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Remekbe szabott kon-
certtel érkezett hozzánk a
Copacabana Caros rendez-
vényre az Ocho Macho ze-
nekar. 

A Copacabana latinos
koktéljai mellé a fiúk is kí-
náltak koktélt, nem is akár-
milyet: nem lágy jazz zené-
vel érkeztek, hanem a punk-
reggae-latino-rock és ki tud-
ja még mibõl álló koktéllal,
melyet a közönség óriási él-
vezettel fogyasztott. Ferge-
teges hangulat kerekedett a
Dísz téren, az élõ zenéért
külön hálás volt mindenki,
és még a vihar sem tudta el-
rontani a kedvet, de nem
ám! 

A Copacabana Caros két-
napos programjai így fan-
tasztikus bulival zárultak, de
az elõtte lévõ programok
sem adhatnak okot panasz-
ra. A Péntek esti lázban Mol-
nár Andrea, Katus Attila,
Cseh-Szakál Tibor és fiatal,
tehetséges táncosok káp-
ráztattak el minket latinos
táncaikkal, a rendezvényté-
ren pedig el is lehetett sajá-
títani a híres déli táncok lé-
péseit.

Copacabana Caros
LATINOS RITMUSOK, KÜLÖNLEGES KOKTÉLOK

Táncoktatás a rendezvény téren.

Latin ritmusok Molnár Andreával és Cseh-Szakál Tiborral.Ocho Macho buli.
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TÁJÉKOZTATÁS
Zalakaros Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy

a város képviselõtestülete módosította a 21/2004. (VI. 11.) rendeletét,
amely a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szól.

A legfontosabb változás, hogy a robbanómotoros kerti géppel
keltett üzemi zajkeltés május 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõ-
szakban -, vasárnap és ünnepnapokon 9.00 órától 12.00 óráig
végezhetõ. 

A rendelet többi része változatlan maradt, azaz hétfõtõl szom-
batig 7.00 órától 13.00 óráig, 15.00 órától 20.00 óráig engedélye-
zett a város meghatározott területén a hangos munkavégzés.
Ennek alapján az idegenforgalmi szezonban 13 és 15 óra között
tilos ilyen jellegû munkát végezni.

Október 1-tõl április 30-ig terjedõ idõszakban 7.00 órától
20.00 óráig engedélyezi a rendelet a robbanómotoros (pl. fûnyí-
ró, permetezõgép) munkát.

Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy üdülõvendégeink és
egymás nyugalmának biztosítása valamint a békés egymás mellett
élés érdekében a fenti szabályokat megtartani szíveskedjenek.

A teljes körû tájékoztatás végett a rendelet részletes szövegét
megtekinthetik a www.zalakaros.hu internetes oldalon, a Városháza
menüpontban. www.zalakaros.hu/varoshaza/onkormanyzat/ren-
deletek/ 

21/2004. (VI. 11.) Ör.-helyi zaj és rezgésvédelmi ör.

Zalakaros Város Önkormányzata

Zalakaros Város 2013. június
27-i képviselõ-testületi ülésén az
alábbiakról hozott döntést.

Zalakaros város 2013- 2018 idõ-
szakra vonatkozó Helyi Esélyegyen-
lõségi Programjának (HEP) elfogadá-
sáról határozott a képviselõ-testület. 

A program elkészítését a törvé-
nyi elõírásoknak való megfelelés
mellett az indokolta, hogy kifeje-
zésre juttassa a város vezetésének
abbéli szándékát, miszerint meg
kell alkotni egy, a jelen viszonyokat
valósághûen tükrözõ települési
helyzetképet, és annak eredményé-
tõl függõen, egy átfogó intézkedé-
si stratégiát hozzanak létre.

A helyzetelemzésbõl és intézke-
dési tervbõl álló stratégiát kiemelt
célcsoportok vonatkozásában ké-
szítették el. A mélyszegénységben
élõk és romák, gyermekek (halmo-
zottan hátrányos helyzetûek, nõk,
idõsek, fogyatékkal élõk helyzetét
az oktatás, egészségügy, lakhatási
feltételek, foglalkoztatás beavatko-
zási területei vonatkozásában vet-
ték alapul. 

A hátrányos helyzetû családokat
többek között helyi foglalkoztatási
eszközök - tanácsadással kombinált
figyelem felhívás alkalmazása - bõ-
vítésével, képzési szolgáltatásokkal
és az adósságcsökkentés kiterjesz-
tésével kívánják segíteni.

A gyermekek esélyegyenlõségé-
hez a szabadidõs programok szer-
vezése, valamint a biztonságos, kul-
turált színterek mûködtetése révén

próbálnak meg hozzájárulni. Ehhez
szorosan kapcsolódik a hátrányos
helyzetû gyermekekkel és család-
jukkal foglalkozó szakemberek to-
vábbképzése is.

A célkitûzések lényeges pontját
a munkaerõ piacra visszatérés ne-
hézségeivel küzdõ – gyes és gyed
után visszatérni kívánó – nõk támo-
gatása képezi.

Az idõsebb korosztály esélyeit
szociális, közmûvelõdési szolgálta-
tások bõvítése valamint az egész-
ségügyi szolgáltatások kiterjesztése
útján tervezik javítani.

