal, s az eléren-
dõ szolgáltatás színvonalának meg-
felelõ arculatot kap a közlekedõ,
mely belsõépítészeti felújítással ter-
vezett. A fedett fürdõ keleti folyo-
sójára felfûzött kezelõ egységek
klimatizálása tervezett, és a mellet-
tük lévõ belsõ udvarban kerül kiala-
kításra az aqua fitness medence.
Ezen kívül új elemként tágas lép-
csõház, panorámalift (mely a fedett
fürdõt, a strandkertet, és a kert
szintjén lévõ megújuló éttermet
köti össze. A megújuló étterem a
pihenõtér színvonalát növeli, kor-
szerû kialakításával emelni tudja a
nyújtott gasztronómiai szolgáltatás
színvonalát. 

A létesítmény a komplex aka-
dálymentesítés szempontjai alapján
készül. A fejlesztés elemei biztosít-
ják az esélyegyenlõséget a hallásuk-
ban, látásukban, mozgásukban kor-
látozottak számára is.

SZAUNA UDVAR 
RÖNKSZAUNÁVAL

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK 
SAJÁT FORRÁSBÓL

Márciusban kezdõdnek a fedett
gyermekvilág kialakításához kötõ-
dõ kivitelezési munkálatok az él-
ményfürdõ érintett felében, majd
áprilistól indul a fedett fürdõ felújí-
tása is. 

A vendégek komfortérzete ez
idõ alatt sem változik. Különleges
kültéri és beltéri szauna központot
alakítanak ugyanis ki a gyógycen-
trum területén, a kupolás meden-
céhez tartozó jelenlegi pihenõteré-
ben: az élményfürdõben jelenleg is
üzemelõ infraszaunát, hagyomá-
nyos finn szaunát és gõzkabint he-
lyezik át.

A fejlesztés itt nem áll meg: a pi-

henõtérbõl nyíló, eddig kihaszná-
latlan zárt udvaron egy egyedülálló
kültéri szauna udvart alakítanak ki.

A szauna imádók számára kü-
lönleges élményt nyújt majd a
rönkszauna. A fenyõrönkökbõl fel-
épült romantikus kis házikó önma-
gában is szívet melengetõ látvány
lesz. A kis rönkházhoz dézsás merü-
lõ és vödrös zuhany társul, hogy
teljes legyen a szauna-életérzés.

A komplex belépõvel rendelkezõ
vendégek továbbra is díjmentesen
használhatják így immár emeltebb
színvonalon a szauna udvart, az alap
jegyhez pedig a magszokott módon
kiegészítõ jegy lesz váltható. 

Emellett a fedett fürdõ felújítási
munkálatainak megkezdésétõl (ter-
vek szerint április 1-tõl) az alap jeggyel
rendelkezõ vendégek a gyógycen-
trum kupolás medencéjét, majd hús-

véttól már a gyógykert kültéri gyógy-
vizes medencéjét is igénybe vehetik.

Az említett két medencét ko-
rábban csak a drágább jegy megvá-
sárlásával vehették igénybe.

GASZTRONÓMIAI EGYSÉGEK 
FEJLESZTÉSE

A 12 hektáron elterülõ strand
legfrekventáltabb része kétségkí-
vül a Vízipók-Csodapók Gyermek-
világ létrejöttével a strand déli be-
járata felõli rész lett. Itt található
minden olyan élményelem, ami a
gyermekes családok számára egy
strandon a felhõtlen kikapcsoló-
dást jelenti: a hullámmedence, a
csúszdapark, a családi medence és
a homokos strandfoci pálya is itt
van. Az attrakciók bõvítésével pár-
huzamosan szükségszerûvé vált az
említett részhez kapcsolódó gaszt-
ronómia fejlesztése is. A fürdõ ve-
zetése úgy döntött, hogy az idei
strandszezont már 2 új vendéglátó
egységgel nyitja a Vízipók gyer-
mekvilág és a hullám medence kö-
zelében. A szaloncukor formájára
vagy pillangóra emlékeztetõ mo-
dern pavilonokban gyorséttermi
jellegû, fõként a gyerkõcök által

kedvelt ételek-italok és csemegék
lesznek kaphatók. A két pavilon
megépítését saját forrásból finan-
szírozzák, az üzemeltetést külsõs
vállalkozókra bízva.

