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Copacabana Caros
LATINOS RITMUSOK, KÜLÖNLEGES KOKTÉLOK

Táncoktatás a rendezvény téren.

Ocho Macho buli.

Remekbe szabott koncerttel érkezett hozzánk a
Copacabana Caros rendezvényre az Ocho Macho zenekar.
A Copacabana latinos
koktéljai mellé a fiúk is kínáltak koktélt, nem is akármilyet: nem lágy jazz zenével érkeztek, hanem a punkreggae-latino-rock és ki tudja még mibõl álló koktéllal,
melyet a közönség óriási élvezettel fogyasztott. Fergeteges hangulat kerekedett a
Dísz téren, az élõ zenéért
külön hálás volt mindenki,
és még a vihar sem tudta elrontani a kedvet, de nem
ám!
A Copacabana Caros kétnapos programjai így fantasztikus bulival zárultak, de
az elõtte lévõ programok
sem adhatnak okot panaszra. A Péntek esti lázban Molnár Andrea, Katus Attila,
Cseh-Szakál Tibor és fiatal,
tehetséges táncosok kápráztattak el minket latinos
táncaikkal, a rendezvénytéren pedig el is lehetett sajátítani a híres déli táncok lépéseit.

Latin ritmusok Molnár Andreával és Cseh-Szakál Tiborral.

2

2013. július 12.

Zalakaros Város 2013. június
27-i képviselõ-testületi ülésén az
alábbiakról hozott döntést.
Zalakaros város 2013- 2018 idõszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlõségi Programjának (HEP) elfogadásáról határozott a képviselõ-testület.
A program elkészítését a törvényi elõírásoknak való megfelelés
mellett az indokolta, hogy kifejezésre juttassa a város vezetésének
abbéli szándékát, miszerint meg
kell alkotni egy, a jelen viszonyokat
valósághûen tükrözõ települési
helyzetképet, és annak eredményétõl függõen, egy átfogó intézkedési stratégiát hozzanak létre.
A helyzetelemzésbõl és intézkedési tervbõl álló stratégiát kiemelt
célcsoportok vonatkozásában készítették el. A mélyszegénységben
élõk és romák, gyermekek (halmozottan hátrányos helyzetûek, nõk,
idõsek, fogyatékkal élõk helyzetét
az oktatás, egészségügy, lakhatási
feltételek, foglalkoztatás beavatkozási területei vonatkozásában vették alapul.
A hátrányos helyzetû családokat
többek között helyi foglalkoztatási
eszközök - tanácsadással kombinált
figyelem felhívás alkalmazása - bõvítésével, képzési szolgáltatásokkal
és az adósságcsökkentés kiterjesztésével kívánják segíteni.
A gyermekek esélyegyenlõségéhez a szabadidõs programok szervezése, valamint a biztonságos, kulturált színterek mûködtetése révén

Testületi döntések
próbálnak meg hozzájárulni. Ehhez
szorosan kapcsolódik a hátrányos
helyzetû gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése is.
A célkitûzések lényeges pontját
a munkaerõ piacra visszatérés nehézségeivel küzdõ – gyes és gyed
után visszatérni kívánó – nõk támogatása képezi.
Az idõsebb korosztály esélyeit
szociális, közmûvelõdési szolgáltatások bõvítése valamint az egészségügyi szolgáltatások kiterjesztése
útján tervezik javítani.
A fogyatékkal élõket az akadálymentes környezet arányának
növelésével és az önmaguk ellátásához szükséges támogató hálózat
kiépítésével próbálják meg helyzetbe hozni.
Minden érintett és a HEP iránt
érdeklõdõ számára nyitva áll a véleményformálás lehetõsége, hiszen a
www.zalakaros.hu internetes oldalon bárki számára hozzáférhetõvé
válik a program.
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a Zalakarosi HEP-en kívüli elkészítette a Zalamerenyei
Önkormányzat és a Zalaszabari Önkormányzat Helyi Esélyegyenlõségi
Programját is, melyeket a képviselõtestületek szintén jóváhagytak. E
döntések mindhárom önkormány-

