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Nyarat idézõ hangu-
lattal, igazi gyermek- és
család csalogató stand-
dal jelent meg városunk
Magyarország legrango-
sabb belföldi turisztikai
szakkiállításán Budapes-
ten. Az Utazás kiállítá-
son településünk a Bala-
toni Régió standján fog-
lalt helyet, ezzel is jelez-
ve: Zalakaros a Balaton
családi fürdõvárosa cím-
re és szerepre tart szá-
mot. Ahogy a bemutató
anyagokból és érdeklõ-
désbõl kiderült: joggal.

– A zalakarosi attrak-
ciók közül a fõszezon-
ban egyértelmûen a Vízi-

Aláírták a Városházán azt a támogatási szerzõdést, mely hivatalosan is zöld utat ad az új város-
központ kialakítását is lehetõvé tevõ termáltó és ökopart projekt indításának. A több mint 380 mil-
lió forintos beruházásra lehetõséget adó szerzõdést Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazgatója és Novák Ferenc polgármester, valamint Magyarné Kovács Judit, a
polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetõje látta el kézjegyével.               (Folytatás a 4. oldalon.)

Elfolyó vízbõl termáltó
ALÁÍRTÁK A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉST

A kisgyermekesekre koncentrálva
UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

pók-Csodapók gyermekvilágra
helyezzük a hangsúlyt, s ezt
standunk megjelenése is tük-
rözi – mondta Novák Ferenc
polgármester a kiállítás szak-
mai napján.

(Folytatás a 4. oldalon.)

TURISZTIKAI MELLÉKLETTEL

A gyerekek láthatóan örömmel
fogadták a nyáridézõ hangulatot.

A karosi standnál (balról jobbra) Tóth János, Czimondor Nándor, Jámbor Tímea, Bogdán Amanda és Novák Ferenc.
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Az igazgatóság Pacsán és
Letenyén kíván új létesítményként
katasztrófavédelmi õrsöt kialakíta-
ni, ehhez vette alapul a zalakarosit. 

Egri Gyula a helyszínen, a Jege-
nye utcában mutatta be a sajtó
megjelent képviselõi elõtt a két éve
mûködõ, önkormányzati beruhá-
zásból megvalósított zalakarosi ka-
tasztrófavédelmi õrsöt. Ennek kap-
csán mondta el, hogy várhatóan
2014-ben készülhet el a két új zalai
õrs, amellyel tûzoltósági szem-
pontból megszûnnek a „fehér fol-
tok” a megyében. A katasztrófavé-
delmi igazgató a zalakarosi õrs
épületét úgy mutatta be, mint ahol
„nem szokványos” laktanyai körül-
ményeket sikerült kialakítani, még-
pedig a helyi önkormányzat beru-

házásában. A 29 – köztük nem kis
részben Somogy megyei – telepü-
lés védelmét ellátó, tavaly 160 be-
vetéshez kivonuló õrsön egyszerre
négyen teljesítenek szolgálatot, és
egy modern épületben, európai
szintû körülmények között dolgoz-
hatnak.

Novák Ferenc polgármester –
aki jelenleg is a helyi önkéntes tûz-
oltó-egyesület elnöke – elmondta,
hogy elõször a szertárat, majd a
modern laktanyarészt alakították
ki, összesen mintegy 150 millió fo-
rintos beruházással. A fenntartás
költségeit is teljes egészében az ön-
kormányzat fizeti, a jármûveket, az
eszközöket és magát az épületet
pedig közösen használják a hivatá-
sos és az önkéntes tûzoltók.

Az adventi utcaszépítõ verseny
eredményét Deutschné Lang Erika
alpolgármester ismertette, aki okle-
velet adott át mindazoknak, akiknek
lakóháza, környezete, a legszebbek
közé tartozott a karácsony körüli
idõszakban. Elismerést vehetett át dr.
Horváth Ildikó Zalakaros, Gyöngyvi-
rág sor 12., Baloghné Fábos Éva
Zalakaros, Seregély u. 11., Szécsényiné
Pekker Judit Zalakaros, Cédrus köz 7.,
Karcagi Károly Zalakaros, Seregély u.
4. és Horváth Tamás Zalakaros, Liget
u. 36/c szám alatti lakos.

Az oklevelek átadását követõen
tájékoztatókra került sor; a résztve-
võk az új hulladékszállítóról, a hul-
ladéktörvény változásairól, a
Zalakarosi Fürdõ fejlesztéseirõl, a
polgármesteri hivatal átszervezésé-
rõl és a járásokról, a katasztrófavé-
delem feladatairól, átalakításáról, a
termáltó és ökopartról, a kerékpá-
ros projektrõl, tájékoztató hang-

zott el a rendezési terv felülvizsgá-
latáról, valamint a város elmúlt évé-
rõl – fejlesztéseirõl, a beruházások-
ról, a programokról és a civil életrõl
– hallhattak beszámolókat. Utóbbi
témákban Novák Ferenc polgár-
mester vetített képes elõadásban
számolt be, s az elmúlt idõszak és a
jelen eredményeirõl készült fotó-
kon élesen láthatóvá váltak a fej-
lesztések elõtti és utáni idõszak kö-
zötti különbségek.

Kérdés hangzott el a szemetes
edények ûrtartalma csökkentésére
vonatkozóan, a szelektív gyûjtés le-
hetõségeirõl, a városi honlap ön-
kormányzati oldala testületi anya-
gainak, határozatainak feltöltésé-
rõl. Indulatok csaptak fel a testület
elmúlt évi, személyi kérdésekben
tett intézkedései kapcsán, félreérté-
seket tisztáztak a jelenlévõk egyes,
a várossal szerzõdésben lévõ sze-
mélyek díjazásával kapcsolatban.

A négyórásra nyúlt fórum után
kötetlen beszélgetésen is lehetõsé-
gük adódott a lakóknak kérdéseket
feltenni a jelenlévõ intézményveze-
tõknek, közszereplõknek.

Díjakat is adtak át
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTTAK

Az adventi díszítõverseny eredményeinek kihirdetésével kezdõ-
dött a lakossági fórum, melyet február 18-ra, az általános iskolába hir-
detett meg a képviselõ-testület.  A fórumot nagy érdeklõdés övezte,
s idõnként az indulatok is helyet kaptak a felszólalásokban. Egry József túra

A FESTÕ SZÜLETÉSÉNEK 

130. ÉVFORDULÓJÁN

2013. MÁRCIUS 16.

Találkozás: 8.15-kor Nagyka-
nizsán a buszállomás 5. kocsi ál-
lásánál 

Indulás: 8.30-kor Zalakarosra.