A fogyatékkal élõket az aka-
dálymentes környezet arányának
növelésével és az önmaguk ellátá-
sához szükséges támogató hálózat
kiépítésével próbálják meg helyzet-
be hozni.

Minden érintett és a HEP iránt
érdeklõdõ számára nyitva áll a véle-
ményformálás lehetõsége, hiszen a
www.zalakaros.hu internetes olda-
lon bárki számára hozzáférhetõvé
válik a program. 

A Zalakarosi Közös Önkormány-
zati Hivatal a Zalakarosi HEP-en kí-
vüli elkészítette a Zalamerenyei
Önkormányzat és a Zalaszabari Ön-
kormányzat Helyi Esélyegyenlõségi
Programját is, melyeket a képviselõ-
testületek szintén jóváhagytak. E
döntések mindhárom önkormány-

zat számára lehetõséget nyitnak ar-
ra, hogy 2013. július 1-ét követõen
Európai Uniós és hazai pályázato-
kon is indulhassanak. 

A Karos-Park Városgazdálkodási
Kft. részére, a rendkívüli hóhelyzet-
re való tekintettel 200.000 forint
plusz áfa összeget biztosítottak a
hó eltakarítás többletköltségeként.

Több éve húzódó földügyi kér-
dések is sikeresen lezárásra kerül-
tek. Helyi idõsek klubja létrehozása
céljából kérdõív kibocsátásáról dön-
töttek, melyben az érintettek véle-
ményt nyilváníthatnak a szolgálta-
tás igénybevétele tárgyában. 

„A tervezési feladatok ellátása
Zalakaros Város részére” tárgyú
ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatokat a Közbeszerzési Bizott-
ság eredményessé nyilvánítási ja-
vaslattal küldte meg a képviselõ-

testületnek, amely alapján mind az
öt tárgykörben meghatározta a
tervezõk személyét, zárt ülés kere-
tein belül.

A testület már elõzõ ülésen ha-
tározott a Közösségi Ház újjáépíté-
se tárgyában, melyhez most a
2009-ben készült tervek teljes körû
felülvizsgálatát és módosítását irá-
nyozta elõ.

Jegyzõi tájékoztatás mellett a
testület hozzájárulását adta a kiala-
kítandó akadálymentes kormány-
ablak közös használatú helyiségei
alapterületének bõvítéséhez. 

Az új közösségi házhoz kapcso-
lódóan július 3-án rendkívüli testü-
leti ülés keretében határoztak arról,
hogy a bontási és tanulmánytervek-
re vonatkozóan az AOD Kft-vel
kötnek szerzõdést.

Testületi döntések

ÁTALAKULT INTÉZMÉNYRENDSZER
Városunkban 2013. június 30-ig többcélú közös igazgatású

köznevelési, gyermekjóléti és közgyûjteményi intézményként
mûködött az Óvoda, Bölcsõde, Konyha és Könyvtár, valamint kü-
lönálló intézményként a Közösségi Ház. 

A képviselõ-testület döntése alapján – a hatékonyabb és gaz-
daságosabb feladatellátás érdekében – 2013. július 1. napjától a
Közösségi Ház a többcélú intézmény intézményegységeként mû-
ködik tovább. Az intézmény 3 intézményegységbõl áll: Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár. A konyha továbbra is az in-
tézmény szolgáltató egységeként mûködik tovább. 

Az átalakult intézmény elnevezése: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõ-
de, Közösségi Ház és Könyvtár. 

Az intézményvezetõi feladatokat 2013. augusztus 31-ig a je-
lenlegi intézményvezetõ, Grófné Csatos Andrea látja el.  Az intéz-
ményvezetõi munkakör 2013. szeptember 1-tõl történõ betölté-
sére pályázat került kiírásra. 

Mintegy 300 kilométer hos-
szan, Zalakarost, Nagykanizsát és
a horvátországi Kaproncát
(Koprivnica), illetve Csáktornyát
érintõ kerékpáros úthálózat, vala-
mint kiszolgáló létesítmények
épülnek közel kétmillió eurós
költségvetéssel – minderrõl sajtó-
tájékoztatón számoltak be az
érintettek a közelmúltban Nagy-
kanizsán. A Mura és a Dráva ter-
mészeti környezetében megvaló-

suló, a magyar-horvát határon át-
nyúló program keretébõl pályáza-
ti forrást nyert program résztve-
võje Zalakaros, Nagykanizsa és
Kapronca önkormányzata, vala-
mint a Muraköz (Medimurje) me-
gyei turisztikai szervezet. A legna-
gyobb léptékû nagykanizsai beru-
házások mellett Kaproncán 124
ezer eurót, Muraköz megyében
276 ezer eurót, Zalakaroson pedig
félmillió eurót fordítanak a kerék-

Kerékpárút
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Az Utazok.hu összegyûjtötte
Magyarország legjobb és legnép-
szerûbb szállodáit, a különbözõ
kategóriákban összesen mintegy
26 ezer válaszadó értékelt több
mint 3000 szálláshelyet – ismer-
teti a szervezet közleménye.