A fedett fürdõ korszerûsítéssel
összekapcsolva egy már üzemelõ
étterem felújítására is sor kerül
idén. 

A következõ, 2014-es strandsze-
zon kezdetére a városi Termáltó és
ökopark projekttel összefüggésben
kerül sor a gasztronómiai fejlesztés
második ütemére.

A vezetõség tervei szerint az
újonnan létesülõ vendéglátó egysé-
gek két irányban szolgálják ki a
vendégeket: napközben a fürdõ lá-
togatói számára, majd a létesít-
mény zárása után a tó irányába a
leendõ sétányon nyújtanak éttermi
szolgáltatásokat.

Indul a fedett fürdõ korszerûsítése 

A Gránit Gyógyfürdõben heteken belül elkezdõdnek a fedett vízi
gyermekbirodalom építésének munkálatai. Ezzel párhuzamosan ko-
moly fejlesztések indulnak a fedett fürdõ gyógyászati részlegeinél is,
melyek részben pályázati támogatással, részben saját forrásból való-
sulnak meg. A Zalakarosi fürdõ életében a gyógyvendégek is jelentõs
részarányt képviselnek. 
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– Szeretnénk kihasználni a vá-
ros meglévõ testvértelepülési kap-
csolatait is a külföldi megjelené-
sek szervezésénél – nyilatkozta la-
punknak Jámbor Tímea stratégiai-
és marketing vezetõ a város ez évi
turisztikai tervei kapcsán.

Mint megtudtuk: Zalakaros kül-
földi megjelenése, workshopokon,
roadshow-n, szakvásárokon, kiállí-
tásokon való részvétele már év ele-
jén elkezdõdött, s egész éven át fo-
lyamatos. A külföldi promóció kere-
tében városunkba látogató újság-
írói és más szakmai csoportoknak
mutatják be városunkat annak att-
rakcióival együtt.

– Az év mozgalmasan indult:
kollégáim jelen voltak Prágában a
Holiday World-ön, én magam Ri-
gában képviseltem Zalakarost az
Air Baltic Sármellék-Riga járatin-
dítás kapcsán tartott találkozón.
Hamarosan Lengyelországban
képviseljük Zalakarost egy, a Bala-

ton RMI szervezésében tartott
roadshow-n, de az év folyamán
Bécs, Pozsony, Olesno, Puchheim,
Zágráb és a PA együttmûködés
kapcsán számos német város sze-
repel többek között megjelenése-
inkben – sorolta Jámbor Tímea. –
Természetesen városunk a hazai
piacon is a lehetõ legjobban kí-
vánja pozícionálni magát, ehhez
az elsõ jelentõs szakmai bemutat-
kozási lehetõség az Utazás kiállí-
tás lesz. A külföldi értékesítés-
ösztönzõ program már 2012-ben
sikert hozott, míg a belföldi tour
operator-i program 2013. február
28-án kerül bejelentésre Budapes-
ten az Utazás kiállításon. Itt már
Zalakaros, mint termék a Balaton
régió gyermekbarát fürdõkomple-
xumaként a Neckermann Utazási
Irodák Béres Alexandra vezette
Klub Oázis gyermek animációs
programján keresztül márkázódik
fel, világos turisztikai alapfogal-

mat adva a desztináció erõsségé-
rõl a régió konkurens fürdõváro-
saival szemben – mondta. 

A kívülálló számára lefordítva ez
két dolgot jelent: az egyik, hogy vá-
rosunk a Neckermann utazási iro-
dával együttmûködve indít a külföl-
di mellett belföldi értékesítést is, a
másik, hogy a Zalakarosi Fürdõ,
mint gyermekbarát fürdõ vonzere-
jét erõsíti Béres Alexandra Klub Oá-
zis animációs programja, mely szin-
tén a Neckermann égisze alatt mû-
ködik. Férfi olvasóink talán egyetér-
tenek azzal, hogy Béres Alexandra
már önmagában is vonzerõ, az pe-
dig, amit már a kicsik egészségmeg-
õrzése terén képvisel, mindenki
számára követhetõ és vállalható. 