A túra a regisztráció után
8.30-kor indul Zalakarosról, a
buszállomásról.

Útvonal: Zalakaros – Kilátó
– Zalaújlak – Gesztenyeház –
Rockenbauer kopjafa – Öröm-
hegyi kulcsos ház – Thúry kop-
jafa – Orosztony – Kerecseny,
„Réti Tanya” állatfarm  Táv:
18 km

Program: Zalaújlakon rövid
megemlékezés a „Balaton fes-
tõjének” 130. születésnapján

Kerecsenyben ismerkedés a
„Réti Tanya” állatfarmmal.

A Kerecsenyi kemping ke-
mencéjében sütött kenyérlán-
gos, valamint helyben készített
termékek kóstolása.

Hazautazás: 16.12-kor.
Részvételi díj: 1000 Ft

A túrára jelentkezni kell az
utazás és az étkezés szervezése
miatt március 13-án estig, a
pannonturak@gmail.com e-mail
címen, vagy a 06-30/546-95-64
telefonszámon!

Minden résztvevõ 
„Egry József túra” 

feliratú kitûzõt kap!

A katasztrófavédelmi
õrsünk a példa

A városunkban mûködõ katasztrófavédelmi õrsöt mutatta be pél-
daként a minap Egri Gyula, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
vezetõje akkor, amikor a Zalában tervezett két új õrs kialakításáról
beszélt.

A Nemzetközi Nõ-
nap alkalmából szere-
tettel köszöntöm vá-
rosunk hölgy lakossá-
gát.

Novák Ferenc 
polgármester

Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nõkrõl, kiknek 
Életünk köszönhetjük. 

Ki mindent 
Megtesz értünk, a nõ, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel õ. 

Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 

Szépséges nõk, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nõnapot.

(Kéri János – 
Nõnapi köszöntõ)

„E nap! egy csodálatos ünnep,
a hölgyeké! kik szépségükben,
virulnak, s tündökölnek.”

Pisch Ferenc
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Mint ismeretes, a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) nemré-
giben jelentette meg a kereske-
delmi szálláshelyek 2012. évi elõ-
zetes statisztikáit, amelyek a
2011-es rekordév eredményeit is
meghaladják. Az adatok egyér-
telmûen arról tanúskodnak, hogy
városunk kiválóan teljesített a
tavalyi év során, részben, mert
növelni tudta belföldi vendégei-
nek számát, részben, mert igen
jelentõs mértékben tudta meg-
szólítani a külföldi vendégeket is.
Hangsúlyozzuk: az adatok a ke-
reskedelmi szálláshelyekre vonat-
koznak, a magánszállások a KSH
statisztikájában nem szerepel-
nek.

A KSH által nyilvánosságra ho-
zott pozitív eredmények össze-
csengenek azzal a Novák Ferenc
polgármester év eleji interjújában
közölt hírével is, mely az idegenfor-
galmi adó bevételeinek növekedé-
sérõl adott számot.

De lássuk az adatokat!
A KSH elõzetes adatai alap-

ján 2012-ben a vendégek 55,2%-
át (4 584 850 fõt), illetve a ven-
dégéjszakák 57,0%-át (12 318
865 éjszakát) a tíz legnépsze-
rûbb város kereskedelmi szállás-
helyein regisztrálták, a lista élén
szereplõ húsz település pedig az

összes vendégéjszaka 67,1%-át
adta.

A kereskedelmi szálláshelyek
vendégéjszaka-száma alapján meg-
állapított sorrendben 2011-hez ké-
pest újdonság, hogy Zalakaros a 9.
helyrõl a 8. helyre került, valamint

Gyõr bekerült a „toplista” 10. helyé-
re. Az összes vendégéjszaka-szám
Gyõrben 25,8%-kal, Budapesten
10,6%-kal, Balatonfüreden 8,4%-
kal, Siófokon 7,8%-kal, Hévízen
1,4%-kal, Sárváron 0,5%-kal nõtt 

2011-hez viszonyítva. 

A belföldi turizmus területén is
tapasztalható „mozgás”: Zalakaros
a 6. helyrõl az 5. helyre, Gyula pedig
a 9. helyrõl a 6. helyre lépett elõre
a 2011-es sorrendhez képest. A ven-
dégéjszakák számának bõvülése a
tíz, belföldiek körében legnépsze-
rûbb város közül Gyula (+20,1%) és
Siófok (+16,6%) esetében volt a leg-
jelentõsebb. 

A kereskedelmi szálláshelyet
igénybe vevõ külföldiek körében a
2011-es sorrendhez képest Gyõr a 8.
helyrõl a 7. helyre lépett elõre. A
vendégéjszakák száma a tíz, külföl-
diek körében legnépszerûbb város
közül Gyõr (+36,0%), Zalakaros
(+28,3%), Budapest (+12,9%) és Ba-
latonfüred (+12,8%) esetében nõtt
számottevõ mértékben az elõzõ
évhez képest. 

A külföldi vendégéjszakák szá-
ma alapján legnépszerûbb tíz tele-
pülés elsõdleges küldõországa Né-
metország volt a KSH 2012. évi elõ-
zetes adatai szerint. A fõvárosban
az Egyesült Királyság és Olaszor-
szág, a fürdõvárosokban és a Nyu-
gat-Dunántúlon a szomszédos és
közeli országok, elsõsorban Auszt-
ria és mellette Csehország, Lengyel-
ország, Oroszország, Románia és
Ukrajna lakói fordultak meg legna-
gyobb arányban.

Remek eredményeket ért el városunk
ELKÉSZÜLT A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK STATISZTIKÁJA

A lengyel beutaztatók is érdeklõdnek

Az elõzõ évhez viszonyítva közel 30 százalékkal több külföldi vendéget fogadott a város.

Lengyel utazási irodák képviselõi ismerked-
hettek Zalakaros és a balatoni régió fürdõváro-
saival a közelmúltban.

A Regionális Marketing Igazgatóság szervezé-
sében lezajlott turisztikai
találkozón Zalakarost a
Tourinform-iroda mun-
katársai, Fekete Csilla és
Flórek Zsolt képviselték.

