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Az egybegyûltek elõtt Süslecz
Árpád képviselõ mondott ünnepi
beszédet, melyben ünnepeink fon-
tosságáról, a magyar államalapítás
megünneplésének történetérõl is
szólt. A képviselõ hangsúlyozta: el-
sõ uralkodónk olyan államot te-
remtett, melynek alapjain ma is
bátran építkezhetünk. István
ugyanis megmutatta, hogyan lehet
európaivá válni anélkül, hogy felad-
nánk mindazt, ami önálló, büszke
nemzetté tesz minket: a nyelvün-
ket, a kultúránkat, a néphagyomá-
nyainkat. Hangsúlyozta: ma a ma-
gyarság hasonló kihívások elé néz,
hiszen napjaink mind fontosabb
kérdése önállóságunk megtartása,
hangsúlyozása és elfogadtatása,
úgy azonban, hogy a velünk együtt

élõ nemzeteket is tiszteletben tart-
suk.

A képviselõ az új kenyér ünnepé-
rõl is beszélt, az aratás, a kétkezi

munka dicséretérõl, melyet legszebb
hagyományaink között is számon
tartunk. Szónoklatát koszorúzás kö-
vette, az önkormányzat nevében
Novák Ferenc polgármester, Kötõ At-
tila alpolgármester és Süslecz Árpád
képviselõ, az intézmények nevében
Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató

és Hor-váthné Nagy Elvira könyvtár-
vezetõ helyezte el a tisztelet koszorú-
it a szobor talapzatánál.  Az új kenye-
ret dr. Háda László plébános áldotta
meg, majd a megemlékezés a Karos
Táncegyüttes és a Dalárda-vegyeskar
mûsorával, valamint az új kenyér kör-
be kínálásával zárult.

Európában, de önállóként

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN

A magyar államiság megteremtésének évfordulója, a keresztény-
ség megszilárdítása és az új kenyér ünnepe elõtt tisztelgett városunk
augusztus 20-án a Szent István téren.



– A START-program végrehaj-
tására pályázati úton nyert pénzt
önkormányzatunk, a támogatás-
nak köszönhetõen folytathattuk
az elmúlt évben elkezdett felújí-
tási munkákat. Ez évben a köz-
munkások mintegy kétezer négy-
zetméternyi területet térkövez-
nek le és újítanak meg – így a pol-
gármester. 

– Az elvégzett munkák egyik
leglátványosabbja a várossá avatás
elõtt tisztelgõ emlékmû környe-
zetének rendezése – mondta Biczó
Tamás, a Karos-Park Kft. ügyveze-
tõje. – Az emlékmûvet körbesétál-
hatóvá tettük, virágosítottuk a
környezetét, új kövezetet és utca-
bútorokat helyeztünk ki itt. 

Turisztikai szempontból nem fel-

tétlenül, lakossági és oktatási szem-
pontból viszont mindenképpen
rendkívül fontos változások zajlot-

tak a Móra-iskola környékén. Biczó
Tamás elmondta: hamarosan befe-
jezõdik az iskolakonyha elõtti terü-
let térkövezése, megtörtént a
sportpálya keleti és nyugati oldalán
kerítés építése, a sportpályák sze-
gélyezése, az iskola fõbejárata elõt-
ti térburkolat és aszfalt helyreállítá-
sa, az oldalsó technikai bejáratnál a
járdaszakasz felújítása.

– Reményeink szerint õsz elejé-
re megtörténik a gyerekek által is
régóta várt és szorgalmazott kerí-
tés csere az iskola Gyöngyvirág
sorral érintkezõ szakaszán, és sike-
rül az iskolai futópályát is helyre-
állítanunk.

Az ügyvezetõ elmondta: a köz-
munka program segítségével meg
tudják oldani a hidak, köztéri pa-
dok felújítását, a kft. irodáinak fes-

tését, valamint a köztéri növények
gondozását is. 

A Start közmunka program ke-
retében 43 fõt foglalkoztat az ön-
kormányzat.

Három közmunka program mû-
ködik jelenleg. A „Közúthálózat
karbantartása” program 24 fõ fog-
lalkoztatását teszi lehetõvé decem-
ber végéig, az ehhez elnyert pályá-
zati összeg 32.554.882 forint. A
„Mezõgazdasági” program pályá-
zatának segítségével  17 fõ dolgo-
zik városunkban március elsejétõl
jövõ év február végéig, az ehhez el-
nyert támogatás összege több mint
23 millió forint.  Az „Egyéb” Start
közmunka keretében 2 fõ dolgozik
Zalakaros területén augusztus vé-
géig, 2,75 millió forintos pályázati
támogatással.
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TÁJÉKOZTATÓ A PET PALACKOK
SZERVEZETT GYÛJTÉSÉRÕL

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 2013. jú-
nius 1-tõl bevezetésre került a PET palackok (mûanyag palackok, fla-
konok) gyûjtése az alábbiak szerint:

2013. június 1. – szeptember 30-ig kéthetenkénti ürítéssel il-
letve 2013. október 1. – 2014. május 31-ig havi egy ürítéssel.
(Szállítási napok 2013. évben: augusztus 24., szeptember 7.,
szeptember 21., október 5., november 2., december 7.)

A szolgáltatást térítésmentesen végzi a Zalaispa Zrt. 120 l-es – az
erre a célra kiosztott - emblémás sárga színû zsákokban, mely köz-
vetlenül az ingatlan elõl kerül begyûjtésre.

Akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást, azokat kérjük,
hogy a zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki! Ez
évi 16 ürítést jelent, melyhez a 16 db zsák (igény szerint max: 20
db) háztartásonként térítésmenetesen kerülne átadásra. 

(A közszolgáltató elfogadja a nem általa kiadott átlátszó mû-
anyag zsákot is.) 

A zsák kiosztása a közszolgáltató által történik kizárólag azon
háztartások postaládájába bedobva, akik rendszeresen kirakják a
zsákokat az ingatlanjuk elé, tehát a kirakott zsákért üres zsák jár elv
alapján. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat la-
posra taposva kell a gyûjtõzsákokba helyezni, mert így kevesebb he-
lyett igényelnek, megnövelhetõ a zsák befogadóképessége, és szál-
lítása is gazdaságosabb.

Fontos, hogy soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmi-
szerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen
anyagot, szemetet, mivel a szennyezett hulladék nem hasznosítha-
tó. 