– Egy további fogyasztói igény
az egészségmegõrzés, mely a
desztináció hosszú távú sikerét biz-
tosítja. A város márkapozíciójának
kialakításában sokat segített egy, a
megfogalmazott fogyasztói igényt
hitelesen kommunikáló „celeb”,
Katus Attila. A vele való együttmû-

k ö d é s ü n k
2013-ban is to-
vább folytató-
dik – fogalma-
zott Jámbor
Tímea. –
Zalakaros to-
vábbi termék-
elõnye ugyan-
akkor a ver-
senytársakkal
szemben a
Ki s -Ba laton
k ö z e l s é g e .
Z a l a k a r o s ,

mint a Kis-Balaton fürdõvárosa
szlogen kapcsán a 2013-as nyári
kampány a Tüskevár ideológiája
köré épül majd. 

A marketing vezetõ elmondta:
már az elmúlt év a közös összefo-
gás éve volt, melyben a szakmaisá-
got és egységet felvállalva kommu-
nikált városunk a külvilág felé. En-
nek legjobb példája a Neckermann
belföldi-és külföldi utazási irodák-
kal lebonyolított 200 fõs study tour,
mely egy szakmai értékesítés ösz-
tönzõ programot indukált hazánk-
ban és határainkon túl egyaránt. A
tour operátori segítségre mind a
belföldi értékesítés, mind a vendég-
statisztikai számok szinten tartásá-
hoz szükség van. A szakmai szerve-
zetekkel és külképviseleti irodákkal
való együttmûködést a gyakorlat-
ban a „tudatos munka” váltotta fel,
mely tevékenységet siker koroná-
zott, s ennek nyomán, ezt erõsítve
folytatódik az ez évi marketing te-
vékenység – hangsúlyozta Jámbor
Tímea.

Városmarketing külföldön és hazánkban
BÉRES ALEXANDRA KLUB OÁZIS PROGRAMJA ERÕSÍTI A GYERMEKBARÁT SZEREPET

Az idei év marketing tevékenységének fókuszában a tavalyi évhez
hasonlóan a külpiaci tevékenység áll, mivel legfõbb cél a külföldi ven-
dégéjszakák számának további növelése. Zalakaros elsõsorban a kö-
zép-európai régióban kíván megjelenni a hagyományos német piacok
mellett, de az orosz nyelvterületen és a skandináv térségben való
megjelenés is a célzott területek közé tartozik. 

SZÍNHÁZI ELÕADÁS A TORNATEREMBEN

2013.január 28-án a Nevetve-nevelve TÁMOP-sorozat kereté-
ben rendkívüli irodalomórán vettek részt iskolánk diákjai.

A Csavar Színház (SK) elõadta: Petõfi Sándor: A helység kala-
pácsa címû komédiát.

A városi komédiák hangulatát idézõ produkció Petõfi páratlan
humorával, groteszk elemekkel fûszerezve tárta elénk e különös
világot. Az elõadást a közönséggel való állandó kommunikáció, a
sokszor improvizációnak tûnõ gyakorlatok és interaktív stílus-
gyakorlatok tették fergeteges komédiává. Zenei betétek színesí-
tették az elõadást, mellyel igazi korabeli hangulat varázsolódott
a színpadra.

A színészek fantasztikus kontaktusteremtõek voltak, varázsló-
ként vonzották a tekinteteket.

Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a rendkívüli
elõadásnak.

Hohl Lászlóné

Béres Alexandra erõsíti a fürdõ gyermekbarát szerepét.



Milyen jó, hogy a zalakarosi kis
bölcsisek ezt mindennap és min-
denkor megkaphatják!      Nap mint
nap azon munkálkodunk, hogy a
hozzánk érkezõ családok megta-
pasztalhassák, hogy nálunk békét
és nyugalmat, értõ figyelmet lelhet-
nek; ugyanakkor derû és harmónia,
hozzá értõ szakmaiság uralkodik.
Kicsinységünk egyben az erõssé-
günk is, hiszen a szülõk különösen
vonzónak, pozitívnak tartják az
otthonos, barátságos, mindig han-
gulatos, családias légkörünket, a
t i s z t a ,
s z é p ,
esztét i -
kus, igé-
nyes kör-
n y e z e -
t ü n ke t .
A kör-
nyeze t i
neve lé s
f o n t o s
r é s z e -