Katowice és Wroclaw
városaiban összesen 80
utazási iroda képviselõ-
jét tájékoztatták a mun-
katársak elsõsorban a
Zalakarosi Fürdõ lehetõ-
ségeirõl, a tavaly nyáron
átadott Vízipók Csoda-
pók gyermekvilágról, va-
lamint az annak folytatá-
sát jelentõ beltéri gyer-
mekbirodalom építésé-

nek részleteirõl, a termáltó és ökopart beruhá-
zásról, valamint a város programkínálatáról,
szálláslehetõségeirõl. 

– Az utazásszervezõk jó része komoly érdek-
lõdést mutatott váro-
sunk iránt. A magyar-len-
gyel kapcsolatot, illetve
az ebben rejlõ turisztikai
lehetõségeket erõsíti,
hogy városunk testvér-
városi együttmûködést
folytat Olesno városával,
s ezáltal még nagyobb
bizalommal fordultak fe-
lénk a kiutaztatók –
mondta Flórek Zsolt,
hozzátéve: a lengyel uta-
zási irodák közül többen
konkrét ajánlatokat vár-
nak a találkozó nyomán
Zalakarostól.

Egyeztetés az utazásszervezõkkel.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

– Akik felkeresik kiállító he-
lyünket, valóban egy varázsos me-
sevilágba csöppennek, s nagyon jó
visszajelzéseket kaptunk már ez-
zel kapcsolatosan. Az apróságok
különösen a mini csúszdának és a
foglalkoztatónak örülnek, és hosz-
szasan elidõznek a népszerû me-
sefilm figuráit felvonultató posz-
terek elõtt is. Éppen ez a célunk:
megmutatni, mi vár azokra a gye-
rekekre, szülõkre, akik a szünidõ-
ben városunkat szeretnék felke-
resni, vagy akik még nem döntöt-
tek, hova utazzanak, nálunk erre
számítsanak.

A kiállítás négy napja során ren-
getegen érdeklõdtek városunk kí-
nálata iránt, ebbe nemcsak az új
gyermekvilág, de a fürdõ egyéb
szolgáltatásai, valamint a szállodai
és magánszállásadói kínálat is bele-
tartozott.

Hogy Zalakaros mi mindent tud
még nyújtani vendégeinek, vala-
mint, hogy milyen stratégia mentén
gondolkodik a városmarketinget il-
letõen, arról a szakmai napon tar-
tott sajtótájékoztatón Jámbor Tí-
mea, a város stratégiai vezetõje szá-
molt be a média jelenlévõ képvise-
lõinek Keszthely, Hévíz, Siófok és
Balatonfüred képviselõi mellett.

Jámbor Tímea elmondta:
Zalakaros idei marketing célja a ha-
zai családos vendégek mellett a
külföldi piacok megnyerése, ehhez
ez évben a Neckermann utazási iro-
dákkal köt partneri megállapodást
a város, és szorosan együttmûködik
a Magyar Turizmus Zrt.-vel is. Az

együttmûködés célja, hogy a tele-
pülés a Balaton régió családi fürdõ-
városaként jelenjen meg a belföldi
és külföldi piacokon egyaránt. 

– A vendégstatisztikai számok
alakulására hatást gyakorló sze-
replõk, az országos marketing-
szervezet (MT Zrt.), annak régiós
igazgatósága (Balaton RMI) és kül-
képviseleti irodái, azok utazás-

szervezõi és utazási irodai kapcso-
latrendszere szerte Európában és
a világban.

A fentiekben bemutatott szer-
vezetekkel Zalakaros promó-
ciójában közösen fellépve, hatéko-
nyabban és eredményt felmutatva
tudunk fellépni, mely legtöbbször
nem pénz, hanem egy kitartó, stra-
tégiai munka terméke. A központi
marketingszervezet meghatározza
a központi irányelveket, melyeket
az egyes régiók, fürdõvárosok be-
építenek az adott évi marketing

stratégiájukba, taktikai terveikbe.
Mindemellett az országos marke-
tingszervezet üdvözli az alulról jö-
võ kezdeményezéseket, melyekhez
az úgynevezett 1+1-es kampányok
keretében hozzá is járul.
Zalakaroson ilyen 1+1-es kezdemé-
nyezés volt az elmúlt év derekán
megvalósult Neckermann nemzet-
közi, városunkat bemutató tanul-

mányút, melynek 200 fõ szakmai
résztvevõje volt küldföldi és belföl-
di utazási irodákkal és a sajtó kép-
viselõivel. Az 1+1-es kampány egy,
az adott marketing eseményhez
való költséghozzájárulást jelent 50-
50%-ban. A támogatás mértéke je-
lentõs, s nem központilag, kapcso-
lati rendszereken keresztül elõre le-
osztott, hanem valóban az új ven-
déghozó ötletek egy elismerõ tá-
mogató rendszere.

Amennyiben a Zalakarosi Turisz-
tikai Egyesület elnöksége a fentiek-

ben bemutatott elvett magára néz-
ve elfogadottnak tudja tekinteni,
akár helyi szinten is megvalósíthat-
nák hasonló akciókat.

A szakmai értékesítés-ösztönzés
a leírtak alapján indult el, egy
zalakarosi közös összefogást maga
mögött tudva, mely összefogást ez-
úton ismételten meg szeretnék kö-
szönni – jelezte Jámbor Tímea. –

Az elmúlt évek mun-
kája elindította
Zalakaros a 60%-
40% belföldi és kül-
földi vendégészakák
arányának megvaló-
sításának útján, hi-
szen az elmúlt évben
hosszú évek óta elõ-
ször több, mint 28%-
kak nõtt a külföldi
vendégéjszakák ará-
nya. Fogalmazhatnék
úgy, hogy 2011 a
magvetés, 2012 pedig
az elsõ hajtások meg-
jelenésének éve volt,
az út hosszú lesz
8min. 7 év) és rögös

addig amíg ebbõl a hajtásból egy
erõs, az idõjárási viszontagságokat
is kibíró fa nevelõdik.

A belföldi vendégek tekinteté-
ben is szeretnénk pozíciónkat meg-
erõsíteni, ezért is van szükség az
ország legnagyobb utazásszervezõ-
jének, a Neckermann Utazási Iro-
dákkal való szoros együttmûködés-
re – tette hozzá.