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 idõszakban -, vasárnap és ünnepnapokon 9.00 órától 12.00 óráig
végezhetõ.
A rendelet többi része változatlan maradt, azaz hétfõtõl szombatig 7.00 órától 13.00 óráig, 15.00 órától 20.00 óráig engedélyezett 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. fûnyíró, 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/rendeletek/
21/2004. (VI. 11.) Ör.-helyi zaj és rezgésvédelmi ör.
Zalakaros Város Önkormányzata

zat számára lehetõséget nyitnak arra, hogy 2013. július 1-ét követõen
Európai Uniós és hazai pályázatokon is indulhassanak.
A Karos-Park Városgazdálkodási
Kft. részére, a rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel 200.000 forint
plusz áfa összeget biztosítottak a
hó eltakarítás többletköltségeként.
Több éve húzódó földügyi kérdések is sikeresen lezárásra kerültek. Helyi idõsek klubja létrehozása
céljából kérdõív kibocsátásáról döntöttek, melyben az érintettek véleményt nyilváníthatnak a szolgáltatás igénybevétele tárgyában.
„A tervezési feladatok ellátása
Zalakaros Város részére” tárgyú
ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság eredményessé nyilvánítási javaslattal küldte meg a képviselõ-

testületnek, amely alapján mind az
öt tárgykörben meghatározta a
tervezõk személyét, zárt ülés keretein belül.
A testület már elõzõ ülésen határozott a Közösségi Ház újjáépítése tárgyában, melyhez most a
2009-ben készült tervek teljes körû
felülvizsgálatát és módosítását irányozta elõ.
Jegyzõi tájékoztatás mellett a
testület hozzájárulását adta a kialakítandó akadálymentes kormányablak közös használatú helyiségei
alapterületének bõvítéséhez.
Az új közösségi házhoz kapcsolódóan július 3-án rendkívüli testületi ülés keretében határoztak arról,
hogy a bontási és tanulmánytervekre vonatkozóan az AOD Kft-vel
kötnek szerzõdést.

ÁTALAKULT INTÉZMÉNYRENDSZER
Városunkban 2013. június 30-ig többcélú közös igazgatású
köznevelési, gyermekjóléti és közgyûjteményi intézményként
mûködött az Óvoda, Bölcsõde, Konyha és Könyvtár, valamint különálló intézményként a Közösségi Ház.
A képviselõ-testület döntése alapján – a hatékonyabb és gazdaságosabb feladatellátás érdekében – 2013. július 1. napjától a
Közösségi Ház a többcélú intézmény intézményegységeként mûködik tovább. Az intézmény 3 intézményegységbõl áll: Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár. A konyha továbbra is az intézmény szolgáltató egységeként mûködik tovább.
Az átalakult intézmény elnevezése: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár.
Az intézményvezetõi feladatokat 2013. augusztus 31-ig a jelenlegi intézményvezetõ, Grófné Csatos Andrea látja el. Az intézményvezetõi munkakör 2013. szeptember 1-tõl történõ betöltésére pályázat került kiírásra.

Kerékpárút
Mintegy 300 kilométer hosszan, Zalakarost, Nagykanizsát és
a
horvátországi
Kaproncát
(Koprivnica), illetve Csáktornyát
érintõ kerékpáros úthálózat, valamint kiszolgáló létesítmények
épülnek közel kétmillió eurós
költségvetéssel – minderrõl sajtótájékoztatón számoltak be az
érintettek a közelmúltban Nagykanizsán. A Mura és a Dráva természeti környezetében megvaló-

suló, a magyar-horvát határon átnyúló program keretébõl pályázati forrást nyert program résztvevõje Zalakaros, Nagykanizsa és
Kapronca önkormányzata, valamint a Muraköz (Medimurje) megyei turisztikai szervezet. A legnagyobb léptékû nagykanizsai beruházások mellett Kaproncán 124
ezer eurót, Muraköz megyében
276 ezer eurót, Zalakaroson pedig
félmillió eurót fordítanak a kerék-
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A Karos Spa az év szállodája
Az Utazok.hu összegyûjtötte
Magyarország legjobb és legnépszerûbb szállodáit, a különbözõ
kategóriákban összesen mintegy
26 ezer válaszadó értékelt több
mint 3000 szálláshelyet – ismerteti a szervezet közleménye.
Az utazók a tisztaság, kényelem, személyzet, biztonság, el-

helyezkedés, ár/érték arány és
az alapján értékelték a szállásokat, hogy szívesen visszatérnének-e oda. A felmérés alapján a
hazai utazók rendkívül elégedettek, hiszen a szállodákat a
megadott szempontok szerint
átlagosan 89,5 százalékra értékelték. Az eredményeket a Ma-

gyar Turizmus Zrt. szakmai támogatásával 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 listából is csak Zalakaros tudott be-