ként le-
hetõsé -
günk van
a r r a ,
h o g y
s z é p
zöld kör-
n y e z e -
tünkben,
saját kis
kertünk-
ben, nap mint nap megfigyeléseket
végezzünk a természet változásai-
ról illetve rendszeresen kertészked-
hessünk- így látható formában él-
jük meg a természetszeretet élmé-
nyeit. Jeles napjaink, ünnepeink
már hagyományosak. Nagy hang-
súlyt fektetünk arra, hogy a szülõk-
kel való aktív kapcsolattartást még
gyümölcsözõbbé tegyük. Jól szer-
vezett családi programjainkat már
hagyományos módon, az ünnepek-
hez kapcsolódóan nagy lelkesedés-
sel szervezzük („szeretet-vendég-
ség”, adventi gyertyagyújtás, gyer-
meknapi vígasság...) A családokkal
való kapcsolattartás új formáját – a
honlapunkat – nagy érdeklõdés
övezi. Az intézmény honlapján be-
lül, (www.mora-iskola.hu) saját ol-
dalon keresztül mindig friss infor-

mációkkal, szakmai anyagokkal,
képgalériával, jó tanácsokkal állunk
a szülõk rendelkezésére. Az oldal
folyamatosan tartalmaz olyan érté-
kes gondolatokat, melyek kapcso-
lódnak sajátos arculatunkhoz, köz-
vetítik szakmai meggyõzõdésün-
ket.

Intézményünk szakmai prog-
ramja az érzelmi nevelésre épül.
Meggyõzõdésünk: „... az érzelem, a
szeretet létfenntartó táplálék,
melynek hiányában a fejlõdõ szer-
vezet elpusztul...” Valljuk, hogy a

g y e r -
m e k
számára
n i n c s
f o n t o -
sabb a
feltétel
n é l k ü l i
é r z e l -
meknél,
hogy ér-
zelmi in-

telligen-
cia függ-
vénye a
g y e r -
m e k
életben
v a l ó
„beválá-
sa”. Kis-
gyerme-
keinket

arra tanítjuk, hogy a mi világunk
szépséges, csak észre kell venni a na-
ponta megadatott csodákat, hogy
az életünk nagy érték, ezért vigyá-
zunk rá, hogy támogató szeretettel
segítsük egymást! Biztosítjuk szá-
mukra, hogy mindezen elveket ta-
pasztalati úton sajátíthassák el,
igyekszünk jó példával elöl járni – eh-
hez szóbeli és tettekben megnyilvá-
nuló útmutatást kapnak, hogy meg-
élhessék saját képességeiket, határa-
ikat. Azért dolgozunk, hogy minden
bölcsõdés kisgyermekünk szeretet
közelben „melegedhessen” – bol-
dog, kiegyensúlyozott lehessen! 

Közeleg a beiratkozás (2013/
2014-es nevelési-gondozási évre),
melyre nagy szeretettel várjuk a
leendõ kis bölcsiseket! 

A bölcsõde dolgozói
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HIRDETMÉNY
A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁST ÉRINTÕ 

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. év elejével jelentõs mértékben
változtak a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.), valamint
földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
(R.) földhasználati nyilvántartást érintõ rendelkezései, amelyekrõl az
alábbiakban szeretnénk Tisztelt Ügyfeleinket tájékoztatni:

1. Aki termõföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlanokat is! –
köteles a használatot annak megkezdésétõl számított 30 napon
belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1. napjától nem csak az 1
hektárt meghaladó, hanem minden termõföld használatot be
kell jelenteni a területileg illetékes járási földhivatalnál! 
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az erdõ mûvelési ágú
területekre.

2. Bõvül a nyilvántartott adatok köre, ezért a már bejelentett föld-
használók is kötelesek a következõ adataikat, az erre szolgáló
bejelentõ lapon közölni az illetékes járási földhivatallal:
– magánszemély személyazonosító jele (személyi száma)
– magánszemély állampolgársága,
– cég esetén a statisztikai azonosító (törzsszám)és a cégjegyzék-

szám.
– Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, R.

alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelente-
ni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a
családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi
gazdasághoz, amelyet a Megyei Kormányhivatal Földmûvelés-
ügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrált.)

A fenti adatokat 2013. február 1. és 2013. március 30. között
kell bejelenteni! 