Az utazók a tisztaság, kénye-
lem, személyzet, biztonság, el-

helyezkedés, ár/érték arány és
az alapján értékelték a szálláso-
kat, hogy szívesen visszatérné-
nek-e oda. A felmérés alapján a
hazai utazók rendkívül elége-
dettek, hiszen a szállodákat a
megadott szempontok szerint
átlagosan 89,5 százalékra érté-
kelték. Az eredményeket a Ma-

gyar Turizmus Zrt. szakmai tá-
mogatásával készült a TOP100
hazai szállás címû kiadványban
tették közzé.

Az év szállodája a zalakarosi
Hotel Karos Spa lett. A belföldi,
hazai vendégéjszakák száma
alapján képzett TOP10-es listá-
ból is csak Zalakaros tudott be-

kerülni. A gyõztes Hotel Karos
Spa az ár/érték arányt kivéve
valamennyi kategóriában 90
százalék feletti értékelést ka-
pott, összességében pedig 97
százalékos visszajelzést érde-
melt ki az Utazok.hu szavazóitól
– írja közleményében az
Utazok.hu.

Tizenkét kisgyermek részesülhet
a nyár folyamán napi egyszeri me-
leg étkeztetésben városunkban.

Településünk is azon magyar te-
lepülések között van ugyanis, ame-
lyek kormányzati támogatást kap-
tak a nyári gyermekétkeztetéshez.

– A segítséget a szociálisan leg-

rászorultabb, rend-
szeres gyermekvé-
delmi támogatás-
ban részesülõ gyer-
mekek kapják. Zala
megyében összesen
1032 fõt érint az ét-
keztetés, melyre
22.073 millió forin-
tot biztosított a
kormány – jelezte
sajtótájékoztatóján
Manninger Jenõ or-
szággyûlési képvise-
lõ (Fidesz-KDNP). 

Novák Ferenc
p o l g á rm e s t e r t õ l

megtudtuk: az étkezés támogatá-
sával azoknak a gyermekeknek és
szüleiknek tudnak segíteni, akik
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülnek.

– A feltételek megvizsgálása és
a benyújtott kérelmünk elbírálása
alapján 2013. június 17-étõl 2013.
augusztus 30-áig terjedõ idõszak-
ban tudunk városunkban nyári
gyermekétkeztetést biztosítani.
Önkormányzatunk 237.600 forint
kormányzati támogatást kapott a
nyári gyermekétkeztetéshez,
melyhez 71.280 forint önrészt biz-
tosítottunk.  Ennek köszönhetõen
54 munkanapon keresztül 12 gyer-
mek részére legalább egyszeri me-
leg étkeztetést tudunk nyújtani.

Ez nagy segítséget jelent ezek-
nek a családoknak. Emellett fon-
tos feltételnek felelünk meg az-
zal, hogy a nyári gyermekétkezte-
tést egészséges és helyi termelõk-
tõl vásárolt alapanyagokból bizto-
sítjuk – tette hozzá Novák Ferenc.

A Karos Spa az év szállodája

Nyári gyermekétkeztetés
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKET TÁMOGATJÁK

páros hálózat és a szolgáltatások
kiépítésére. A teljes beruházás ke-
retében megvalósuló építkezések
a közbeszerzési eljárások lezárása
után, a jövõ évben indulnak el, és
várhatóan 2014 októberében be
is fejezõdnek. A kétmillió eurós
költségvetés 85 százaléka európai
uniós forrásból, 10 százaléka ma-
gyar állami támogatásból, 5 szá-
zaléka pedig a résztvevõk önré-
szébõl áll össze.

épül

Akár ilyen mini pályán is lehet focizni – derült ki többek között ez is a fürdõn tartott Coca Cola strand-
partyn a minap. A mini foci mellett strandbirkózás, aerobic szórakoztatta a fürdõvendégeket, volt
mászófal, amõba játék, kreatív programok, akciók és rengeteg meglepetés várta a fürdõzõket.

Strandparti Strandparti 
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Újabb turisztikai kínálattal és
látványossággal bõvült térsé-
günk: június 22-én adták át a Ga-
rabonciás Farmon a mintegy 150
millió forintos beruházással
épült 7 Vezér Történelmi Ka-
landparkot.

A kalandpark központi épít-
ménye Hanna hercegnõ vára. A
vár színpaddal, történelmi arc-
képcsarnokkal, játékokkal várja
vendégeit. A vár melletti terüle-
ten épült fel a hét honfoglalás
kori vezér jurtája, melyekben
korabeli öltözéket bemutató bá-
buk, rengeteg, a kor történel-
mérõl tanúskodó térkép, régé-
szeti leletrõl készült fotó kapott
helyet. Az igényesen összeállí-
tott történelmi áttekintés Czupi
Gyula, a kanizsai Halis könyvtár
igazgatójának munkáját dicséri,
az anyag különlegessége, hogy
abban komoly helytörténeti uta-
lásokat is találunk, többek kö-
zött Garabonc múltjáról.