Nyári gyermekétkeztetés
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKET TÁMOGATJÁK
rászorultabb, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermekek kapják. Zala
megyében összesen
1032 fõt érint az étkeztetés,
melyre
22.073 millió forintot biztosított a
kormány – jelezte
sajtótájékoztatóján
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ (Fidesz-KDNP).
Novák
Ferenc
polgármestertõl
Tizenkét kisgyermek részesülhet
a nyár folyamán napi egyszeri meleg étkeztetésben városunkban.
Településünk is azon magyar települések között van ugyanis, amelyek kormányzati támogatást kaptak a nyári gyermekétkeztetéshez.
– A segítséget a szociálisan leg-

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

megtudtuk: az étkezés támogatásával azoknak a gyermekeknek és
szüleiknek tudnak segíteni, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
– A feltételek megvizsgálása és
a benyújtott kérelmünk elbírálása
alapján 2013. június 17-étõl 2013.
augusztus 30-áig terjedõ idõszakban tudunk városunkban nyári
gyermekétkeztetést biztosítani.
Önkormányzatunk 237.600 forint
kormányzati támogatást kapott a
nyári
gyermekétkeztetéshez,
melyhez 71.280 forint önrészt biztosítottunk. Ennek köszönhetõen
54 munkanapon keresztül 12 gyermek részére legalább egyszeri meleg étkeztetést tudunk nyújtani.
Ez nagy segítséget jelent ezeknek a családoknak. Emellett fontos feltételnek felelünk meg azzal, hogy a nyári gyermekétkeztetést egészséges és helyi termelõktõl vásárolt alapanyagokból biztosítjuk – tette hozzá Novák Ferenc.

Strandparti

épül
páros hálózat és a szolgáltatások
kiépítésére. A teljes beruházás keretében 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 magyar állami támogatásból, 5 százaléka pedig a résztvevõk önrészébõl áll össze.

Akár ilyen mini pályán is lehet focizni – derült ki többek között ez is a fürdõn tartott Coca Cola strandpartyn a minap. A mini foci mellett strandbirkózás, aerobic szórakoztatta a fürdõvendégeket, volt
mászófal, amõba játék, kreatív programok, akciók és rengeteg meglepetés várta a fürdõzõket.
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A diákok örömujjongása és tapsai közepette nyilvánította lezártnak a tanévet június 19-én Grófné
Csatos Andrea, a Móra-iskola igazgatója. A tanévzárón rengeteg
könyv, oklevél talált gazdára, jelezve: diákok és tanárok szorgalmas,
munkával teli évet hagytak maguk
mögött.
Az ünnepségen Novák Ferenc
polgármester átadta az önkor-

Elballagtak, évet zártak
mányzat által alapított Kiváló Tanuló díjat, melyet Varga Ilona vehetett át. Azok a diákok, akik már
legalább háromszor elnyerték a Jó
tanuló, jó sportoló címet, kupát

A ballagó nyolcadik osztályosok.

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 iskolaigazgató és Várnagy Szabolcsné osztályfõnök látott el erkölcsi útravalóval.

Kiváló Tanuló: Varga Ilona.

Történelmi kalandparkot avattak
Újabb turisztikai kínálattal és
látványossággal bõvült térségünk: június 22-én adták át a Garabonciás Farmon a mintegy 150
millió forintos beruházással
épült 7 Vezér Történelmi Kalandparkot.
A kalandpark központi építménye Hanna hercegnõ vára. A
vár színpaddal, történelmi arcképcsarnokkal, játékokkal várja
vendégeit. A vár melletti területen épült fel a hét honfoglalás
kori vezér jurtája, melyekben
korabeli öltözéket bemutató bábuk, rengeteg, a kor történelmérõl tanúskodó térkép, régészeti leletrõl készült fotó kapott
helyet. Az igényesen összeállított történelmi áttekintés Czupi
Gyula, a kanizsai Halis könyvtár
igazgatójának munkáját dicséri,
az anyag különlegessége, hogy
abban komoly helytörténeti utalásokat is találunk, többek között Garabonc múltjáról.
A 7 Vezér Történelmi Kalandpark megnyitója alkalmából