3. 2013. február 1-tõl kezdõdõen az osztatlan közös tulajdonban
lévõ termõföldek esetében, amennyiben a földhasználat nem
volt bejelentve, vagy a bejelentett földhasználat módosítására
kerül sor a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. §-ai alapján haszná-
lati megállapodást kell kötniük és azt a megosztási vázrajzzal
együtt be kell nyújtaniuk a földhasználati nyilvántartásba való
bejegyzés végett. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fenti elõírás megsértése
esetén a Tft. rendelkezései szerint a földhivatal köteles a föld-
használót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek
összege az érintett termõföld aranykorona értékének ezerszere-
se, de minimum 10.000 Ft.

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.foldivatal.hu
honlapon, valamint a járási földhivataloknál. Amennyiben a szabályok-
kal kapcsolatban kérdésük merül fel, kollégáink szívesen állnak rendel-
kezésükre!

Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala

GÓLYAHÍR
Virág Hanna az év elsõ babája (2013. 01. 19.). Édesapja dr. Virág

Zsolt, édesanyja dr. Virágné dr. Németh Eszter, õt követte Kará-
csony Hanna 2013. 01. 28. napján, édesapja Karácsony Gábor,
édesanyja Karácsony Csordás Beáta nagy örömére.

Február 6-án érkezett Antal Marcell. Apukája Antal Donát Ri-
chárd, anyukája Antal–Horváth Nikolett, és 2013. 02. 09-én meg-
született Jankovics Eliza, Jankovics Ádám kistesója, kit édesanyja
Kiss Andrea és az apuka, Jankovics Attila is nagy szeretettel várt.

Mert van az az ölelés…
„…mert van az az ölelés, amely annyi gondolatot, érzést szül.

Amely oly sokat jelenthet, annyi mindent kifejez.   Az ölelés, amely
mindig készen áll, hogy felmelegítsen. Az ölelés, amely kellemes, me-
leg puha jó!”

A BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS ELÕTT...



Az iskolában
hagyományo-
san jelmezes
felvonulással, Ki
mit tud?-dal,
diszkóval bú-
csúztatták a te-
let, sõt, a far-
sangra már az
elõzõ napok-
ban a könyvtár-
ban farsangi
s z e m ü ve g e k
k é s z í t é s é ve l
hangolódtak.
Az óvoda idén
elõször szakítva
a „nyilvános”
farsanggal, cso-
p o r t o n k é n t ,
családias han-
gulatban masz-
kázott húsha-
gyó kedden.
Minden kisgye-
rek a maga ál-
tal megálmo-
dott jelmezbe
bújhatott, her-
cegnõk, Pók-
emberek, cowboyok, erdei állatkák
népesítették be a csoportszobákat.
A kislányok külön örömöt okozott,
hogy ezen a napon megengedett
volt némi „nõies” arcfestés is.

Maszkázott a Bottal-fogó
együttes, mondhatjuk, hogy immár
hagyományos módon, hiszen az el-
múlt néhány évben a lelkes tánco-

sok maskarába bújva ellátogattak
azokhoz a házakhoz, amelyekben
táncos társaik laknak – így volt ez
idén is.

Farsangolt az Ezüst Klub is, élet-
re keltve a roma hagyományokat,
no és a Besenyõ családot. A Közös-
ségi Ház ez évben is megszervezte
a legkisebbek farsangját, s bár a

zord idõ sokakat elriasz-
tott a gyermekbulitól, Ági
néni színháza, a jelmezké-
szítés fortélyainak elsajátí-
tása az ott lévõknek iga-
zán hangulatos délutánt
biztosított.

Ezekben a hetekben
már a böjt idejét éljük, de
azért talán nem orrol meg
senki, ha a fotók segítsé-
gével még felidézzük a vi-
dám karosi farsangot.
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SZÜLÕK BÁLJA A GYERMEKEKÉRT
A közelmúltban tartotta hagyományos bálját az iskola, óvoda és böl-

csõde szülõi munkaközössége. Az alábbiakban a szervezõk kérésére az
általuk írt köszönetnyilvánítást közöljük.

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy munkájukkal tombola készítése, eladása és felaján-

lása, belépõjegy terjesztése, vásárlása, a szervezési munkálatok segítése,
díszítés, hirdetés, mûsor készítése, szereplés terén segítették a Szülõi
Munkaközösség  bálját. Köszönjük, hogy eljöttek és jól érezték magukat!

Tisztelettel:  
Szülõi Munkaközösség 

(A felvételen a vidám mûsor részlete látható.)     