A 7 Vezér Történelmi Ka-
landpark megnyitója alkalmából

M a n n i n -
ger Jenõ
o r s z á g -
g y û l é s i
képviselõ,
a Zala Me-
gyei Ön-
kormány-
zat elnöke
( F i d e s z -
KDNP) ar-
ról be-
s z é l t ,
h o g y
Zalakaros
té r ségé -
ben siker-
re van
í t é l v e
m i n d e n
vál la lko-
zás, mert
folyama-
t o s a n
emelkedik
a turisták
száma. A
minõségi
választék

bõvítéséhez és a magyarság kul-
túrájának megismeréséhez az Új
Széchenyi Tervbõl nyert el tá-
mogatást a beruházás.

Benkõ Krisztina, a Magyar
Turizmus Zrt. Balatoni Regionális
Marketing Igazgatóságának
megbízott igazgatója elmondta:
a történelmi kalandpark is a
hozzájárul a térség négy évsza-
kos programjainak gazdagításá-
hoz.

A létesítményt dr. Virág Ernõ,
a fejlesztést megvalósító Karos-
Vet Kft. ügyvezetõ igazgatója
úgy mutatta be, hogy két
zalakarosi szállodájuk éttermei-
be az alapanyagot eddig is itt,
ezen a farmon termelték meg;
most már az ide érkezõ csalá-
doknak kikapcsolódási lehetõsé-
get is nyújt.  Mint mondta: a
téglavár mellett díjlovagló mé-
retû pályát hoztak létre, de íjász
pályát, két játszóteret, valamint
egy gokart pályát is kialakítot-
tak. A termelõ farm területén ál-
latsimogató, sajtüzem és lát-
ványkonyha is mûködik.

A diákok örömujjongása és tap-
sai közepette nyilvánította lezárt-
nak a tanévet június 19-én Grófné
Csatos Andrea, a Móra-iskola igaz-
gatója. A tanévzárón rengeteg
könyv, oklevél talált gazdára, jelez-
ve: diákok és tanárok szorgalmas,
munkával teli évet hagytak maguk
mögött.

Az ünnepségen Novák Ferenc
polgármester átadta az önkor-

mányzat által alapított Kiváló Ta-
nuló díjat, melyet Varga Ilona ve-
hetett át. Azok a diákok, akik már
legalább háromszor elnyerték a Jó
tanuló, jó sportoló címet, kupát

kaptak, melyre nevük is felkerül. A
„gyõztesek”: Kiss Regina, Horváth
Hilda, Horváth Tamara, Strobl
Áron.

A tanévzárót megelõzõen bú-

csút vettek az iskolától a nyolcadik
osztályosok is, akiket az iskolaigaz-
gató és Várnagy Szabolcsné osz-
tályfõnök látott el erkölcsi útravaló-
val.

A ballagó nyolcadik osztályosok. Kiváló Tanuló: Varga Ilona.

Elballagtak, évet zártak

Történelmi kalandparkot avattak



2013. július 12. 5

Vadonatúj szauna központot
vehetnek birtokba a vendégek a
fürdõ rekreációs részlegében. A
szauna udvart a gyógycentrum,
gyógykert felõl közvetlenül lehet
megközelíteni. Az épületben és a
hozzá tartozó hangulatos pihenõ
kertben szauna házikó várja a
vendégeket, bent pedig gõzfür-
dõt és aroma szaunát alakítottak
ki. A „fûtés” után a hûtésrõl dé-
zsa merülõvel és vödrös zuhany-
nyal, valamint egy speciális jég
adagolóval gondoskodnak.

– A hét minden napján, napon-
ta két alkalommal délelõtt és dél-
után szauna szeánszokat tartunk.
A szauna szeánsz a jó hangulat és
a jó közérzet „szellemét” idézi
meg a száraz-, illetve gõz szauná-
ban. Minden szauna szeánsz ideje

alatt a szaunamester bent tartóz-
kodik a vendégekkel a szaunában,
fokozatosan hevíti fel a kabint az
aromás ráöntésekkel a kályhára,
ezzel garantálva a vendégek akkli-
matizálódását. Igyekszik személy-
re szabott ventilációt biztosítani,
a vendégek körül szauna zászlója
és törölközõje segítségével kavar-
ja a forró levegõt. A szauna mes-
ter minden, a szaunázást érintõ
kérdést megválaszol, illetve fel-
ügyeli a szauna részleget és ellen-
õrzi, hogy minden vendég betart-
sa a helyes és higiénikus szaunázás
szabályait. Egy-egy program idõ-
tartama 12-15 perc, de ha a kedves

vendég úgy érzi, a szeánsz közben
is elhagyhatja a szaunát. Ezt köve-
ti a lehûlés, majd
pihenés, relaxá-
ció – tájékoztatta
lapunkat Bogdán
Amanda, a fürdõ
marketing ügyin-
tézõje.

A szauna vidék
kiegészítõ jegy
vásárlásával láto-
gatható. 

A fürdõveze-
tés továbbra is fi-
gyelmet fordít ar-
ra, hogy a fürdõn

az egyes korosztályok egymástól
elkülönülten tudjanak kikapcsolód-
ni, pihenni, így a jelenlegi szauna vi-
dék is kiválóan elkülönül például a
strand déli részen az aktív kikapcso-
lódás, gyermekvilág illetve élmé-
nyek miatt érkezõk színterétõl.