Manninger Jenõ
országgyûlési
képviselõ,
a Zala Megyei Önkormányzat elnöke
(FideszKDNP) arról
bes z é l t ,
h o g y
Zalakaros
térségében sikerre
van
í t é l v e
minden
v á l l a l ko zás, mert
fo l ya m a t o s a n
emelkedik
a turisták
száma. A
minõségi
választék

bõvítéséhez és a magyarság kultúrájának megismeréséhez az Új
Széchenyi Tervbõl nyert el támogatást a beruházás.
Benkõ Krisztina, a Magyar
Turizmus Zrt. Balatoni Regionális
Marketing
Igazgatóságának
megbízott igazgatója elmondta:
a történelmi kalandpark is a
hozzájárul a térség négy évszakos programjainak gazdagításához.
A létesítményt dr. Virág Ernõ,
a fejlesztést megvalósító KarosVet Kft. ügyvezetõ igazgatója
úgy mutatta be, hogy két
zalakarosi szállodájuk éttermeibe az alapanyagot eddig is itt,
ezen a farmon termelték meg;
most már az ide érkezõ családoknak kikapcsolódási lehetõséget is nyújt. Mint mondta: a
téglavár mellett díjlovagló méretû pályát hoztak létre, de íjász
pályát, két játszóteret, valamint
egy gokart pályát is kialakítottak. A termelõ farm területén állatsimogató, sajtüzem és látványkonyha is mûködik.
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Tizenöt éves a Karos Fúvósegyüttes
VIDÁMAN, LENDÜLETTEL, MAGAS SZÍNVONALON

– 1998-ban alakult az együttes a
korábban még a Nagykanizsai Zeneiskola kihelyezett tagozatán rézfúvó és ütõhangszeren játszó növendékekbõl és az ebben az évben hozzájuk 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 adtunk.
A csapat felkészítése nem volt
egyszerû feladat, de Tatár Csaba vidáman emlékszik vissza erre az idõre is:
– Jó sokat nevettünk, hiszen voltak köztünk olyanok, akik kottát
akkor láttak elõször, amikor jelentkeztek az együttesbe. De olyan óriási szorgalommal, kitartással, lelkesedéssel készült mindig, mindenki,
amit még a kanizsai csapatomnál
sem láttam. És ez így igaz! Fantasztikus együttesem van itt Karoson,
nagyon büszke vagyok rájuk. Rengeteget segítenek, nélkülük semmire nem mennék.
Éppen fordítva gondolja ezt az
együttes egyik alapító tagja, Szakál
Tibor:
– Tatár Csaba nélkül ez a csapat
nem is lenne. Kivételes ember, vidám lelkülettel, hatalmas lendülettel, mely minket is magával sodor.

Szakál Tibor elárulta: õ is azok közé tartozott, akik soha azelõtt nem
foglalkoztak zenéléssel.
– A muzsika mindig is vonzott, de
soha nem próbáltam addig. A gyerekeim azonban zeneiskolások voltak,

Gál Gergely a legifjabb tagok közé tartozik, de – mint monda – õ is
nagyon jól érzi magát az együttesben, büszke, hogy tagja lehet annak.
– Valamivel több, mint egy éve
játszom a nagy együttesben, ritmikus hangszereken. Emellett a zeneiskolában zongorázni, furulyázni is
tanultam, és tubán is játszom. Szeretek itt lenni, imádom a zenét, és
ezt az összetartó csapatot!
Gergõéknél akár családi „vállal-

így sokat segítettek nekem kezdetben. Az elsõ egy-két évben rengeteget gyakoroltam, ma már szerencsére nem követel tõlem, tõlünk akkora
erõfeszítést a felkészülés.

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

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.

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 gõzfürdõt és aroma szaunát alakítottak
ki. A „fûtés” után a hûtésrõl dézsa merülõvel és vödrös zuhanynyal, valamint egy speciális jég
adagolóval gondoskodnak.