(Minderrõl bõvebben lapunk
turisztikai mellékletében adunk
tájékoztatást olvasóinknak.)

A kisgyermekesekre koncentrálva

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szerzõdéskötés kapcsán

tartott sajtótájékoztatón Brez-
novits István rámutatott: a Bala-
toni Kiemelt Üdülõkörzetnek a
gazdaságfejlesztés területén
központi szerep jut, ennek kö-
szönhetõ, hogy a viszonylag kis
lélekszámú (ám annál fontosabb
szereppel bíró) települések kö-
zött 2,6 milliárd forintot osztot-
tak szét. A turisztikai attrakció-
fejlesztést célzó pályázati kiírá-
sokra 25 pályázat érkezett be,
ebbõl 11-et bíráltak el kedvezõ-
en. Az önerõkkel együtt így eb-
ben a körzetben több mint
négymilliárd forintos fejlesztés
indulhat, mellyel a turisztikai
szolgáltatás színvonalának és a

vendégéjszakák számának
növelése válik lehetõvé. 

Novák Ferenc polgármes-
ter elmondta: a termáltó és
ökopart fejlesztéshez Zala-
karos 280 millió forintos tá-
mogatást kapott, a hiányzó,
100 millió forintot teljes mér-
tékben saját forrásból finan-
szírozza az önkormányzat. A
termáltó kialakítása során an-
nak vizét az elfolyó termálvíz
felhasználásával biztosítják,
bemutatják egyben a város és
környezetének természeti érté-
keit is. A tervek szerint egy sé-

tány indul a Dísz térrõl az újon-
nan létesülõ, a gyógyfürdõhöz is
csatlakozó tóig, amely teljesen

körüljárható lesz. A tervek sze-
rint az új attrakció jövõ tavaszra
készül el.

Elfolyó vízbõl termáltó

Jámbor Tímea a sajtó képviselõinek tartott tájékoztatón.
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LEADER-PÁLYÁZAT

SEGÍTENE
A szeptemberi kistérségi ter-

mékfesztivál ékesen bizonyítot-
ta, hogy környékünk bõvelkedik
igényes kézmûves termékek-
ben, házilag elõállított megbíz-
ható élelmiszerekben, s ezekre
kereslet is van bõven.

Jó esély van arra, hogy a kö-
zeljövõben nemcsak a
zalakarosi kistérség, de akár az
egész nagykanizsai járás õster-
melõi is megjelenjenek váro-
sunkban, s a helyi piacon kínál-
ják termékeiket, akár plusz att-
rakcióként is szolgálva a látoga-
tóknak. Arra is lehetõség nyílik,
hogy a piac megújuljon, s köz-
pontibb helyre költözzön.
Mindez az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület koor-
dinálásával valósulhat meg,
amennyiben azt márciusi ülésén
a képviselõ-testület is elfogadja.

– Egyesületünk nemzetközi
pályázat keretében osztrák
partnerekkel együttmûködve
egy éve indította útjára fej-
lesztési munkáját, mely most
mérföldkõhöz érkezett –
mondta Ódor László, a vidékfej-
lesztési egyesület elnöke.  –
Olyan, a helyi térségi erõfor-
rások gazdaságos kihasználá-
sát célzó program indul, ahol a
turisztikai lehetõségek és a he-
lyi termékek fejlesztése kezdõd-
het el. A projekt eredménye-
ként olyan termelõi piacot való-
sítunk meg, ami növelné a ter-
mékeink közönséghez jutásának
esélyét, s gazdaságilag is rentá-
bilissá teheti. E projekt megha-
tározó része, hogy a zalakarosi
önkormányzattal együttmûköd-
ve itt próbálunk helyi termelõi
piacot létrehozni.

Ódor László elmondta: a
megvalósításban nélkülözhetet-
len a lakosság, az önkormány-
zat és a gazdasági szereplõk
együttmûködése, mely kiváló
példával is szolgálhatna a tér-
ségben, hiszen az unión belül
hazánk sajnos utolsó helyen áll
az együttmûködési hajlandóság
tekintetében. Hozzátette: a tér-
ségi fejlesztések sikere azon
múlik, hogy társadalmilag tá-
mogatott nagyobb egységek
érdekeit szolgáló tervek kerülje-
nek megvalósításra.

Az önkormányzat pozitív tá-
mogatása esetén a Leader-pro-
jekt márciusban indulna, a tény-
leges piaci fejlesztés pedig nyár
végére valósulna meg.

Az elmúlt hét-
végén rendezték
Budapesten az
úszás diákolimpia
országos döntõjét,
ahol a Móra Fe-
renc Általános Is-
kola, illetve iskolá-
juk színeiben a Ka-
ros Sprint Úszó-
klub tagjai is érde-
keltek voltak.

Eredmények: IV.
korcsoport: 100 m
g y o r s ú s z á s
Szörcsök Martin 5.,
100 m hátúszás
Varga Krisztián 8.,
V-VI. korcsoport:
100 m hátúszás
Pelczer Dorina 5.,
100 m mellúszás
Filák Tamás 12., 4 x
50 m gyorsváltó
(Filák Tamara, Kö-
tõ Viktória, Pelczer
Dorina, Törõ Vi-
rág) 7. helyezés.

A Kanizsa és Környéke Gasztro-
nómiai Egyesület, valamint a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Zala megyei régiója által közösen
szervezett melegkonyhás chef pár-
bajon megyebéli szállodák szakács
párosai mérték össze tudásukat.

A február 19-én megrendezett
hévízi gasztronómiai parádénak a
Lotus Therme Hotel és Spa*****
adott otthont. Ez évben elsõ alka-
lommal a chef párbajjal párhuza-
mosan zajlott a Kreatív Koktél Klub
2013 bártender verseny, valamint
az éttermi szakma terítési bemuta-
tó.

A  hejszakacsok.hu gasztronó-
miai oldal tájékoztatása szerint a
chef párbaj során a versenyzõknek
sorsolással eldöntött húsfélékbõl
(gyöngytyúkmell filé, vajhal és gar-
nélarák, borjú szûz, nyúlgerinc filé-
bõl, a döntõben friss lazac és héjas
zöldkagyló felhasználásával) és az
elõre meghatározott hozzávalók-
ból kellett elkészíteni ételeiket, il-
letve minden fordulóban voltak
úgynevezett „meglepetés” alapa-

nyagok, amiért plusz pontokat le-
hetett kapni, ha azokat beleillesz-
tették a menüsorokba. Fordulón-
ként 45 perc állt rendelkezésre a
versenyzõknek, ez idõ alatt kellett
elkészíteni 2–2 adag levest, leves-
betéttel és az adott hústémából fõ-
ételt, a hozzáillõ köretekkel és már-
tásokkal!