– 1998-ban alakult az együttes a
korábban még a Nagykanizsai Zene-
iskola kihelyezett tagozatán rézfú-
vó és ütõhangszeren játszó növen-
dékekbõl és az ebben az évben hoz-
zájuk csatlakozó felnõtt tagokból –
foglalta össze röviden az elsõ évet
Tatár Csaba, az együttes vezetõje. – A
kis csapat elsõ fellépése a 98/99-es
tanév évzáróján volt, s 1999-ben
már önálló fúvós koncertet is ad-
tunk. 

A csapat felkészítése nem volt
egyszerû feladat, de Tatár Csaba vidá-
man emlékszik vissza erre az idõre is:

– Jó sokat nevettünk, hiszen vol-
tak köztünk olyanok, akik kottát
akkor láttak elõször, amikor jelent-
keztek az együttesbe. De olyan óri-
ási szorgalommal, kitartással, lelke-
sedéssel készült mindig, mindenki,
amit még a kanizsai csapatomnál
sem láttam. És ez így igaz! Fantasz-
tikus együttesem van itt Karoson,
nagyon büszke vagyok rájuk. Ren-
geteget segítenek, nélkülük semmi-
re nem mennék.

Éppen fordítva gondolja ezt az
együttes egyik alapító tagja, Szakál
Tibor:

– Tatár Csaba nélkül ez a csapat
nem is lenne. Kivételes ember, vi-
dám lelkülettel, hatalmas lendület-
tel, mely minket is magával sodor.

Szakál Tibor elárulta: õ is azok kö-
zé tartozott, akik soha azelõtt nem
foglalkoztak zenéléssel.

– A muzsika mindig is vonzott, de
soha nem próbáltam addig. A gyere-
keim azonban zeneiskolások voltak,

így sokat segítettek nekem kezdet-
ben. Az elsõ egy-két évben rengete-
get gyakoroltam, ma már szerencsé-
re nem követel tõlem, tõlünk akkora
erõfeszítést a felkészülés.

Gál Gergely a legifjabb tagok kö-
zé tartozik, de – mint monda – õ is
nagyon jól érzi magát az együttes-
ben, büszke, hogy tagja lehet annak.

– Valamivel több, mint egy éve
játszom a nagy együttesben, ritmi-
kus hangszereken. Emellett a zene-
iskolában zongorázni, furulyázni is
tanultam, és tubán is játszom. Sze-
retek itt lenni, imádom a zenét, és
ezt az összetartó csapatot!

Gergõéknél akár családi „vállal-

kozásnak” is nevezhetnénk az
együttesben zenélést, hiszen iker-
testvére, bátyja és édesapja is itt fúj-
ja, ahogyan a karosi Kovács Tamás és
családja is. Mindkét család városunk-

tól is kapott elismerést, többek kö-
zött éppen az együttesben végzett
tevékenysége miatt.

A fúvósok egyöntetûen a legna-
gyobb élménynek a néhány évvel
ezelõtti puccheimi fellépést nevez-
ték meg, s reménykednek abban,
hogy hasonló jó bulira még sor ke-
rül.

Szeretettel emlékeztek vissza
azokra a tagokra is, akik az együttes
alapításában részt vettek. Szakál Ti-

bor Papp Jenõt külön is kiemelte, aki
sajnos már nem lehet közöttük, de
szívesen gondolnak vissza azokra is,
akiket munkájuk szólított el
Zalakarosról és a fúvósoktól.

Tizenöt éves a Karos Fúvósegyüttes
VIDÁMAN, LENDÜLETTEL, MAGAS SZÍNVONALON

Vidám, színvonalas koncerttel, bulival ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját a Karos Fúvósegyüttes. Zenészeink az általános iskolá-
ban tartottak rövid visszaemlékezést, és fogadták a többi mûvészeti
együttes mûsorát és õszinte gratulációit, majd a Dísz téren a közön-
ség is ízelítõt kaphatott játékukból.

Rekreációs céllal
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KARATE 
SEREGSZEMLE
Városunkban tartotta

edzõtáborát a nagykanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Karate-
Do Sportegyesület az A.J.K.A
küzdõsport szövetséggel kar-
öltve.

A házigazdákon kívül ame-
rikaiak, csehek, németek, új-
zélandiak is érkeztek a sereg-
szemlére. A táborozás téma-
vezetõi és Sáfár László 9.
danos, és az Új-Zélandról ér-
kezett Edmond Otis 8. danos
mesterek voltak.

Az egyhetes szeminárium
témája a Testmozdulási erõ és
elvek a karatéban címet visel-
te, s a külsõ szemlélõ számára
is igen látványos danvizs-
gákkal zárult. 

A leghosszabb táv megtételére
321-en vállalkoztak, közöttük két
zalakarosi: Koma László és
Szörcsökné Tóth Bernadett
(képünkön). Míg Koma Lászlóval ta-
valy is találkozhattunk a versenyen,
Bernadett most elõször vágott neki
a nem épp könnyû távnak. Mint
mondta: kihívásnak tekintette a
versenyt, s szerette volna kipróbálni
magát a hosszú távon.