Rekreációs céllal

az egyes korosztályok egymástól
elkülönülten tudjanak kikapcsolódni, pihenni, így a jelenlegi szauna vidék is kiválóan elkülönül például a
strand déli részen az aktív kikapcsolódás, gyermekvilág illetve élmények miatt érkezõk színterétõl.

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

– A hét minden napján, naponta két alkalommal délelõtt és délután szauna szeánszokat tartunk.
A szauna szeánsz a jó hangulat és
a jó közérzet „szellemét” idézi
meg a száraz-, illetve gõz szaunában. Minden szauna szeánsz ideje

alatt a szaunamester bent tartózkodik a vendégekkel a szaunában,
fokozatosan hevíti fel a kabint az
aromás ráöntésekkel a kályhára,
ezzel garantálva a vendégek akklimatizálódását. Igyekszik személyre szabott ventilációt biztosítani,
a vendégek körül szauna zászlója
és törölközõje segítségével kavarja a forró levegõt. A szauna mester minden, a szaunázást érintõ
kérdést megválaszol, illetve felügyeli a szauna részleget és ellenõrzi, hogy minden vendég betartsa a helyes és higiénikus szaunázás
szabályait. Egy-egy program idõtartama 12-15 perc, de ha a kedves

vendég úgy érzi, a szeánsz közben
is elhagyhatja a szaunát. Ezt követi a lehûlés, majd
pihenés, relaxáció – tájékoztatta
lapunkat Bogdán
Amanda, a fürdõ
marketing ügyintézõje.
A szauna vidék
kiegészítõ jegy
vásárlásával látogatható.
A fürdõvezetés továbbra is figyelmet fordít arra, hogy a fürdõn

tól is kapott elismerést, többek között éppen az együttesben végzett
tevékenysége miatt.
A fúvósok egyöntetûen a legnagyobb élménynek a néhány évvel
ezelõtti puccheimi fellépést nevezték meg, s reménykednek abban,
hogy hasonló jó bulira még sor kerül.
Szeretettel emlékeztek vissza
azokra a tagokra is, akik az együttes
alapításában részt vettek. Szakál Ti-
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Zalakarosi résztvevõket is láthattunk, nekik is szurkolhattunk
a Merida Tour de Zalakaros kerékpáros versenyen június 23-án.
Az immár hetedik alkalommal
megrendezett versengésen idén
rekord létszámú, mintegy kilencszáz kerékpáros vett részt. A
bringások Novák Ferenc polgármester pisztolylövésére vágtak
neki a 118, 70 és 33 km-es távoknak.
A leghosszabb táv megtételére
321-en vállalkoztak, közöttük két
zalakarosi: Koma László és
Szörcsökné
Tóth
Bernadett
(képünkön). Míg Koma Lászlóval tavaly 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 egyöntetû véleménye volt, hogy a leginkább embert próbáló szakasz a 15

MERIDA Tour de Zalakaros
EMBERT PRÓBÁLÓ EMELKEDÕKKEL TARKÍTVA
százalékos börzöncei emelkedõ
volt, ahol bizony sok bringás inkább
a sétát választotta.
Az indulók között az amatõrökön túl több profi versenyzõt is láthattunk, 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 Szeghalminé 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-

Válogatott játékosok edzõtáboroznak Karoson
Válogatott kosárlabda edzõtáborok helyszínének ad otthont városunk. Az U16 leányválogatott július 913. között, míg a hasonló korú fiúválogatott július 15-20. között látogat
Zalakarosra. A felnõtt Európa-bajnoki selejtezõre készülõ férfiválogatott
pedig már el is hagyta a településünket. Az itt eltöltött idõrõl Plézer Gábor, a válogatott technikai vezetõje
tájékoztatta lapunkat.
– Az Európa-bajnoki selejtezõre
készülõ válogatottnak egy olyan
helyet kerestünk, ahol nyugodtan

KARATE
SEREGSZEMLE
Városunkban
tartotta
edzõtáborát a nagykanizsai
Sensei Sáfár Shotokan KarateDo Sportegyesület az A.J.K.A
küzdõsport szövetséggel karöltve.
A házigazdákon kívül amerikaiak, csehek, németek, újzélandiak is érkeztek a seregszemlére. A táborozás témavezetõi és Sáfár László 9.
danos, és az Új-Zélandról érkezett Edmond Otis 8. danos
mesterek voltak.
Az egyhetes szeminárium
témája a Testmozdulási erõ és
elvek a karatéban címet viselte, s a külsõ szemlélõ számára
is igen látványos danvizsgákkal zárult.