Novák Ferenc polgármester

Közfoglalkoztatás, közmunka
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZATOT

Az elmúlt hónapokban szem-
mel láthatóan is sok változás tör-
tént városunk közterületein és
intézményeinél, köszönhetõen a
START közmunka programban
részt vevõknek.

A város napján ünnepi beszé-
dében Novák Ferenc polgármes-
ter külön is kiemelte a közmunka
program segítségével végrehaj-
tott munkákat, hangsúlyozva:
azok koordinálásában oroszlán-
rész jutott a Karos-Park Kft.-nek.

FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS
AZ AUTÓBUSZ ÁLLOMÁSNÁL!

Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. szeptember 2-tõl az Autó-
busz állomás lezárásra kerül.

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a „Közösségi Közlekedés
Komplex fejlesztése a Zalakarosi Kistérségben AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS
átalakítása, felújítása Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 261/30 hrsz.” tárgyú
projektjében az Autóbusz Állomás átalakításra, felújításra kerül.

A forgalmi rend megváltozása miatt az ideiglenes autóbusz
megálló az õstermelõi piac helyén kerül kialakításra. Kérjük
megértésüket, együttmûködésüket, hogy szebbé tehessük kör-
nyezetünket!

Novák Ferenc polgármester
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A 11 tagú küldöttség Novák Fe-
renc polgármester vezetésével tett
eleget az invitálásnak. Az ottani vá-
rosnapi ünnepségen vehette át
Novák Ferenc a települések közötti
kapcsolatépítésben végzett tevé-
kenységének elismerésül az olesnoi
önkormányzat kitüntetését. A
programokon fellépett a Karos
Táncegyüttes is, fergeteges sikert
aratva.

A küldöttség tagjai részt vettek
az olesnoi városnapok rendezvé-
nyein, többek között a központi tér
szökõkútjának avatásán.

– Programunkban Krakkó neve-
zetességeinek megtekintése is
szerepelt, az esti rendezvényen
pedig Ribarics János szakács több-
száz adag igazi magyaros pörkölt-
bõl tartott kóstolót. Vasárnap este
a zalakarosi iskola által szervezett
rajzverseny lengyel helyezettjeit
szólították a színpadra, ahol jó-
magam lengyel kollégámmal
együtt adtam át az értékes díja-
kat a gyerekeknek – mondta
Novák Ferenc.

Mint megtudtuk: a településve-
zetõk tárgyaltak a közeljövõ tervei-
rõl, így arról, hogy városunkból vál-
lalkozó és egyházi vezetõ utazik
Lengyelországba, még szeptember-
ben Zalakarosra várják az olesnoi
kórus tagjait. Az iskola is folytatja a
nemzetközi együttmûködés jegyé-

ben az olesnoi kapcsolatépítést.
Autóbuszos turisták számára pedig
zalakarosi ajánlati csomagot állíta-
nak össze, ugyanis már most töb-
ben jelezték, hogy ellátogatnak vá-
rosunkba.

Grófné Csatos Andrea, a Móra-
iskola igazgatója hivatalos küldött-
ség tagjaként elsõ alkalommal járt
Olesnoban (az iskolákat tavasszal
már elkísérte a testvérvárosba). 

– Folyamatos és nagyon feszí-
tett programokat kínáltak ven-
déglátóink számunkra. Az ünne-
pélyes tanácsülés és a városnapi
programok betekintést engedtek
Olesno kulturális életébe. Irigylés-
re méltó csoportjaik sokszínûsége
és az elõadások szakmai színvona-
la, valamint az az érdeklõdés, mely-
lyel a település lakói kísérik fellé-
péseiket. Jelentõs motivációs té-
nyezõ a fiatalok számára, hogy a
„házibuliba” is õket hívják, ahogy
meggyõzõdhettünk a házavató
kapcsán. Ezt érdemes lenne meg-
tanulni tõlük. Érdekes volt megfi-
gyelni, hogy az együtteseket –
akár a zenei, akár a kórust – egy-
egy magával ragadó, lelkes, fárad-
hatatlan vezetõ irányította.

Nagyon örültem, hogy a rajzpá-
lyázat díjátadására szinte minden
gyermek megérkezett. A gyerekek
és szülõk nagy örömmel vették át
a díjakat.

Különleges élmény volt, hogy
mekkora közönségsikert arattak
a Karos Táncegyüttes tagjai fel-
lépéseiken. Nagyon ritka, hogy
lánytánc közben vastaps szóljon,
itt megtörtént. Izgatottság és
csodálat kísérte a virtuóz ostor-
pattogtatást is – számolt be ta-

pasztalatairól az igazgató.
Hozzátette: a rajzpályázat min-
denképpen folytatásra érdemes,
és fontosnak tartja a továbbiak-
ban a kulturális csoportok közötti
együttmûködés kialakítását a ze-
nei és a tánccsoportok között is,
több korosztályban.

Zalakaros puchheimi testvérvárosának dele-
gációja tett látogatást nálunk a közelmúltban.

A Norbert Seidl polgármester vezette tizen-
egy tagú küldöttséget ünnepélyes keretek kö-
zött fogadta a városházán Novák Ferenc pol-
gármester, valamint a képviselõ-testület tagjai.

A delegáció látogatást tett városunk intéz-
ményeiben, többek között a felújított óvodát,
valamint a tûzoltó állomást is megtekintették
(képünkön), de megismerkedtek Zalakaros leg-
újabb sport beruházásaival is, közöttük a kerék-
páros házzal. A küldöttség járt Nagykanizsán és
Keszthelyen, itt tartózkodásuk során a követke-
zõ idõszak teendõit is áttekintették. A Puchheimi
Német–Magyar Egylet a tavasz folyamán tesz lá-
togatást Zalakaroson, s szó volt a fiatalok közöt-
ti cserekapcsolat indításának feladatairól is.

Lengyel kitüntetés a polgármesternek
VÁROSI KÜLDÖTTSÉG OLESNO SZÜLETÉSNAPJÁN

Olesno meghívásának eleget téve hivatalos delegáció utazott ki a
lengyel testvérvárosba, hogy részt vegyen az ottani városnapi prog-
ramokon, melyekkel – a miénkhez hasonlóan – a két település öt esz-
tendõs együttmûködését is ünnepelték.