Jelmezben kicsik és nagyok
FARSANGI HAGYOMÁNYOKAT ELEVENÍTETTEK FEL

Dínom-dánom, fánksütés,
maszkázás, téltemetés – mindeb-
bõl bõven kijutott számunkra a
farsangi idõ-
szakban, lévén,
hogy a farsangi
hagyományo-
kat szinte az
egész város-
ban felelevení-
tették. 

A Besenyõ család az Ezüst Klubot is meglátogatta.

Ági néni mesél (fent). Farsangi Ki mit tud az iskolában (lent).

MESEMONDÓ VERSENY
2013. február 2-án rendezte meg a piarista iskola az óvodá-

sok mesemondó versenyét, melyre magyar népmesékkel lehe-
tett nevezni. A zalakarosi óvodát több kisgyermek képviselte. A
pillangó csoportos Bagó Laura a „Három selyp lány”, (felkészí-
tõ: Baloghné Fábos Éva) a Katica  csoportos Horváth Sára „A
kismalac és a farkasok”, a szintén Katica csoportos Nagy Julian-
na a Két kicsi bocs meg a róka (felkészítõ: Novák Ferencné)
címû mesékkel szórakoztatta a jelenlevõket. Az elõadásokat
zsûri értékelte. Óvodánkból díjat Bagó Viktória kapott.
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Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen a decemberi Hervis
Kupa után februárban is sor került
a torna megrendezésére. A 2013.
február 2-án megrendezett meg-
mérettetésen négy darab négycsa-
patos csoportban tizenhat együt-
tes kezdte meg a küzdelmeket.  

A kupára a korábbi évekhez ha-
sonlóan a városkörnyék csapatain
kívül Nagykanizsáról, Lentibõl, sõt
még Szombathelyrõl is érkeztek
csapatok, emelve a torna színvona-
lát. Városunkat ezúttal két csapat
képviselte felemás sikerrel. A torná-
ra szinte az utolsó pillanatban ösz-
szeállt Young Boys elsõ mérkõzé-
sén mindössze egy góllal kapott ki
a késõbbi gyõztestõl, s mint utólag
kiderült ez volt a gyõztes legszoro-
sabb eredménye. A második mér-
kõzés igazi kupaküzdelmet hozott,
mely során a csapat a vezetést már
a mérkõzés elején megszerezte,
majd sorra hagyta ki a jobbnál jobb
helyzeteket, ami mint már sokszor
most is megbosszulta magát, hi-
szen Zalakomár csapatának sikerült
fordítani. A mérkõzés vége azon-
ban ismét a karosiaké volt, akik
nagy küzdelemben egy játékveze-
tõi tévedésnek is köszönhetõen vé-
gül döntetlenre mentették az ösz-
szecsapást. E döntetlen azt jelentet-
te, hogy az utolsó csoportmérkõzé-
sen dõl el a továbbjutás. Sajnos itt
már kiütközött a tudásbeli különb-
ség és a cserék hiánya, így a Young
Boys tisztességes küzdelemben bú-
csúzott a tornától.

A zalakarosi Old Boys a decem-
beri tornához hasonlóan most is to-
vábbjutott a csoportjából, azonban
most sikerül elõbbre is lépniük. De
ne szaladjunk ennyire elõre. A cso-
portkörben kettõ gyõzelemmel
kezdett a csapat, amivel a többi
eredménynek köszönhetõen cso-

portelsõként jutottak tovább. A
negyeddöntõ mérkõzésre tartalé-
kolva így a harmadik összecsapáson
meglepetésre vereséget szenved-
tek. E vereségnek legjobban a sem-
leges nézõk örültek, hisz így a má-
sik továbbjutó helyért még mindhá-
rom csapat versenyben maradt. A
továbbjutó csoportmásodik végül a
Szabadics Rolanddal felálló Fellelke-
sültek csapatáé lett.

A decemberi tornán a negyed-
döntõ jelentette a végállomást az
Old Boys csapatának. Ezúttal a Ve-
szélyes Favágókkal kerültek szem-
ben, akik számukra nem voltak an-
nyira veszélyesek. A döntõbe jutá-
sért a Szemere-Pen csapatával mér-
kõztek, akik a Young Boys után az
Old Boys-t is megverték, így a
zalakarosiak számára maradt a kis-
döntõ. Itt a Szombathelyi KLSE várt
a csapatra, akiket legyõzve gyõze-
lemmel és harmadik hellyel fejezték
be a tornát. A döntõbe a Szemere-
Pen mellett a decemberi döntõben
is szereplõ nagykanizsai Szedett-
vedett gárdája jutott. A
Szedettvedett csapatának a decem-
beri döntõhöz hasonlóan ezúttal
sem sikerült gyõznie, így e téli sze-
zonban már másodszor végeztek a
második helyen, ezúttal a Szemere-
Pen mögött.