A párbaj moderátora Kelemen
Endre Venesz díjas mesterszakács
volt. A szakmai zsûri (elnök:

Nemeskövi Dénes Venesz díjas
mesterszakács, Ferenczi István Ve-
nesz díjas mesterszakács, Hargitai
György mesterszakács) külön-külön
rangsorolta az ételeket íz, külalak,
kreativitás, megjelenítés, gazdálko-
dás és munkafolyamatok alapján.
Ítéletük alapján abszolút elsõ hely
illette meg a karosi szakácsokat,
akik egyben arany fokozatú okle-
velet is átvehettek remek helytállá-
sul nyomán.

A Damona szakácsaié a babér
MELEGKONYHÁS CHEF PÁRBAJON DIADALMASOKODTAK

A Hotel Damona szakácsai,
Balogh Gábor és Nagy Alex vit-
ték el a pálmát a Hévízen meg-
rendezett IV. Szabó Levente Em-
lékversenyen. 

Balogh Gábor és Nagy Alex az abszolút elsõ helyen.

Diákolimpia – országos döntõ
REMEKELTEK ÚSZÓINK

Fo
tó

: S
zö

rc
sö

k 
Sz

ilá
rd



2013. március 7.6

„Van az ölelés… az ölelés,
amely annyi gondolatot, érzést
szül. Amely oly sokat jelenthet,
annyi mindent kifejez. Az ölelés,
amelyben lehet barátság, lehet
szeretet, lehet szerelem, lehet
élet. Az ölelés, amely mindig ké-
szen áll, hogy felmelegítsen. Az
ölelés, amely kellemes, meleg, pu-
ha, jó…!”Ezek a sorok vezették be
a fent említett cikket, amelyet ha
valaki elolvas, talán nem is lenne
szükség további gondolatok pa-
pírra vetésére, elég lenne annyi,
hogy gyakorló apukaként (ugyan
már a korosabbak közül) tanúsít-
hatom, hogy a fenti sorok teljes
egészében igazak a karosi intéz-
ményre. Vajon kell-e, szabad-e,
merem-e, bölcsõdébe íratni gyer-
mekem? Minden idõben és min-
dent meg tudok-e neki adni az
egészséges lelki és szellemi fejlõ-
dés érdekében? Ezt minden csa-
ládnak saját magának kell eldön-
teni. Jöhetnek – és jönnek is -
olyan élethelyzetek: egy munka-
helyi kényszer, egy betegség, egy
családi probléma vagy csak a roha-
nó világ telepszik életünkre, ami-
kor célszerûnek látszik a kicsinket
elhelyezni napközben (az illik,
meg nem illik dolgoknál pedig a
mai szülõk már okosabbak). Nyil-
ván nem lehet azt az alapvetõ ál-
lítást megcáfolni, hogy a gyer-
meknek a szülõi otthon a legmeg-
felelõbb, de talán igaz lehet ezzel
párhuzamosan az a gondolat is,
hogy az együtt töltött órák, na-
pok minõségét a bölcsõdébe járás-
sal lehet javítani. Ha ugyanis a
fentebb felsorolt okból megszüle-
tett a döntés, és bölcsis lesz gyer-
mekünk, akkor a munkánkat,
ügyeinket elvégezve a nap máso-
dik felében sokkal több idõt tu-
dunk a játékra, az együttlétre for-
dítani, és ami nagyon lényeges,
mindezt nyugodtabban, jobban
koncentrálva tehetjük, valódi örö-
met okozva mindannyiunknak.
Hálásak lehetünk a város minden-
kori döntéshozóinak, akik
Zalakaroson egy ilyen színvonalú
bölcsõdét építettek és mûködtet-
nek, megteremtve egy újabb lehe-
tõségét annak, hogy segítsenek a
szülõknek. Az intézményben dol-
gozó kisgyermeknevelõk, és az

õket segítõ munkatársaik renge-
teget tudnak és akarnak segíteni
nekünk szülõknek. A szeretet lég-
körét bárki érezheti, ha belép. Ké-
pesek arra, hogy a gondjaikat,
esetleges nehézségeiket – nyilván
nekik is van bõven – az ajtó elõtt
lerakják, és a lurkók fogadásakor
már csak nyugalmat, biztonságot
és melegséget közvetítsenek felé-
jük. A sok játék és gondoskodás
mellett, a közösségbe való – nem
könnyû- beilleszkedésben is utat
mutatnak. Fogják a kezüket, ha
szükséges, megpuszilgatják õket,
ha éppen annak hiányát érzik, si-
mogatják arcukat, ha egy kis me-
legségre vágynak. Tapasztalatom
szerint a kornak szükséges, de
csak a játék határát nem átlépõ
mértékû fejlesztéseket is folyama-
tosan végzik, amelyeknek szem-
mel látható jeleit az otthoni játék
és viselkedés során megismerhet-
jük (mondjuk, azért kicsit nehez-
telek, hogy egyenletet még nem
tud megoldani! vicc). Javaslataik,
tanácsaik nyíltak és õszinték, de
nem bántóak, megfogadva azokat
sokat léphetünk elõre. Szerintem
nem vagyok egyedül, de amikor
délután a picikért megyünk, és el-
révedünk a benti élet megfigyelé-
sében, sokszor pihennénk le mi is
a játszószõnyegre vagy ülnénk le a
kényelmes párnákra egy kicsit vá-
rat építeni vagy babázni (én per-
sze csak építeni!), a közösség lég-
körét „beszippantva”. Annak el-
döntésében, hogy vajon igazak-e
állításaim, érdemes megnézni pél-
dául a honlap galériájában találha-
tó fényképeket, tartalmas gondo-
latokat, vagy az udvarról beku-
kucskálva az ablakon keresztül kö-
vetni a napközben zajló esemé-
nyeket. Köszönjük a munkájukat
és a sok szeretetet!”