Puchheim delegációja Karoson
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Kilencvenedik születésnapjuk
alkalmából köszöntötte Novák
Ferenc polgármester a Rózsa ut-
cában élõ Varga Józsefnét, Ilona
nénit bal oldali képünkön), vala-
mint a Fõ utcában lakó Tóth
Lászlónét, Mária nénit (jobbra).

A polgármester nem érkezett
üres kézzel: az önkormányzat nevé-
ben virággal, édességgel kedveske-
dett az ünnepelteknek, s személye-
sen adta át az emléklapot is, melyet
Orbán Viktor miniszterelnök látott
el kézjegyével, s mely ugyancsak az
ünnepeltek jeles napjára készült.

Ilona néni és Mária néni is nagy
izgalommal várták a felköszöntést.
Ilona néni unokája, Emília elárulta:
édesanyja hosszú órákig válogatott
a ruhák között, hiszen ilyen ünnep-

re nem mindennap kerül sor. Nagy
lelkesedéssel mesélt életérõl, húsz
éve eltávozott, de ma is rajongásig
szeretett férjérõl, de arról is, ho-
gyan tölti napjait. Mint mondta: saj-
nos, meglehetõsen lakáshoz kötött,

hiszen két bottal tud csak járni, így
a tévé vagy a rádió elõtt tölti ideje
nagy részét, és leányának minden
napos látogatásai segítenek abban,
hogy a napok gyorsan és szépen

teljenek.
M á r i a

néni ágyban
fogadta a

köszöntést, egészségi állapota
idõnként erõsen ágyhoz szegezi. És
bár szólni nem nagyon tudott a
meghatottságtól, leánya, Ibolya el-
mondta: anyukája is nagy örömmel
várta a számára is különleges ese-

ményt. Mária néni sem tud ma már
a ház körül tenni-venni, pedig soká-
ig látta el a háztartást és végezte a
kerti munkákat. Ma már inkább õ
szorul segítségre, melyet családjától
teljes mértékben meg is kap. 

A polgármester elmondta: na-
gyon örül annak, amikor a magas
kort megélt karosi lakosokhoz ilyen
módon eljuthat, hiszen õk eddigi
életükben rengeteget tettek csa-
ládjukért, lakóhelyükért, és a lehetõ
legtermészetesebb dolog, hogy ezt
a város is igyekszik a maga módján
megköszönni és meghálálni.

Városunk ez évben is csatla-
kozott a Virágos Magyarorszá-
gért Környezetszépítõ Verseny-
hez. A verseny zsûrije augusztus
13-án tett látogatást Zalakaro-
son, bíráló szemmel járva végig
a várost, megadott útvonal és
elõre meghatározott szempont-
sor alapján vizsgálva azt.

Az idei évi verseny kiemelt
témája a településen a helyi ter-
mészeti értékek, tájérték, ki-
emelten a növény és állatvilág
megõrzése.

A zsûri részérõl Lancsák Lajos
nyugalmazott fõkertészt a Vá-
rosházán Novák Ferenc polgár-
mester, Biczó Tamás, a KAROS-
PARK Kft. ügyvezetõje és Bors
Mária, a kft. kertésze fogadta. 

A polgármester tájékoztatta
a vendégeket az önkormányzati
beruházásokról, fejlesztési kon-

cepciókról, valamint a lakosság,
vállalkozások és civil szerveze-
tek összefogásáról. A városgaz-
dálkodási kft. vezetõje beszá-
molt a zöldterületek nagyságá-
ról, ápolásáról, virágosításról,
fásításról, az utcabútorzat álla-
potáról, a felújítási munkálatok-
ról, a hulladékgazdálkodásról, a
Start közmunka program kör-
nyezetszépítõ szerepérõl. 

Elhangzott: a kft. idén is külö-
nösen nagy figyelmet szentelt a
zöldfelületek ápoltságára, a vi-
rágágyások sokszínûségére,
melynél fontos szempont volt a
magyar nemesítésû egynyári vi-
rágok nagyszámú alkalmazása.
Ez évben újdonságként jelent
meg, hogy a hagyományosan
nagy számban kiültetett – piros
virágú zöld levelû – kannák mel-
lett a Napfény Hotellel szembe-

ni virágágyba különbözõ színû
kannavirágok kerültek.

Az útvonal során új virágfelü-
letként és átépített parkként ke-
rült bemutatásra a bíráló bizott-
ságnak a 750 éves emlékmû kör-
nyéke.

A fejlesztési célok között to-
vábbi automata öntözõrendszer
szükségességét emelte ki a kft.,
mely minõségi javulást eredmé-
nyezne mind a zöldfelület, mind
a virágágyak ápolását tekintve.  

A bizottság a rendezvénytér
melletti sétány, Dísz tér, a fürdõ
melletti sétány, Termál út, Kert-
mozi környéke, Arborétum, 750
éves emlékmû, Park, Rózsa,
Hegyalja utca, Szt. István tér, böl-
csõde, óvoda, iskola környéke, Li-
get utca, a temetõ környéke,
Gyöngyvirág sor, Erzsébet tér, Se-
regély, Dózsa utca, Garabonc fe-

lõli kerékpáros pihenõpark, Zrínyi
utca, Jegenye sor, Bodahegyi úr
vonalát járta végig.

A zsûrizés végén elhangzott:
tisztaság, rendezettség uralko-
dik a köztereken és a magánhá-
zaknál egyaránt. Külön kieme-
lésre került az egynyári virágok
sokszínûsége, a zöldfelületek
gondozottsága, az egynyári vi-
rágok, évelõk, örökzöldek, cser-
jék, fák harmóniája.

A környezetszépítõ verseny-
re egyébként idén 301 település
jelentkezett.

Turisztikai szakemberek, ter-
vezõk, fõkertészek közremûkö-
désével választják ki a bírálati
szempontoknak leginkább meg-
felelõ településeket, melyek kö-
zül egy falu és egy város vehet
részt a következõ évben a nem-
zetközi megmérettetésben.

Városnézés szakember szemmel
A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG ZSÛRIJE JÁRT KAROSON

Kilencven esztendõ az idõ kerekén

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEK
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– A gyermekek egy része súlyos
szívbeteg, akik eddigi életük je-
lentõs részét kórházban, mûtéttõl
mûtétig töltötték. Más részük da-
ganatos betegséggel küzdött,
szintén éveket töltve kórterem-
ben; súlyos mûtétek, kemoterápi-
ás kezelések után végre kiszaba-
dulhattak a kórház fogságából, s
remélhetõleg valóban felhõtlen
napokat tölthetnek itt, a táborban
– minderrõl dr. Garami Miklós, a bu-
dapesti Semmelweis Egyetem II. sz
Tûzoltó Utcai Gyermekgyógyászati
Klinika fõorvosa, a tábor fõvédnö-
ke beszélt.