tudtunk készülni. Ehhez ideális
helyszín volt Zalakaros, és sikerült
találnunk egy olyan szállodát is, a
Fürdõ Vendégházat, ahol más vendégektõl sem zavartatva tölthettük
el a felkészülés elsõ két hetét –
mondta a helyszínválasztásról a vezetõ.
– Mind a szálloda dolgozói,
mind az edzéseknek helyet adó Móra-iskola igazgatója, Grófné Csatos
Andrea segítõkészek voltak, mindent 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 késõbbi munkánk alapját raktuk le itt,
a késõbbiekben még többet készülhettünk együtt ezzel a kerettel,
melyben sok a fiatal. Az itt tapasztaltakkal Sztojan Ivkovics szövetségi
kapitány is elégedett volt, így az
sem kizárt, hogy akár már jövõre
visszatér a válogatott városukba–
zárta tapasztalatait Plézer Gábor.

es 7Vezér Kalandpark Teljesítménytúra,
melyre 95 férfi és 39 nõ jelentkezett. A
hosszú táv elsõ felét és a
teljes Kis-Balaton
kört
magába foglaló
versenyen a hölgyeknél „hazai” siker született, hisz elsõ
a
zalakarosi kötõdésû Mismás Eszter lett, míg a férfiaknál Pancze Miklós (ABCNutrixxion) volt a leggyorsabb.
A legnépszerûbb táv a 33 km-es,
a Kis-Balaton természetvédelmi területeit is érintõ Karos Spa Kis-Balaton családi bringatúra volt, melyet
439 kerékpáros teljesített. Itt hivatalos idõmérés nem volt, de a teljesítõk 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 gratulálunk, s reméljük, hogy jövõre ismét
ilyen szépszámú résztvevõvel sikerül
e sporteseményt megvalósítani.
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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.
A behiáki városrészben a Varga
István, a Sárvári LK nemzetközi pályaépítõje által tervezett és épített

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

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

pályán az indulóknak összesen 12,
köztük 1 kettes és 1 hármas összetett akadállyal kellett megküzdeniük. Fülöp Csaba fõszervezõ elmondta, hogy ezúttal az idõjárás is
kegyesebb volt, ideális körülmények között zajlott a versengés. Hat
kategóriában közel 50 ló versenyzett, a kilátogató szépszámú közönség 80 startot láthatott. Az in-

Befejezõdtek a küzdelmek az
asztalitenisz bajnokságokban,
ahol a Zalakaros és Térsége
Sportegyesület csapatai is szerepeltek.
A 2012/2013. évi bajnokságokban is remekeltek csapataink. A
legnagyobb sikert ezúttal a megyei
bajnokságban szereplõ II. csapat érte el, akik folytatva az elmúlt évek
sikersorozatát, sorozatban negyedszer bizonyultak a megye legjobbjának. A csapat sikerét növeli, hogy
ezt az eredményt úgy érték el,
hogy immár második éve veretlenek, az elmúlt bajnokságban mindössze egy pontot „csentek el” az
ellenfelek.
B e d i ke
Tibor csapatvezetõ,
aki az egész bajnokság harmadik
legeredményesebb játékosa is egyben, elmondta: jövõre nehezebb
dolguk lesz, mert az NB III-ból több
csapat is kiesett és az õ csoportjukba került. A küzdelmet azonban

mogy, Veszprém), sõt még Budapestrõl 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 kategória) ezúttal a Katafai LSE versenyzõje, Simon Máté nyerte.

A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány szervezésében
megvalósult táborról Török Tamás
vezetõedzõ elmondta, hogy két
korosztályból (U9, U11) összesen 19
gyerek vett részt a tábor programjain, akik Jankovics Attila és Török
Tamás irányításával napi két edzésen (reggel és este) csiszolhatták
tudásukat.
Az edzéseken szakmai munka
folyt, de délutánonként a diákok
különbözõ programokon kapcso-

lódhattak ki, így fürödhettek a Balatonban, 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-programban. Reméli, hogy a tábor a többi diák érdeklõdését is felkelti, s a
következõ iskolai tanévben is sokan
csatlakoznak e lelkes csapathoz.