Egy édesapa

„Nagyon szeretünk a zalakarosi
bölcsibe járni, mert már az elsõ
pillanattól szimpatikusak voltak a
vidám, mosolygós nevelõk, és fõ-
ként a gyerekkel való viselkedé-
sük. Minden anyukának összeszo-
rul a szíve, ha bölcsibe kell adni a
„kicsikéjét”, de itt nagyon meg-
könnyítették a helyzetünket,
mert sok-sok türelemmel, szere-

tettel fogadták és szoktatták be a
kisfiunkat! Amikor reggel elvis-
szük a bölcsibe, nyugodtak va-
gyunk egész nap, mert tudjuk,
hogy értõ és jó kezekben van, egy
biztonságot adó, szeretetteljes
környezetben!”

Farkasné Bodnár Eszter

Jót vagy a még jobbat! (avagy
bölcsõde egy nagypapa szemével)

„Nagyszülõnek sok szempont-
ból jó lenni. Jó, mert a gyermeke-
ink már felnõttek, és megajándé-
koznak minket unokákkal, akiket
lehet babusgatni, kényeztetni, hi-
szen rendszabályozzák õket ele-
get a szüleik. Jó, mert már lehet
idõt szakítani az unokával való
közös sétára és önfeledt játékra,
beszélgetésre. Jó, mert a hosszú
évek tapasztalata alapján kön-
nyebben vesszük észre a jót, vagy
a még jobbat. Így vagyok ezzel én
is.

Egyik unokám a zalakarosi
bölcsibe jár. 70 éves korban az em-
ber emlékei egy bölcsõdérõl elhal-
ványulnak, egy olyan helynek
gondolja, ahova idõhiány, vagy
egyéb ok miatt a szülõk „lepasz-
szolhatják” gyermeküket. Egy
olyan szükséges rossznak hiszik,
ahol megõrzik a csemetéket, míg
nem jön a szülõ értük. Aztán, egy-
szer csak a nagypapa, vagy nagy-
mama elkezdi vinni, de fõleg a
nap végén hazahozni az unokát és
mást lát, mást tapasztal a helyi
bölcsõdében. Elõször is esztétikus
külsõ épület, melegséget és bizal-
mat sugárzó belsõ terek fogadják
az érkezõt (nem beszélve a csinos
gondozónõkrõl). Látja, hogy reg-
gel puszival vagy szeretõ simoga-
tással fogadják a gyerkõcöket,
megnyugtatják õket, és mint a
tyúkanyók veszik pártfogásba a
„csibéket”. Este meg azt látja,
hogy mindenki játszik, épít, fest,
vagy rajzol és mellettük térdepel
vagy éppen négykézláb követve
õket kergetõznek a gondozónõik-
kel.  Így hát észrevettem, mert
nem lehetett nem észrevenni a
jót: a szeretetteljes légkört.

Aztán, ahogy egyre többet
mentem, és mindig felõlem is ér-
deklõdtek, kedvesen szóltak hoz-
zám, vagy éppen mesélték uno-
kám aznapi élményeit, rájöttem,
hogy itt a bölcsõde törõdése nem
korlátozódik csak a picikre, hanem
a szüleik, nagyszüleik is fontosak.
Aztán sokszor az otthoni játék
közben, vagy éppen a bölcsi elõtti
homokozóban ott ragadva tapasz-
talom, hogy az értelmi fejlõdés
elõsegítése, komoly fejlesztése is
nyomon követhetõ. Így meglát-
hattam a még jobbat: komplex és
tudatos nevelés folyik itt nálunk,
a zalakarosi bölcsõdében.

Persze mondhatják, hogy ne-
kem könnyû, mert én koromnál
(és felfogásomnál) fogva, már
csak a szépet és a jót akarom meg-
látni, de gondoljanak bele abba,
hogy micsoda balsors, hogy én
már soha többé nem lehetek itt,
ilyen körülmények között bölc-
sis!”

Szabadics József

„Aprónépek palotája

Van Zalakaroson egy palota,
Benne sok kisgyermek mosolya.
Aprók még õk és kedvesek,
Bennük még oly tiszta a szeretet.

Tündérek vigyáznak rájuk,
Türelmesek- és nem csak ez a bájuk.
Ahogy velük telik-múlik az idõ,
Szemünk fénye lassan felnõ.

A tanulás itt játék és móka,
Van, hogy mindenki egyszerre róka.
Van, hogy sírnak, de csöpp kis
könnyek
Nagyon hamar lepörögnek.

Palotájuk erõs, a jövõt zárja.
Ez a valóság mesebeli háza.
Ha kiváncsi vagy nézz be oda.
Ez a bölcsõde egy „ Bölcs Csoda”!

Ha még egyszer kicsi lennék,
Ide biztos boldogan jönnék,
És bár a legjobb az édesanya ölében,
A szeretet ott van e ház minden
kövében.”

Varga Szabolcs

„Türelemtündérek”
Tisztelt Olvasóink! Az elõzõ lapszámban megjelent bölcsõdérõl

szóló cikkel kapcsolatosan sorra érkeztek szülõi, nagyszülõi hozzá-
szólások. Meglepõdve, ám annál nagyobb örömmel vettük a hoz-
zánk eljuttatott leveleket, s bízunk benne: Önök sem bánják, hogy
megosztjuk azoknak a gondolatait, véleményét, akik napi tapaszta-
latokkal bírnak a bölcsõdei élettel kapcsolatban. Íme, a vélemények:

BÁBELÕADÁS 

AZ ALSÓSOKNAK
2013. február 12-én volt a

Humanitás Zala Alapítvány
TÁMOP pályázatának kere-
tében megrendezett
Színház-Zene-Tánc projekt 1.
félévének utolsó elõadása és
foglalkozása, melynek során
bábelõadáson vehettek részt
az alsó tagozatos diákok. A
színészek Babszem Jankó
történetével szórakoztattak
minket. Az elõadás után a 3.
osztályosok a látottakhoz
kapcsolódó drámafoglalko-
záson vehettek részt. Cso-
portokat alakítva õk is átvál-
toztak bábszínészekké és a
maguk által kitalált történe-
teket eljátszották társaiknak. 

Köszönjük a lehetõséget,
hogy új élményekkel és ta-
nulságokkal gazdagodhat-
tunk!