Elmondta: a gyerekek számára a
tábor teljesen ingyenes, a kórház,
az onko-pszichológusok és szülõk
közösen választják ki, hogy a súlyos
beteg gyermekek közül kit, milyen
tematikájú, jellegû élménytáborba
javasolnak. A Holnapocska Tábor-
ban 7 és 14 év közötti gyermekek
nyaralnak, akik gyógyulófélben
vannak, vagy már gyógyulttá nyil-
vánították õket. A gyerekek orvosi
felügyelete természetesen itt is
megoldott, sõt, nélkülözhetetlen,
táborozásukat azonban számos ön-
kéntes segíti. Köztük
akad olyan fiatal lány,
aki szintén daganatos
betegségbõl épült fel,
nemrég gyógyulttá
nyilvánították, s õ ma-
ga kérte, hogy önkén-
tesként segíthesse a
többi kisgyerek mo-
solyterápiás gyógyítá-
sát, gyógyulását.

– Hihetetlenül fon-
tosak ezek az élmény
táborok. Nem titok:
korábban gyakran elõ-
fordult, hogy azoknak a gyerekek-
nek a szülei, akiket már gyógyult-
nak nyilvánítottunk, eljöttek hoz-
zánk, és a gyermek leszázalékolá-
sát kérték, mert a kezelésekbõl
felépült és a „hétköznapokba” visz-
szatért gyermekük nem tudott
beilleszkedni a korábbi közösségé-
be. Ezekben a táborokban a gyere-
kek ugyanolyan élményeket élhet-

nek át, mint egész-
séges társaik; nem
tudok ennél jobb
lelki, szellemi, testi
gyógyulást mon-
dani, ajánlani szá-
mukra. Itt, a kötél-
pályán olyan gyer-
kõcök mennek vé-
gig, akik a kezelé-
sek alatt és után
szinte menni is alig
tudtak. Most bebi-
zonyíthatják a ma-
guk számára is,
hogy igenis, ez
megy, hogy õk épp
annyi mindenre
képesek és alkal-
masak, mint azok,
akiknek egészsé-
gét a sors megkí-
mélte. Legyõzhetik
magukat, a korlá-
taikat, barátokat,
gyakran szerelmet
találnak, s mindent
ugyanúgy átélhet-
nek, mint hasonló korú, egészsé-
ges társaik. Ha visszamennek az is-
kolába, épp olyan élményekrõl
tudnak beszámolni a többieknek,
amikben az egészséges gyerekek-
nek is részük volt a nyár folyamán.

Önkéntesként vállal részt a be-
teg gyermekek mosoly terápiájá-
ban Fenyõ Iván színmûvész, aki a
Holnapocska „Gyógyuló” Táborá-

nak fõvédnöki tisztét is felvállalta.
– Annyi jót és szépet kaptam

az élettõl, ugyanakkor – nincs mit
szépíteni – sokszor cselekedtem
nem túl szép dolgokat…úgy érez-
tem, meg kell köszönnöm vala-
hogy a sorsnak, hogy kegyes ve-
lem, hogy jó hozzám, és talán va-
lahogy az elkövetett hibákat is
helyre kell tennem. Mindenkép-

pen olyat szerettem volna vállalni,
amivel igazán sokat segíthetek.
Rátaláltam a Tûzoltó utcai gyer-
mekklinikára, s úgy éreztem: itt
valóban sokat tehetek – vallott ön-
kéntes tevékenységének indulásá-
ról a színmûvész.

Mint mondta: most már hosszú
ideje hetente egyszer felkeresi a kli-
nikát.

– Nem színészként me-
gyek oda, bár egy-egy ün-
nep alkalmával szívesen
mondok verset a gyere-
keknek, vagy olvasok fel
nekik. De nem ez a fon-
tos. Hanem, hogy beszél-
gethessünk, hogy együtt
játszhassunk, hogy együtt
nevethessünk. És ezek
nem nagy szavak csupán.
Nem titkolom: sok szen-
vedõ kisgyerekkel talál-
koztam már itt. Egy öle-
lés, egy mosoly, egy bará-

ti beszélgetés hihetetlenül sokat
segít nekik. Mert erre van nagy
szükségük. S talán furcsa, de én is
kapok, tanulok tõlük. Tiszta hi-
tet, rengeteg optimizmust, hihe-
tetlen erõt, kitartást, azt, hogy a
fájdalmak dacára is lehet jóked-
vûnek lenni, tiszta szívbõl nevet-
ni. Soha nem gondoltam, hogy
vissza kellene fordulnom a kór-

ház kapujából. Éppen ezek miatt
nem. És most örülök, hogy itt le-
hetek Zalaszabarban, s együtt
próbálhatjuk ki az élménypark já-
tékait. Már most lefogadom,
hogy a kötélpályán túltesznek
rajtam!

– Szemmel láthatóan jól érzik
magukat a gyerkõcök. Semmivel
sem másabbak, mint egészséges
társaik, ha a kalandparkról, és
egyáltalán: a játékról van szó –
mondja Mezõfi Norbert, aki a Hol-
napocska Tábor indulásától segíti
önkéntesként a munkát. – Amiben
talán másabbak, hogy hihetetlenül
tudnak aggódni egymásért, rette-
netesen figyelnek a másikra, óvják
egymást – ilyet én csak náluk lát-
tam eddig.

A tábort a zalakarosi Szabadics
család hívta életre, akiket egy szo-
morú, közelmúltbeli családi tragé-
dia inspirált arra, hogy ezentúl
olyan gyerekeket is fogadjanak,
akik már gyógyulófélben vannak
daganatos vagy szívbetegségükbõl,
vagy pedig olyan családban élnek,
amelyek nem engedhetik meg ma-
guknak a táborozás lehetõségét.
Szabadics Zoltán és Éva elmondták:
szeptemberig több mint 200 diákot
fogadnak, immár kibõvített, igazi
kalandokat kínáló lehetõségek kö-
zött. 