Mindkét karosi versenyzõ egy-
öntetû véleménye volt, hogy a leg-
inkább embert próbáló szakasz a 15

százalékos börzöncei emelkedõ
volt, ahol bizony sok bringás inkább
a sétát választotta. 

Az indulók között az amatõrö-
kön túl több profi versenyzõt is lát-
hattunk, itt volt Buruczki Szilárd és
Simon Péter is. A legnehezebb távot
végül a férfiaknál 2 óra 54 perc 50
másodperces idõvel a nagykanizsai
U23-as magyar bajnok Simon Péter
nyerte, míg a hölgyeknél Szeg-
halminé Kenyó Anita állhatott fel a
dobogó tetejére. Versenyzõink is
teljesítették a távot, Bernadett
5:22:00, míg László 4:00:13 idõvel a
középmezõnyben végzett.  

Elsõ alkalommal került a verseny
részeként megrendezésre a 70 km-

es 7Vezér Ka-
landpark Tel-
jesítménytúra,
melyre 95 fér-
fi és 39 nõ je-
lentkezett. A
hosszú táv el-
sõ felét és a
teljes Kis-Ba-
laton kört
magába fog-
laló verse-
nyen a höl-
gyeknél „ha-
zai” siker szü-
letett, hisz el-
sõ a
zalakarosi kö-

tõdésû Mismás Eszter lett, míg a fér-
fiaknál Pancze Miklós (ABC-
Nutrixxion) volt a leggyorsabb.

A legnépszerûbb táv a 33 km-es,
a Kis-Balaton természetvédelmi te-
rületeit is érintõ Karos Spa Kis-Bala-
ton családi bringatúra volt, melyet
439 kerékpáros teljesített. Itt hivata-
los idõmérés nem volt, de a teljesí-
tõk így is megérdemlik a dicséretet.

A sportnap éremátadással és
tombolasorsolással zárult, melynek
fõdíja egy 320.000 Ft értékû egy
MeridaRoadRideLite 93-30 kerékpár
volt.

Valamennyi résztvevõnek gratu-
lálunk, s reméljük, hogy jövõre ismét
ilyen szépszámú résztvevõvel sikerül
e sporteseményt megvalósítani.

MERIDA Tour de Zalakaros
EMBERT PRÓBÁLÓ EMELKEDÕKKEL TARKÍTVA

Zalakarosi résztvevõket is lát-
hattunk, nekik is szurkolhattunk
a Merida Tour de Zalakaros ke-
rékpáros versenyen június 23-án.
Az immár hetedik alkalommal
megrendezett versengésen idén
rekord létszámú, mintegy kilenc-
száz kerékpáros vett részt. A
bringások Novák Ferenc polgár-
mester pisztolylövésére vágtak
neki a 118, 70 és 33 km-es távok-
nak.

Válogatott kosárlabda edzõtábor-
ok helyszínének ad otthont váro-
sunk. Az U16 leányválogatott július 9-
13. között, míg a hasonló korú fiúvá-
logatott július 15-20. között látogat
Zalakarosra. A felnõtt Európa-bajno-
ki selejtezõre készülõ férfiválogatott
pedig már el is hagyta a településün-
ket. Az itt eltöltött idõrõl Plézer Gá-
bor, a válogatott technikai vezetõje
tájékoztatta lapunkat.

– Az Európa-bajnoki selejtezõre
készülõ válogatottnak egy olyan
helyet kerestünk, ahol nyugodtan

tudtunk készülni. Ehhez ideális
helyszín volt Zalakaros, és sikerült
találnunk egy olyan szállodát is, a
Fürdõ Vendégházat, ahol más ven-
dégektõl sem zavartatva tölthettük
el a felkészülés elsõ két hetét –
mondta a helyszínválasztásról a veze-
tõ.

– Mind a szálloda dolgozói,
mind az edzéseknek helyet adó Mó-
ra-iskola igazgatója, Grófné Csatos
Andrea segítõkészek voltak, min-
dent megtettek, hogy nekünk csak
az edzésekre, a játék összecsiszolá-

sára kelljen figyelnünk. Még csak
most kezdtük meg a felkészülést,
de úgy gondolom, hogy nagyon
hasznos idõt töltöttünk el
Zalakaroson. A tíz nap alatt a ké-
sõbbi munkánk alapját raktuk le itt,
a késõbbiekben még többet készül-
hettünk együtt ezzel a kerettel,
melyben sok a fiatal.  Az itt tapasz-
taltakkal Sztojan Ivkovics szövetségi
kapitány is elégedett volt, így az
sem kizárt, hogy akár már jövõre
visszatér a válogatott városukba–
zárta tapasztalatait Plézer Gábor.

Válogatott játékosok edzõtáboroznak Karoson
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Befejezõdtek a küzdelmek az
asztalitenisz bajnokságokban,
ahol a Zalakaros és Térsége
Sportegyesület csapatai is szere-
peltek. 

A 2012/2013. évi bajnokságok-
ban is remekeltek csapataink.  A
legnagyobb sikert ezúttal a megyei
bajnokságban szereplõ II. csapat ér-
te el, akik folytatva az elmúlt évek
sikersorozatát, sorozatban negyed-
szer bizonyultak a megye legjobb-
jának. A csapat sikerét növeli, hogy
ezt az eredményt úgy érték el,
hogy immár második éve veretle-
nek, az elmúlt bajnokságban mind-
össze egy pontot „csentek el” az
ellenfelek. 