Szabadicsné 
Madaras Katalin



A jó, tavaszi idõ beköszönté-
vel elõkerülhetnek a szekrények
mélyébõl a futó- és túracipõk.
Zalakaros városa a fürdõ nyújtot-
ta szolgáltatások mellett több
programot is kínál az aktív pihe-
nésre vágyó vendégek és a lakos-
ság számára.

A
Zalakarosi Tu-
risztikai Egye-
sület jóvoltá-
ból az elmúlt
évben több
túraútvonal,
illetve Nordic
Walking útvo-
nal is kitáblá-
zásra került,
melyek az egyéni túrázóknak nyúj-
tanak hasznos segítséget. Most
ezekre a Nordic Walking útvonalak-
ra, illetve e mozgásforma elõnyeire
hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Zalakaros környékén három út-
vonal közül választhat mindenki,
saját edzettségi szintjének megfele-
lõen. Az 1. számú útvonal hossza
11,5 km, mely során a túrázók a
Tourinform Irodától kiindulva
Garabonc érintésével Zalamerenyén
keresztül, a zalamerenyei Öreghegy
pincéi mellett elhaladva a Kilátó
megtekintése után térhetnek vissza
a kiinduló állomásra. A kezdõ túrá-
zóknak a 2. számú útvonalat ajánl-
juk. Ennek hoszsza mindössze 6,5
km, melyen végighaladva városunk
szõlõhegyeivel és természeti érté-
keivel (parkerdei sétány, arboré-
tum, kilátó) ismerkedhetnek meg.
A leghosszabb túraútvonal a 3. szá-
mú, mely 15 km hosszú. Itt

Zalakaros szõlõhegyét érintve a
Parkerdõn keresztül egészen
Zalaújlakig eljuthatunk, ahol érde-

mes felkeres-
ni Egry József
szülõházát. A
túraútvonal
az elõzõek-
hez hasonló-
an itt is a Ki-
látó és az ar-
b o r é t u m
mellett elha-
ladva a kiin-
d u l ó p o n t i

Tourinform Irodánál végzõdik.
S hogy miért ajánljuk a Nordic

Walkingot? Íme, néhány érv mellet-
te: a bot használata 30 %-kal teher-
mentesíti a csípõ- és térdízületeket.
Javítja az állóképességet. Erõsíti az
izmokat. A Nordic Walking a tes-
tünk több mint 660 izmának 90%-
át igénybe veszi. A helyes technika
használatakor a kar, váll, nyak és a
hát izmait is megmozgatja, ami a

mai irodai társadalom tagjainak lét-
fontosságú. Ezen felül erõsíti a szí-
vet és javítja a vérkeringést. Mivel
az Nordic Walking a maximális ter-
helés 50-80%-án dolgoztatja meg a
szervezetet, erre a terhelésre a
szervezet zsírégetéssel válaszol,
ezért a rendszeres Nordic Walking
a súlyproblémák orvossága. A sima
gyalogláshoz képest az Nordic
Walking 20%-kal több kalóriaége-
téssel jár. Javítja a test oxigénellátá-
sát és oldja az izomfeszültséget.
Végezetül az egyik legjobb érvet
hagytam a végére. A jó bot nem
megfizethetetlen és szinte a sírig
elkísér minket, ezért ezen nem sza-
bad spórolni. Ezen kívül semmi kü-
lönös nem kell hozzá. 

Ha e pár soros ismertetõ felkel-
tette kedves olvasóink figyelmét,
akkor irány a természet, s Zalakaros
szlogenjét szem elõtt tartva merít-
sünk erõt a természet csodáiból. 

– b.o. –
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INDUL A SZEZON

A LABDARÚGÁSBAN
Szinte még véget sem ér-

tek Zalakaroson a teremlab-
darúgó tornák, máris kezdõ-
dik a nagypályás fociszezon.
A megyei III. bajnokság Déli
csoportjában szereplõ
Zalakaros gárdája az elsõ
helyrõl várja a március köze-
pi folytatást. Török Tamás
vezetõedzõ irányításával a
csapat heti két edzéssel és
edzõmérkõzésekkel készül,
hogy ezt az elõkelõ helye-
zést a júniusban befejezõdõ
bajnokság végéig sikerüljön
megtartani. Az átigazolási
idõszakban a gárda tovább
bõvült, visszatért a csapat-
hoz Csöndör Zoltán
Bagoláról, valamint Perusza
Csaba és Bazsó Bence, akik a
Gránit Gyógyfürdõ SE-tõl
kerültek leigazolásra. 

14. forduló: 2013.03.16.
15.00 Zalakaros – Bajcsa SE
15. forduló: 2013.03.24. 15:00
Belezna SE - Zalakaros 16.
forduló: 2013.03.30. 15:00
Zalakaros – Liszó SE 17. for-
duló: 2013. 04.07. 15:30 Sor-
más SE - Zalakaros 18. fordu-
ló: 2013.04.13. 15:30 Zalaka-
ros – Petrivente SE 19. for-
duló: 2013.04.21. 16:00 Mik-
lósfa SE – Zalakaros 20. for-
duló: 2013.04.27. 16:00 Zala-
karos – Pogányszentpéteri
STE 21. forduló: 2013.05.05.
16:30 Joy’s Fityeház TK -
Zalakaros 22. forduló:
2013.05.11. 16:30 Zalakaros –
Eszteregnye SE 23. forduló:
2013.05.19. 17:00 Bázake-ret-
tye SE  - Zalakaros 24. fordu-
ló: Szünnap 25. forduló:
2013.06.01. 17:00 Zalakaros
SE – Sand SE 26. forduló:
2013.06.09. 17:00 Letenye SE
II. – Zalakaros

Szurkoljunk együtt 
csapatunknak!

Remekül szerepeltek az U11-es csapat tagjai a február 21-i
Karos Kupán. Eredmények: 1. Zalakaros, 2. Csapi, 3. Palin, 4.
Zalaszabar

A zalakarosi csapat tagjai: Vékony Bence, Balogh Levente, Mar-
ton Bálint, Schmidt Áron, Strobl Áron, Bogdán Gábor, Bogdán Mi-
lán, Kulcsár Balázs, Péter Bence. Felkészítõ: Török Tamás. Gólkirály:
Péter Bence. Legjobb játékos: Horváth Szabolcs (Csapi). Legjobb ka-
pus: Rabb Krisztián (Zalaszabar).