A mosoly gyógyító ereje
SÚLYOSAN BETEG GYERMEKEK TÁBORA

Alig néhány hete avatták fel
Zalaszabarban a Holnapocska Tá-
bor nevet viselõ ökoaktív turisz-
tikai élményközpontot és 50 fé-
rõhelyes szálláshelyet, mely elsõ-
sorban gyógyulófélben lévõ, il-
letve hátrányos helyzetû gyere-
kek nyaraltatását tûzte ki célul, a
központ máris fogadja kis lakóit. 

A minap huszonhét kisgyer-
mek vette birtokba a tábort.
Olyanok, akik súlyos betegségbõl
épülnek fel, remélhetõleg a leg-
nehezebb idõszakon már túlju-
tottak, s most a mosoly, a vidám-
ság, az önfeledt kikapcsolódás
„terápiáját” élvezik. 

A mini Kresz park és járgányai nagyon
népszervek a táborozók körében.

Kalandpark, izgalmas foglalkozások 
várják a gyerekeket.

Fenyõ Iván és dr. Garami Miklós a gyógyuló 
tábor fõvédnöke.
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Hosszú idõ után ismét király-
nõ választásra került sor nálunk.
Akik régóta élnek Zalakaroson,
biztosan emlékeznek arra, hogy
volt itt már Karos Szépe válasz-
tás, akkor a kertmoziban vonul-
tak fel a helyi szépségek.

Idén július végén a Zalakarosi
Fürdõben és a Dísz téren láthatta
a közönség azokat a szépségeket,
akik a Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület által szervezett, közösségi ol-
dalon indított fotópályázatos játé-
kon nevezhettek a szépségkirály-
nõ választásra. Közülük a legtöbb
szavazatot elnyerõk vehettek
részt a Kannavirág Napokon meg-
rendezett, show mûsorrá kiszéle-
sedett Kannavirág Szépe választá-
son  július 27-én.

Az egyik közösségi portálon in-
dult játékra több mint 40 hölgy je-
lentkezett. 

– Feladatuk az volt, hogy
gyûjtsék a szavazatokat feltöl-
tött fotóikra, és az elsõ 10 leg-
több szavazatot szerzõ hölgy be-
került a döntõbe. A finálén így
10 gyönyörû  hölgy vehetett
részt, akik két éjszakát töltöttek
el Zalakaroson. A döntõ elõtti
napon a Dotto Kisvonattal ismer-
ték meg városunkat, majd a
Szent Orbán Borozóban töltöttek
el egy kellemes estét egy kímélõ
vacsora mellett – mondta a szép-
ségkirálynõ választásról a verseny
szervezõje, Flórek Zsolt, aki Molnár
Veronikával, a Tourinform-iroda
munkatársával hatalmas lelkese-
déssel (és munkával) vetette bele
magát a szervezésbe.

A döntõ napján már reggel el-

indultak a megmérettetések. A lá-
nyok a Zalakarosi Fürdõn vonultak
végig dob kísérete mellett, így az-
tán a strand vendégei mind felfi-
gyeltek az eseményre. Ezután nem
hagyták el rögtön a fürdõ terüle-
tét, hiszen a közönség díjazottja
cím megnyeréséhez szavazócédu-
lákat kellett kitöltetniük a vendé-
gekkel. A legtöbb szavazatot Mol-
nár Bernadett szerezte, aki egyben
a legmesszebbrõl: Domonyból is
érkezett hozzánk.

A fürdõs felvonulás után jól
megérdemelt ebédjüket fogyaszt-
hatták el a hölgyek a Koma Ven-
déglõben. Ezután folyamatos pró-
bákkal vonták magukra a figyel-
met a mûsorvezetõkkel, Flórek
Zsolttal és Szécsényi Szabolccsal, a
Tourinform-iroda vezetõjével a

Dísz téren.
A döntõ az esti órákban vette

kezdetét, és bár még ekkor is
meglehetõsen meleg volt, hatal-

mas tömeg, mintegy kétezer em-
bert gyûlt össze a téren, hogy ré-
szese lehessen a végleges válasz-
tásnak.

A lányokat a
közönség mel-
lett komoly zsû-
ri is várta. A hat-
tagú zsûriben
Laky Zsuzsi,
egykori Zala
S z é p e ,
Deutschné Lang
Erika alpolgár-
mester, Hajmási
Nóra vállalkozó,
Katus Attila,
Z a l a k a r o s
egészségturisz-
tikai nagyköve-
te, dr. Birkner
Zoltán, a Pan-
non Egyetem
Nagykan i z sa i
Kampuszának
igazgatója és

Tóth Zoltán, az Art Hotel vezetõje
hozták meg a nehéz döntéseket.
A lányok közös bevonulását az
egyesével történõ bemutatkozás

követte. A Kannavirág Királynõ vá-
lasztás döntõjét változatos mûso-
rok színesítették, fellépett a SZKES
Tánccsoport Nagykanizsáról, a
nagykanizsai Sugarbird üzlet tar-
tott divatbemutatót, valamint a
rendezvénnyel párhuzamosan zaj-
ló Zala Szépe döntõseinek képvi-
selõi is felvonultak.

Végül a 2. udvarhölgy címét a
váci Szarvas Patricia, az 1. udvar-
hölgy címét a nagykanizsai Tóth
Evelin, a Kannavirág Királynõ cí-
met pedig a szintén nagykanizsai
Kovács Adrienn nyerte. A gyõztes
hölgyeket Laky Zsuzsi koronázta
meg.

A szervezõk a hatalmas sikerre
tekintettel máris a jövõ évi folyta-
táson gondolkodnak, amikor már
a mostani gyõztes, Adrienn fogja
megkoronázni a legszebb hölgyet.

Királynõt választottak
SZEBBNÉL SZEBB LÁNYOK ÁRASZTOTTÁK EL KAROS FÕTERÉT
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– Olvastuk a fürdõ honlapján,
hogy hamarosan nyit a fedett
gyerekvilág, és örömmel konsta-
táltuk, hogy éppen a nyaralásunk

idejére esik a nyitás. Ma a gyere-
kek már reggel óta toporogtak,
percenként kérdezgetve, hogy
„mikor nyitnak már, mikor nyit-
nak már”. Annak ellenére vártak
ilyen türelmetlenül, hogy a stran-
di Vízipók medencéiben is hihe-
tetlenül jól érezték magukat. De
hát a kíváncsiság nagy úr – mond-
ta mosolyogva a mogyoródi Lukács
Benjámin édesanyja, aki a kétéves
kisfiúval éppen a fedett birodalom
játszóházában próbálta ki a jobbnál
jobb játékokat.