B e d i ke
Tibor csa-
patvezetõ,
aki az egész bajnokság harmadik
legeredményesebb játékosa is egy-
ben, elmondta: jövõre nehezebb
dolguk lesz, mert az NB III-ból több
csapat is kiesett és az õ csoportjuk-
ba került. A küzdelmet azonban

nem fogják feladni, az õsszel újrain-
duló bajnokságban is az arany a cél.
A bajnokcsapat tagjai: Horváth Mi-
hály, Halász Lajos, Kovács Antal,
Bedike Tibor, Anda Zoltán és Kocsis
Dénes. A pingpongosok másik me-

gyeis csapata a 10. helyen fejezte
be a küzdelmet.

Szakosztályunk legerõsebb csa-
pata, amely a tavaly õsszel NB III.
Dél-dunántúli csoportjába került át-
csoportosításra, ezúttal a dobogó-

ról hajszállal lemaradva az elõkelõ
negyedik helyen fejezte be a küz-
delmeket. Az NB III. küzdelmeirõl
elmondható, hogy az elsõ négy csa-
pat kiemelkedett a mezõnybõl, hisz
míg õket 1-2 pont választotta el

e g y m á s t ó l ,
addig a ne-
gyedik és ötö-
dik helyezett
között már 12
pont volt a
különbség.

C s ap a t a -
inknak ez-
úton is gratu-
lálunk, remél-
jük, hogy a
k ö v e t k e z õ
bajnokságban
is hasonlóan
szép eredmé-
nyeket érnek
el.

A behiáki városrészben a Varga
István, a Sárvári LK nemzetközi pá-
lyaépítõje által tervezett és épített

pályán az indulóknak összesen 12,
köztük 1 kettes és 1 hármas össze-
tett akadállyal kellett megküzdeni-
ük. Fülöp Csaba fõszervezõ el-
mondta, hogy ezúttal az idõjárás is
kegyesebb volt, ideális körülmé-
nyek között zajlott a versengés. Hat
kategóriában közel 50 ló verseny-
zett, a kilátogató szépszámú kö-
zönség 80 startot láthatott. Az in-

dulók között elsõsorban megyénk
képviselõivel találkozhattunk, de a
szomszédos megyékbõl (Vas, So-

mogy, Veszprém), sõt még Buda-
pestrõl is érkeztek lovasok. 

A férfiak örömére egyre több
hölgy versenyzõnek szurkolhatunk,
melyet az is jól mutat, hogy szinte
valamennyi kategóriában õk értek
fel a képzeletbeli dobogóra. A
Zalakaros Kupát (B/3 nyitott kate-
gória) ezúttal a Katafai LSE verseny-
zõje, Simon Máté nyerte.

A Zalakaros Sportjáért Közhasz-
nú Közalapítvány szervezésében
megvalósult táborról Török Tamás
vezetõedzõ elmondta, hogy két
korosztályból (U9, U11) összesen 19
gyerek vett részt a tábor program-
jain, akik Jankovics Attila és Török
Tamás irányításával napi két edzé-
sen (reggel és este) csiszolhatták
tudásukat. 

Az edzéseken szakmai munka
folyt, de délutánonként a diákok
különbözõ programokon kapcso-

lódhattak ki, így fürödhettek a Ba-
latonban, kerékpár- és gyalogtúrán
vettek részt, sõt kipróbálták a nyári
bob pályát is (képünkön) és persze
a strandfoci sem maradhatott ki.

Török Tamás edzõ elmondta,
hogy a táborba azokat a diákokat
hozták el, akik rendszeresen jártak
edzésre és részt vettek a Bozsik-prog-
ramban. Reméli, hogy a tábor a töb-
bi diák érdeklõdését is felkelti, s a
következõ iskolai tanévben is sokan
csatlakoznak e lelkes csapathoz.

Díjugratás
A Zalakaros és Térsége SE lovas szakosztálya 2013. június 30-án

rendezte meg a hagyományos Zalakaros Kupa díjugrató versenyt és
a megyei díjugrató bajnokság második fordulóját.  

Labdarúgó tábor
ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL

Az elmúlt tanév végi emlékérmek átadásával és az utánpótlás év-
záróval még nem fejezõdött be a fociidény, hisz 2013. június 20-24.
között Zánkán focitáborra került sor. 