Másfél éve veretlenül
nem fogják feladni, az õsszel újrainduló bajnokságban is az arany a cél.
A bajnokcsapat tagjai: Horváth Mihály, Halász Lajos, Kovács Antal,
Bedike Tibor, Anda Zoltán és Kocsis
Dénes. A pingpongosok másik me-

ASZTALITENISZ

gyeis csapata a 10. helyen fejezte
be a küzdelmet.
Szakosztályunk legerõsebb csapata, amely a tavaly õsszel NB III.
Dél-dunántúli csoportjába került átcsoportosításra, ezúttal a dobogó-

ról hajszállal lemaradva az elõkelõ
negyedik helyen fejezte be a küzdelmeket. Az NB III. küzdelmeirõl
elmondható, hogy az elsõ négy csapat kiemelkedett a mezõnybõl, hisz
míg õket 1-2 pont választotta el
egymástól,
addig a negyedik és ötödik helyezett
között már 12
pont volt a
különbség.
C s ap a t a inknak
ezúton is gratulálunk, reméljük, hogy a
következõ
bajnokságban
is hasonlóan
szép eredményeket érnek
el.
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ZALAKAROS VÁROS NAPJA
2013. JÚLIUS 19–21. (PÉNTEK–VASÁRNAP)
2013. július 19. péntek:

2013. július 20. szombat:

18.00: Város Napi Ünnepség (Kertmozi)

Gyógyfürdõ tér:

– Apró-népek köszöntése
– Himnusz
– Ünnepi beszéd
Köszöntõt mond Novák Ferenc
Zalakaros város polgármestere
– Kitüntetések átadása
– „Kézenfogva” mûsor
– Szózat

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)

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)

2013.
21. :vasárnap:
2013.
júliusjúlius
21. vasárnap
10.00–10.50: Ünnepi Szentmise Helyszín: Isteni Irgalmasság Temploma(Termál út)
A további programok helyszíne a Gyógyfürdõ 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

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:

ZALAKAROS KERTMOZI AUGUSZTUS HAVI MÛSORA

Július 10, 17 (szerda) 18.00: Dalárda
próba – Zalakaros, Kertmozi

Elõadások kezdete: 21 óra

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: DalárdaVegyeskar fellépése
– Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Július 21. (vasárnap) 17.20: Bottal-fogó
táncegyüttes fellépése – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Július minden csütörtök 17.00: Néptánc (Bottal-fogó, Karos Táncegyüttes, Rügyecske, 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, amerikai vígjáték. Rendezte: Seth
MacFarlane. Szereplõk: Mark
Wahlberg, Mila Kunis.
3. Éjfélkor Párizsban
Színes, feliratos, spanyol-amerikai romantikus vígjáték. Rendezte: Woody Allen. Szereplõk: Rachel McAdams, Owen
Wilson, Michael Sheen.
6. 2 nap New Yorkban
Színes, feliratos, német-francia-belizi vígjáték. Rendezte:
Julie Delpy. Szereplõk: Chris
Rock, Julie Delpy, Dylan Baker.
8. Lorax
Színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film. Rendezte:
Kyle Balda, Chris Renaud.
10. Keleti nyugalom –
Marigold Hotel
Színes, feliratos, angol vígjáték. Rendezte: John Madden.

Szereplõk: Judi Dench, Maggie
Smith, Bill Nighy.
13. Cosmopolis
Színes, feliratos, francia-kanadai-portugál-olasz filmdráma.
Rendezte: David Cronenberg. Szereplõk: Robert Pattinson, Sa-mantha Morton, Juliette Binoch.
15. Az öt legenda
Színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film. Rendezte:
Peter Ramsey.

22. Croodék
Színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs vígjáték. Rendezte: 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.

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

27. A két mesterlövész
Színes,
feliratos,
francia
szkeccsfilm. Rendezte: Gilles
Lellouche, Eric Lartigau. Rendezte: Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Violette Blanckaert.

20. Szeretõk, utazók
Színes, feliratos, spanyol vígjáték. Rendezte: Pedro Almodóvar. Szereplõk: Penélope
Cruz, Antonio Banderas, Javier
Cámara.

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

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