U-11-esek a Karos Kupán

A Móra-iskola diákjai a második
szezonjukat kezdték meg a Kengu-
ru bajnokságban, ahol a 2002. év-
ben, illetve utánuk született gyere-
kek versenyezhetnek. Az eddig el-
végzett munka meghozta elsõ gyü-
mölcsét, hisz a legutóbbi forduló-
ban Körmenden a Szombathelyi
Bercsényi Iskola csapatát sikerült vé-
gig szoros mérkõzésen egy góllal
legyõzniük. Kovács Magdolna edzõ
elmondta, hogy a gyerekek és a
szülõk is nagyon örültek az elsõ
gyõzelemnek, hisz látták, hogy van
értelme az edzéseknek, az elvég-
zett munkáknak. 

Gratulálunk a csapatnak, s re-
méljük, hogy az elsõ sikert hamaro-
san további gyõzelmek is követik.

Megvan az elsõ gyõzelem
KOSÁRLABDA – KENGURU BAJNOKSÁG

Nordic Walking
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Vajon milyen szerepet játszott
Georges Clemenceau francia mi-
niszterelnök magyar menye a tri-
anoni döntésben? Tényleg sza-
badkõmûves össze-
esküvés állt Ma-
gyarország felosz-
tása mögött? Való-
ban hajózható fo-
lyónak állítottak be
az utódállamok né-
hány patakot, csak,
hogy nagyobb te-
rülethez jussanak?
Tudatlanok lettek
volna az antant
döntéshozói? És
egyáltalán: hol ír-
ták alá a trianoni
békeszerzõdést: a Kis- vagy a
Nagy-Trianon palotában? Esetleg
másutt? Lejár a békeszerzõdés?
Van titkos záradéka?

ABLONCZY BALÁZS könyve
ezekre és más kérdésekre keresi a
választ, hogy megérthessük a kilenc-
ven éve aláírt békeszerzõdés körül-

ményeit és hatását.
Trianon a XX. századi
magyar történelem
egyik legtragikusabb
eseménye, amely
mély nyomokat ha-
gyott a magyar törté-
neti tudatban és a
politikában. A kötet
jó kiindulópont lehet
mindazoknak, akik az
eseménytörténeten
túl kíváncsiak a mé-
lyebb összefüggések-
re, és értelmezni kí-

vánják a mai közéletben és publicisz-
tikában is rendszeresen felbukkanó
hiedelmeket, spekulációkat, legen-
dákat.           Horváthné Nagy Elvira

Március 9. (szombat) 10.00:
Városi amatõr asztalitenisz ver-

seny – Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Közösségi Ház

Március 15. (péntek) 16.00: 
Nemzeti ünnep

Zalakaros, Batthyány-szobor
Szervezõ: Közösségi Ház

Március 15–16–17. 
(péntektõl vasárnapig):

Honismereti kirándulás (Szeged
és környéke) – Szervezõ: Karosi If-
jak Köre Egyesület, Közösségi Ház

Január–Március:
Zalakaros és Térsége teke 

csapatbajnokság és díjátadó
Zalakomár, Teke pálya

Szervezõ: Közösségi Ház

Március 16. (szombat) 15.00:
Zalakaros-Bajcsa Megye III-as

bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

Március 30. (szombat) 15.00: 
Zalakaros-Liszó Megye III-as 

bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:

Márciusi 25. (hétfõ) 18.00:
Dalárda próba 

Zalakaros, Közösségi Ház

Március 15. (péntek) 16.00:
Zalakaros, Városháza

Dalárda próba

Március minden pénteken 18.00:
Bottal-fogó

Zalakaros, Közösségi Ház

Március minden pénteken 19.00:
Karosi Ifjak Köre

Zalakaros, Közösségi Ház

Március minden csütörtök 
17.00, szombat 09.00:

Néptánc
Zalakaros, Közösségi Ház

Március minden kedd, 
péntek 16.30:
SHOTOKAN

Zalakaros, Közösségi Ház

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

MÁRCIUSI PROGRAMOK ABLONCZY BALÁZS:  TRIANON-LEGENDÁK

MEGHÍVÓ
A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRE

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel várja településünk lakóit és vendégeit

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
megünneplésére,

amely

2013. március 15-én, pénteken 16.00-kor kezdõdik 
a Batthyány-szobornál (Városháza mellett)

Program:
Himnusz

Ünnepi köszöntõ
Koszorúzás

Iskolások ünnepi
mûsora
Karos

Fúvósegyüttes
Dalárda-

Vegyeskar
Szózat

Zalakaros Város Önkormányzata

BORVERSENY
A Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség 2013. április 7-én (va-

sárnap) Nagyradán a Kultúrházban tartja a soron következõ terme-
lõi borversenyét. 

A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek az
elõzõ évivel, azaz a borok bírálatát szakértõkbõl álló bizottság végzi,
amely értékelés alapján oklevelet ad ki. Aki a borversenyen részt kíván
venni, annak fajtánként 2 db mintát kell leadni április 5-én 16:00-ig.

A verseny napján nevezést nem fogadunk el! A borversenyre a
mintákat 0,75l-es üvegpalackban kérjük leadni! Egy minta bírálati dí-
ja 500 Ft, minden további minta 200 Ft. Az üvegeket kérjük címké-
vel ellátni a következõk szerint: a termelõ neve, címe, évjárata,
fajtája, és termõhelye.

LEHETÕSÉG ZALAKAROS VÁROS BORA CÍM ELNYERÉSÉRE
A borverseny keretében minõsítik azokat a borokat is, amelyek pá-

lyáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére. 
Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora cím, elnyerési feltét-

elei a következõk: 
• elõzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál (2013. március 29-én 16:00-ig), 
• elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége (elõzetes egyeztetés alapján);  
• a fehér bor esetében Zalakaros közigazgatási területén termett

szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább  500 liter áll a termelõ rendel-
kezésére (egy edényben) a verseny idõpontjában;

• a vörös bor esetében a Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség
települései területén termett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább
500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy edényben) a verseny idõ-
pontjában;

• származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI vizsgálattal ren-
delkezik, a szakmai zsûri ajánlását bírja. 

Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az önkor-
mányzat számára a kívánt mennyiséget elõre egyeztetett áron eladni.

Info: Közösségi Ház – Zalakaros Fõ u. 8.
Tel: 93/340-852