A szervezõk különdíjjal jutal-
mazták a legjobb kapust, mezõny-
játékost és a leggólerõsebb játékost
is. A torna legjobb kapusa Kiss Já-
nos (Old Boys Zalakaros), a legjobb
mezõnyjátékos Béli Milán
(Szedettvedett) lett, míg a gólkirály
Szõke Ádám (Szemere-Pen) lett. A
dobogósok és a különdíjasok kupa,
illetve Hervis ajándékokkal gazda-
godtak, melyeket Deutsch Szabolcs,
a torna fõszervezõje adott át.

A férfiak küzdelmének másnap-

ján, 2013. február 3-án a hölgyek is
megküzdöttek egymással. A tornát
januárban szerették volna megren-
dezni a szervezõk, azonban a hirte-
len havazás és hóátfúvások miatt

azt el kellett halasztani. Az idõpont
módosítás miatt így az elõzetesen
nevezett nyolc csapat helyett hat
csapat vállalta a küzdelmet.

A Dunántúl több településérõl,
így többek között Szombathelyrõl,
Pécsrõl és Nagykanizsáról érkezõ
csapatok körmérkõzéses formában
döntötték el a torna sorsát. A kilá-
togató nézõk nemcsak a hölgyek-
ben gyönyörködhettek, hanem bi-
zony néha a férfiaknak is dicsõsé-
gére váló megoldásokat, küzdel-
meket is láthattak. A gyõzelmet vé-
gül a szombathelyi egyetemisták
csapata a SZOESE szerezte meg, a
nagykanizsai NTE 1866, és a
Nagypáli csapatai elõtt. Negyedik
helyen a Pécsrõl érkezõ PTE vég-
zett. A férfiak küzdelméhez hason-
lóan a szervezõk itt is különdíjjal ju-
talmazták a legjobb kapust, a leg-
jobb mezõnyjátékost, és a legtöbb
gólt elérõt, de hölgyek lévén itt a
legszebb játékos díja is kiosztásra
került. A legjobb kapus Bati Luca
(Nagypáli), a legjobb játékos Boda
Patrícia (SZOESE), míg a gólkirálynõ
Takács Dalma (NTE 1866) lett, míg a
szervezõk a legszebb játékosnak
Szûcs Noémit (SZOESE) választot-
ták. A dobogósok és a különdíjasok

itt is kupa, illetve Hervis ajándékok-
kal gazdagodtak.

A teremlabdarúgó tornák zárása-
ként került megrendezésre a Kistér-

ségi Teremlabdarúgó Torna 2013. feb-
ruár 9-én. A Közösségi Ház szervezé-
sébe sorra kerülõ tornán ezúttal 5 te-
lepülés 6 csapata körmérkõzéses for-
mában küzdött meg a helyezésekért.

Zalakaros 2 csapattal is indult a
tornán, de jó házigazdákhoz illõen
a dobogósok küzdelmeibe nem
szóltak bele, hisz a fiatalabbak a ne-
gyedik, míg a rutinosabbak az ötö-
dik helyen végeztek. A küzdelmes,
de sportszerû találkozók után a
gyõzelmet végül Nagyrada csapata
szerezte meg Galambok elõtt, míg
a harmadik Zalakomár gárdája lett
megelõzve a zalakarosi csapatokat
és Balatonmagyaródot.

A verseny szervezõi a dobogóso-
kat kupadíjazásban részesítették, va-
lamint díjazták a legjobb játékosokat
is. A torna gólkirálya a tavalyi évhez
hasonlóan a galamboki Sneff Ferenc
lett, a legjobb kapus díját ifj. Babati
József (Nagyrada), a legjobb játéko-
sét pedig a zalakomári Németh Zol-
tán kapta. A díjakat Jankovics Attila,
a Közösségi Ház igazgatója adta át,
aki megköszönte valamennyi részt-
vevõnek a sportszerû küzdelmet, re-
mélve, hogy a legközelebbi sportna-
pon még több település képviselteti
magát.