Másfél éve veretlenül

ASZTALITENISZ
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18.00: Város Napi Ünnepség (Kertmozi)

– Apró-népek köszöntése 
– Himnusz
– Ünnepi beszéd

Köszöntõt mond  Novák Ferenc 
Zalakaros város polgármestere

– Kitüntetések átadása
– „Kézenfogva” mûsor
– Szózat

19.30–21.00: Vendéglátás közös 
„Koccintás”-sal a város napja alkalmából 
(Sportcentrum)

18.30–19.30: Nagyrécsei Könnyûzenei 
Ritmuskórus (Gyógyfürdõ tér)

19.30–24.00: Bál a Casino együttessel
(Gyógyfürdõ tér)

Gyógyfürdõ tér:

17.00–20.00: Gyermekanimáció
17.00: Zalakarosi Fúvósok fellépése
19.00–24.00: Bál a Start 
Tánczenekarral
20.00: Mystery Gang élõkoncert
22:00: Tûzijáték 
(esõnap július 21. vasárnap) 

2013. július 21. vasárnap :

10.00–10.50: Ünnepi Szentmise Helyszín: Is-
teni Irgalmasság Temploma(Termál út)      

A további programok helyszíne a Gyógy-
fürdõ tér:

17.00–20.00: Gyermekanimáció
17.00: Dalárda fellépése
17.20: Bottal-fogó Táncegyüttes fellépése
19.30–24.00: Bál a Helios együttessel
20.00: Kávészünet élõkoncert

ZALAKAROS VÁROS NAPJA
2013. JÚLIUS 19–21. (PÉNTEK–VASÁRNAP)

2013. július 19. péntek: 2013. július 20. szombat: 2013. július 21. vasárnap:

Ünnepségünkre és programjainkra 
tisztelettel várjuk városunk minden polgárát és vendégét!

Minden nap kirakodóvásár, kézmûvesek bemutatói és borházak
várják a vendégeket. Rossz idõ esetén minden program 

a Kertmoziban kerül megrendezésre. 
A rendezõk a programváltozás jogát fenntartják.

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:
Július 10, 17 (szerda) 18.00: Dalárda

próba – Zalakaros, Kertmozi

Július 19. (péntek) 18.00: Város Napja
ünnepség – Dalárda-Vegyeskar, Nõi Kar és
a Tánccsoportok közremüködésvel –
Zalakaros, Kertmozi

Július 20. (szombat) 17.00: Karos
Fúvósegyüttes fellépése – Zalakaros, Dísz
tér

Július 21. (vasárnap) 17.00: Dalárda-
Vegyeskar fellépése

– Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

Július 21. (vasárnap) 17.20: Bottal-fogó
táncegyüttes fellépése – Zalakaros, Gyógy-
fürdõ tér

Július minden csütörtök 17.00: Nép-
tánc (Bottal-fogó, Karos Táncegyüttes, Rü-
gyecske, Zöld Ág)  – Zalakaros, Kertmozi

Július minden pénteken 19.00: Karosi
Ifjak Köre – Zalakaros, Közösségi Ház

Július minden kedden és pénteken
16.30: Shotokan – Zalakaros, Közösségi
Ház

1. Ted
Színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai vígjáték. Rendezte: Seth
MacFarlane. Szereplõk: Mark
Wahlberg, Mila Kunis. 

3. Éjfélkor Párizsban
Színes, feliratos, spanyol-ame-
rikai romantikus vígjáték. Ren-
dezte:  Woody Allen. Szerep-
lõk: Rachel McAdams, Owen
Wilson, Michael Sheen.

6. 2 nap New Yorkban
Színes, feliratos, német-fran-
cia-belizi vígjáték. Rendezte:
Julie Delpy. Szereplõk: Chris
Rock, Julie Delpy, Dylan Baker.

8. Lorax
Színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai animációs film. Rendezte:
Kyle Balda, Chris Renaud. 

10. Keleti nyugalom –
Marigold Hotel
Színes, feliratos, angol vígjá-
ték. Rendezte:   John Madden.

Szereplõk: Judi Dench, Maggie
Smith, Bill Nighy.

13. Cosmopolis
Színes, feliratos, francia-kana-
dai-portugál-olasz filmdráma.
Rendezte: David Cronenberg. Sze-
replõk: Robert Pattinson, Sa-man-
tha Morton, Juliette Binoch.

15. Az öt legenda
Színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai animációs film. Rendezte:
Peter Ramsey. 

17. Anna Karenina
Színes, feliratos, angol-francia
filmdráma. Rendezte:  Joe
Wright. Szereplõk: Keira
Knightley, Aaron Taylor-
Johnson, Jude Law.

20. Szeretõk, utazók
Színes, feliratos, spanyol vígjá-
ték. Rendezte:  Pedro Almo-
dóvar. Szereplõk: Penélope
Cruz, Antonio Banderas, Javier
Cámara.

22. Croodék
Színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai animációs vígjáték. Ren-
dezte: Kirk De Micco, Chris
Sanders.

24. Nyomorultak
Színes, feliratos, angol zenés
dráma. Rendezte:  Tom
Hooper. Szereplõk: Hugh
Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Amanda Seyfried,
Sacha Baron Cohen.

27. A két mesterlövész
Színes, feliratos, francia
szkeccsfilm. Rendezte:   Gilles
Lellouche, Eric Lartigau. Ren-
dezte: Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Violette Blancka-
ert.

29. Életrevalók
Színes, feliratos, francia vígjá-
ték. Rendezte: Eric Toledano,
Olivier Nakache. Szereplõk:
François Cluzet, Omar Sy,
Audrey Fleurot.

ZALAKAROS KERTMOZI AUGUSZTUS HAVI MÛSORA
Elõadások kezdete: 21 óra