Az édesanya elárulta: nagyob-
bik, öt és fél éves fiacskája édesap-
jával a gyerekszaunát próbálja ki.
Számára ugyanis pillanatnyilag ez a
legnagyobb vonzerõ a gyerekvilág-
ban, lévén, hogy a szaunázás alap-
vetõen amolyan felnõttes elfoglalt-
ság. Így viszont, hogy már a gyere-
kek számára is elérhetõ és hõfokát
tekintve abszolút biztonságos, szó
nem lehetett arról, hogy kipróbálá-
sa késõbbre tolódjon.

Így volt ezzel a pécsi ikerpár, Vi-
ki és János is, akik ugyancsak a sza-
unában izzadtak, de kipróbálták a
sószobát is, melyben a só homoko-
zó volt a legnagyobb élmény a szá-
mukra. Nevetve illegették magukat
a két helyiséget összekötõ tér tük-
rei elõtt, melyekben „jobbnál jobb
alakban” jelentek meg tükörképe-
ik.

Természetesen a fedett világ
legnagyobb élményét a vizes terek
adták és adják valószínûleg a jövõ-
ben is.  Vízipók szó szerint és átvitt
értelemben is teljesen behálózott
ezzel a birodalommal mindenkit. A
medencetér két szintjét összekötõ
pókhálós hidak, a nagyobb vízmély-

ségû medencetér fölé lógó – sõt
mászásra is kiválóan alkalmas – há-
ló igen tetszett a vendégseregnek,
nem beszélve a rengeteg játékos

elemrõl, vízágyúkról, gyerekhinták-
ról, csúszdákról, melyekben igen-
csak bõvelkedik a benti részleg, s a
kis-, közepes- és nagyobb vízmély-
ségû medencékben minden gyerek
talált magának valót.

Modern és tetszetõs formájú pi-
henõtérben nyújtózhatnak a csalá-
dok egy-egy jól sikerült csobbanás
után, és a megújult büfében is jó
színvonalú kínálattal, kiszolgálással
találkozhatnak.

– A fedett részleg átadásával a
fürdõ déli oldalán összefüggõ
gyermekbirodalom jött létre, me-
lyet a legapróbbaktól a tinédzser
korúakig minden gyerek biztonsá-
gosan, és minden bizonnyal hatal-
mas örömmel használhat. Éppen
ez volt a célunk: a családosok szá-
mára is olyan élményeket kínálni,
melyek nemcsak egy, de több na-
pos hasznos, kellemes idõtöltést
nyújthatnak nekik. A Zalakarosi
Fürdõ pillanatnyilag a régióban is
egyedülálló családbarát szolgálta-
tásokkal várja a vendégeket. Rá-
adásul a gyerekekkel érkezõk-
nek most már a rossz idõ miatt
sem kell aggódniuk, hiszen a fe-
dett részleg erre az esetre is
megoldást nyújt – mondta dr.
Burján Richárd, a fürdõ vezérigaz-
gatója.

A Zalakarosi Fürdõ legújabb lé-
tesítményének megvalósítását
nyertes pályázat segítette. A közel
300 millió forintos beruházást ha-
marosan újabb munkák követik:
õsztõl a fedett fürdõ korszerûsíté-
sébe vág bele a fürdõ, így a komp-
lexum minden korosztály kényel-
mét maximálisan ki tudja szolgálni
a jövõben.

Terjeszkedik
a birodalom

Hadvezérek számára is irigylésre módon és ütemben növekszik a
Zalakarosi Fürdõ gyermekbirodalma.  A terjeszkedés persze a fürdõ
esetében békés, sõt örömmel fogadott. A fürdõ legújabb attrakciójá-
nak, Vízipók Csodapók fedett gyermekbirodalmának térhódítását fo-
gadhatta augusztus 8-án kitörõ lelkesedéssel a fürdõ közönsége.

VÍZIPÓK MÁR FEDETT TÉRBEN IS 
VÁRJA A CSALÁDOKAT
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Az Alma együttes koncerte-
zett a közelmúltban a strandon.  

A népszerû gyermekzenekar
mûsorára sok kisgyerek és szülõ
gyûlt össze a strandon felállított
színpad elõtt, hogy élõben láthas-
sák kedvencüket.

A zenekar tagjai már jól ismerik
Zalakarost, a strandoló gyerekeken
pedig látszott: egytõl egyig jól is-
merik a zenekar miden számát.

Hiába a rekkenõ hõség, a me-
dencék csalogató hûse, a gyerekek
nem akarták leengedni a színpad-
ról a csapatot. 

Sokan régi ismerõsként mentek
fényképezkedni és autogramot
kérni kedvencüktõl, a legtöbb gye-
rek igazi rajongóként Alma-póló-
ban folytatta tovább a strandolást. 

A játékban ezúttal városunk für-
dõje is részt vett. Augusztus 17-én
rengeteg érdekes programmal vár-
ták a strand közönségét. A stran-
don felállított uniós sátornál min-
den korosztály hasznos információ-
kat kaphatott az EU-ról és az EU
nyújtotta lehetõségekrõl – legyen
az külföldi utazás, továbbtanulás,
munkavállalás vagy épp a jövõ évi
európai parlamenti választások. A
roadshow megismertetette az uni-
ós tájékoztató irodák szolgáltatása-
it is a környék lakóival. A program-
ban számos kvíz játék, valamint
ügyességi és logikai játékok kaptak
helyet.

Az Európai Bizottság magyar-
országi képviselete, az Európai
Parlament tájékoztatási irodája és
a magyarországi Europe Direct tá-
jékoztató irodák közleménye sze-

rint negyedszerre indították útjára
a programsorozatot. Az idén júni-
us 16. és augusztus 25. között
megrendezett roadshow kiemelt
témái a mostani polgárok európai
éve, a 2014-es európai parlamenti
választások, Horvátország idei
uniós csatlakozása és az EU 2020
stratégia voltak.

A szervezõk egy látványos ver-
sennyel is megmozgatták a csalá-
dokat és baráti társaságokat: közö-
sen fel kellett idézniük Európa egy-
egy emblematikus részletét, amely
lehetett egy híres épület, egy autó-
jelzés vagy akár egy helyi jellegze-
tesség is.