Teremlabdarúgó tornák futószalagon
A tavasz közeledtével városunkban is befejezõdnek a teremlabda-

rúgó bajnokságok, kupák. Február hónapban igazi dömping volt a
Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében, hiszen három darab tor-
nára is sor került. 

DRÁMAJÁTÉK FOGLALKOZÁS

A KÖNYVTÁRBAN
Drámaóra keretében a 3. osztályosok szélrõl szóló szövegek-

kel ismerkedtek meg. Légzõgyakorlatokkal  és nyelvtörõkkel me-
legítettek be Weöres Sándor: Kis versek a szélrõl címû költemé-
nyével való játékhoz. Több gyereknek sikerült megtanulni a ver-
set a foglalkozás alatt. Kríza János: A szegény csizmadia és a
Szélkirály címû meséjét játszhatták el a gyerekek. A foglalkozás
végén versengés kezdõdött a Sámánfohász címû nyelvtörõvel. 

Horváth Zita
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Március 2.
Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Március 2.

Városi Amatõr Asztalitenisz Verseny
Zalakarosi Általános Iskola

Közösségi Ház: +36 93 340 852
Március 6.

Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420

Március 9.
Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Március 10.

Nõnap – Kodály emlékhangversennyel
Zalakarosi Általános Iskola

Általános Iskola: +36 93 340 367
Március 13.

Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420

Március 15.
Nemzeti megemlékezés

Zalakaros, Batthyány Szobor
Közösségi Ház: +36 93 340 852

Március 15.
„Mozogj többet egészségedért” Egry József
túra a festõ születésének 130. évfordulóján

Táv: 18 km, Zalakaros-Zalaújlak-Gesztenyeház-
Örömhegy-Orosztony-Kerecseny
Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564

Március 15.
Éjszakai fürdõparty Csobot Adéllal

Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ:  +36 93 340 420

Március 15–31.
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

Kanizsa Kulturális Központ, Nagykanizsa
Baráth Yvette: +36 30 689 2630

Március 16.
Szandi koncert – Hotel Karos Spa****superior
Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500

Március 16.
Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Március 16.

Ebéddel egybekötött ünnepi mûsor a Friskó
étteremben a Kávészünet zenekarral

Zalakaros, Friskó étterem – Zalakarosi Turiszti-
kai Egyesület: +36 93 340 421

Március 20.
Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ:  +36 93 340 420
Március 20-21.

Móra napok – színjátszó csoportok fellépése
Zalakaros Általános Iskola

Általános Iskola: +36 93 340 367
Március 23.

V. Ezoterikus és Életmód Nap
Kodály Zoltán Mûvelõdési Központ

Kámánné Szép Terézia: +36 93 311 195
Március 23.

Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ:  +36 93 340 420

Március 23.
„Mozogj többet egészségedért" Tavaszi

séta a Magyarszerdahely környéki szõlõhe-
gyen és dombokon. Utána szalonnasütés a
Szent Kristóf pihenõhelyen – Nagykanizsa,

Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564
Március 22.

Víz Világnapja – a Kis-Balaton bemutatása

elõadással Vönöczky Schnek Jakab Kutatóház.
Kis-Balaton Duráncsik Éva: +36 30 664 0404

Március 27.
Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ

Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
Március 30.

Gyógyászati nyílt nap – Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420

Március 30.
Radics Gigi koncert – Aphrodite**** Hotel

Venus***+ Aphrodite**** Hotel Venus***+:
+36 93 540 140

Március 30.
Úszik a Nyuszi! – Vízi vetélkedõ a Fürdõn

Zalakarosi Fürdõ – Közösségi Ház: 
+36 93 340 852

Március 31.
Családi nyúlkergetõ – Zalakaros, Zalakarosi 

arborétum – Zalakarosi Turisztikai Egyesület:
+36 93 340 421

Márciusi programok

TISZTELT ADÓZÓ

ÁLLAMPOLGÁROK!
KÉRJÜK, HOGY ADÓJUK 

1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁ-
VAL TÁMOGASSÁK 

AZ ALÁBBI ALAPÍTVÁNYOK
TEVÉKENYSÉGÉT:

ZALAKAROS 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18951664-1-20

ZALAKAROS 
ÚJ TEMPLOMÁÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18959105-1-20

ZALAKAROS 
SPORTJÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18959095-1-20