Az így készült fényképekre
interneten lehet szavazni és a leg-
jobbnak bizonyuló formáció sze-
replõi Horvátországba, a Plitvicei-
tavakhoz kirándulhatnak el.

Alma együttes a karosi strandon

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatjuk, hogy 2013.

07. 24-én 2 óra 15 perckor meg-
született Sipos Dávid 3650 gram-
mal és 56 cm-rel. Édesanyja, Biczó
Andrea, apukája, Sipos Barnabás
és nõvére, Novák Nóra nagy
örömmel várták a babát, aki kö-
szöni, remekül érzi magát, és szé-
pen fejlõdik mindenki nagy örö-
mére. A fotón a kis jövevény és
tesója látható.

TANÉVNYITÓ
A Zalakarosi Móra Ferenc

Általános Iskola és Mûvészeti
Iskola igazgatójaként tájé-
koztatom a tisztelt szülõket,
hogy a tanévnyitó ünnepély
2013. szeptember 2-án, (hét-
fõ) 8 órakor lesz. A tanulók-
nak a megjelenés ünneplõ ru-
hában kötelezõ. Az ünnepély
az elsõ tanítási nappal folyta-
tódik.

Grófné Csatos Andrea

Csobbanj EUrópával!
Az EU magyarországi tájékoztató irodái az idén nyáron is megren-

dezték a Csobbanj EUrópával! roadshow-t, melynek keretében or-
szágszerte 38 fürdõhelyen tájékoztatták játékosan a nyaralókat az
uniós polgárság nyújtotta lehetõségekrõl.
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Helyi és környékbeli borhá-
zak minõségi boraival, a
gasztronómia helyi jellegze-
tességeivel és nem utolsó sor-
ban színvonalas koncerttel
zajlott az immár tizenhatodik
Karosi Bornapok rendezvény-
sorozat.

Ahogyan az már lenni szo-
kott, a fesztivál a borlovag ren-
dek felvonulásával és a
Zalakaros Város Bora oklevél
átadásával a rendezvénytéren
vette kezdetét. Az idei borün-
nepen városunk vendégeként
Puchheim küldöttsége is részt
vett.

A rendezvényt dr. Brazsil Jó-
zsef, a Da Bibere Borlovagrend
nagymestere köszöntötte, majd
Novák Ferenc nyitotta meg.

A polgármester elmondta:
e vidéken évszázadok óta fog-
lalkoznak szõlõtermesztéssel,
az utóbbi évtizedek során pe-
dig hihetetlenül sokat javult a
borok minõsége. A minél ma-
gasabb színvonal elérése érde-
kében évek óta borversenyt
tartanak, melyek során az arra
érdemes nedûket minõsítik, s a
gazdákat jó tanácsokkal is el-
látják. A borversenyekhez kö-
tõdõen választják ki a város
borát is. 

Ebben az esztendõben 150
borminta közül a Bazsó Pincé-
szet Királyleánykája és a Cezar
Winery Borászat 2009-es Syrah
bora nyerte el a megtisztelõ
Zalakaros Város Bora címet. Az
ezzel járó oklevelet és kupát
Novák Ferenc polgármester
nyújtotta át Takács László és
Császár István részére, a boro-
kat pedig az önkormányzat pa-
lackoztatja.

A hivatalos megnyitót kö-
zös borkóstoló követte, s a
Neoton família koncertjével a
rendezvény „bulis része” is el-
kezdõdött. A koncertet közel
kétezer-ötszáz ember nézte,
tapsolta, táncolta és énekelte
végig, idõsebbek és a legifjabb
korosztály egyaránt szép
számban képviselve magát a
Dísz téri programon. Sikerrel
mutatkozott be nálunk Rúzsa
Magdi, valamint a Mobilmánia
együttes is a fesztivál további
napjain.

Átadták a Zalakaros Város Bora címet is
BORFESZTIVÁL KONCERTEKKEL, JÓ BOROKKAL

A Zalakaros Város Bora címet Császár István (balról) és Takács László (jobbra) nedüje nyerte el.

MOBILMÁNIA

NEOTON  KONCERT

�

�
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Elsõ ízben rendezte meg a tu-
risztikai egyesület a Zalakarosi
Hungaricum Fesztivált, melynek
célja, hogy felhívja a magyar ér-
tékekre, hagyományokra a figyel-
met. Azokra, amelyekrõl ismer-
nek bennünket határainkon kívül
is, vagy éppen amelyekre hely-
ben és tágabb térségünkben jog-
gal lehetünk büszkék.

Így kapott helyet a programban
a magyaros ételek és borok kínála-
ta mellett a magyar kutyafajták be-
mutatója. Pulik, pumik, komondo-
rok érkeztek a rendezvénytérre
(akadt, aki Németországból látoga-
tott el hozzánk), hogy gazdáik
megmutathassák õket, sõt, hogy a
bátor jelentkezõk közelebbrõl is
megcsodálhassák a kutyusokat. Az
ebek türelmesen tûrték a felnõttek
és még inkább a gyerekek közele-
dését, simogatásait, egy sem akadt
közülük, aki „megunta” volna a
központi szerepet.

A kutyusok mellett a lovak és
lovasaik, pontosabban a csikós le-
gények is helyet kaptak a rendez-
vényben. A fenyvespusztai állatsi-
mogató hozta el Zalakarosra csikós
bemutatóját, melynek egyik legvi-
dámabb eleme talán a hölgyek os-
toros megszelídítése volt. Csattog-
tak az ostorok elég rendesen, de
persze a csikósok vigyáztak a lá-
nyok, asszonyok épségére.

Nem múlhat el egy ilyen prog-
ramsor népzene és néptánc nélkül:
a kanizsai Patkó Banda és a karosi
Bottal-fogó együttes remek elõ-
adásában gyönyörködhetett a
nagyérdemû, sõt, táncra is perdül-
hettek a pattogó, magyaros ritmu-
sok hallatán.

Minden, ami
magyar

HUNGARICUM FESZTIVÁL ELÕSZÖR
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A Török Tamás vezetõedzõ irá-
nyította csapatnak ez nem lesz
egyszerû feladat, hisz bár a csapat
egybemaradt, és Szûcs Attilával és
Takács Leventével megerõsítésre is
került, a felsõbb osztályból 2 csapat
is a mi csoportunkba esett vissza
(Bagola, Palin), illetve az elmúlt sze-
zonhoz képest van újrainduló csa-
pat is (Murakeresztúr), akik ereje
egyenlõre ismeretlen elõttünk,
nem megfeledkezve a csoport töb-
bi élcsapatáról sem, akikkel már az
elmúlt szezonban is óriási küzdel-
meket vívtunk. Természetesen csa-
patunk kész felvenni a küzdelmet,
ennek érdekében heti két edzéssel
és edzõmérkõzésekkel készült. Az
edzõmérkõzések jól szolgálták a
felkészülést, melyek közül kieme-
lendõ a megyei I. osztályú (!)
Kiskanizsa legyõzése volt. A szezon
elsõ tétmérkõzése a Palin elleni ku-

pamérkõzés lesz, hiszen  az elsõ
fordulóbeli ellenfél (Eszteregnye) a
bajnokság rajtjáig nem tudta besze-
rezni a szükséges engedélyeket, így
játék nélkül szerezzük meg elsõ
pontjainkat.

Nemcsak a felnõtteknek, hanem
a Bozsik programban résztvevõ
gyerekeknek is megkezdõdik az új
„szezon”. A nyári szünet utolsó he-
tében Török Tamás vezetõedzõ ve-
zetésével a nebulók focitáborban
vehetnek részt, melyre az edzõnél
(06/30/600-3217) még lehet jelent-
kezni.

Ráhangolódásként mindkét csa-
pat tagjai megtekinthették a Pus-
kás Ferenc Stadionban lejátszott
Magyarország – Csehország válo-
gatott felkészülési mérkõzést. A
fordulatos, izgalmas összecsapást
tizenkilenc felnõtt és huszonegy
gyerek szurkolta végig (képünkön),

egy emberként felugorva
Dzsudzsák Balázs góljánál. Minden-
ki számára nagy élmény volt.  

Reméljük, hogy a most induló
szezonban a csapataink is szereznek
hasonló örömöket szurkolóknak.

2. forduló: 2013.08.25. 17:00
Zalakaros – Bajcsa SE 3. forduló:
2013.09.01. 16:00 Murafém
Petriventei SE - Zalakaros 4. forduló:
2013.09.07. 16:00 Zalakaros – Palini
FC 5. forduló: 2013.09.15. 15:30
Belezna SE – Zalakaros 6. forduló:
2013.09.21. 15:00 Zalakaros –
Miklósfa 7. forduló: 2013.09.29. 15:00
Pogányszentpéteri STE - Zalakaros 8.
forduló: 2013.10.05. 14:00 Zalakaros
– Murakeresztúr SE 9. forduló:
2013.10.13. 14:00 Bázakerettye SE  -
Zalakaros 10. forduló: 2013.10.19.
13:30 Zalakaros SE – Letenye SE II. 11.
forduló: 2013.10.27. 13:30 Sormás SE -
Zalakaros 12. forduló: 2013.11.02.
13:30 Zalakaros – Bagola SE 13. for-
duló: 2013.11.10. 13:30 Sandi SE –
Zalakaros.

Szurkoljunk együtt csapatunk-
nak!

– bognár –

Zalakarosi Fürdõ Strandlabdarúgó Torna

KOSÁRLABDA
Nemzetközi
utánpótlás

torna
A Kanizsa Diákkosárlabda

Klub 21. alkalommal rendez-
te meg Nemzetközi Leány
Utánpótlás Kosárlabda Tor-
náját Zalakaroson a Móra
Ferenc Általános Iskola tor-
natermében.

A torna négy korosztály-
ban került megrendezésre. A
tini és gyermek korosztály
2013. augusztus 17-18-án, a
serdülõ és junior korosztály
augusztus 19-20-21-én ver-
senyzett.

Gyermek korosztályban
három csapat: a Csata DSE, a
Szolnok és a Kanizsa DKK
csapatai játszottak körmér-
kõzést.

Tini korosztályban négy
csapat játszott körmérkõ-
zést: a  Csata DSE, a Sopron,
a Pécs Rátgéber Akadémia
és a Kanizsa DKK.

Serdülõ korosztályban
nyolc csapat két négyes cso-
portbanjátszott, majd a ke-
resztjátékok következtek,
összesen 16 mérkõzést lát-
hattak a szurkolók. 

Serdülõben A csoport-
ban: Kanizsa DKK, Zágráb,
Vasas II. Szolnok, "B" cso-
portban Csata DSE Buda-
pest, Vasas I, Soproni Dara-
zsak és Gyõr csapata került.

Junior korosztályban hat
csapat játszott körmérkõzé-
ses rendszerben: Csata DSE,
Szolnok, BEAC, Gyõr, Kecs-
kemét és a Kanizsai Vad-
macskák SE csapatai, így ös-
szesen 15 mérkõzés került
megrendezésre.

Az idei nyári strandfoci szezon befejezéseként a Zalakarosi Fürdõ
Strandlabdarúgó Torna várta a labdarúgás szerelmeseit. Augusztus 10-
én a gyógyfürdõ homokos pályáján ezúttal hat csapat mérkõzött meg
egymással.  A tornára elõzetesen tíz csapat nevezett, azonban a hirte-
len jött zord idõjárás miatt több csapat is visszalépett. Az így kialakult
mezõny a hûvösebb idõ és a küzdelmet idõnként megakasztó esõ elle-
nére remek mérkõzéseket játszott. A csoportküzdelmek után a döntõ-
be végül két nagykanizsai csapat, a Kanizsa Energetika FC és a Szokol-
Budaipack FC jutott, akik közül az utóbbi került ki gyõztesként. Harma-
dik helyen a szintén kanizsai Szemere-Pen csapata végzett. Városunk
csapata is képviseltette magát e tornán, azonban ezúttal nem sok siker

kísérte próbálkozásaikat, így a mezõny második felében fejezték be a
küzdelmeket.  A korábbi strandfoci kupákhoz hasonlóan a szervezõk a
dobogósokat pénzdíjban és kupával jutalmazták, de értékes jutalmat
kapott a legtöbb gólt szerzõ Szõke Ádám (Szokol-Budaipack FC, 13 talá-
lat), a legjobb kapus, Mezei László (Kanizsa Energetika) és a legjobb me-
zõnyjátékosnak megválasztott, Horváth Dávid (Oceans Team) is. A díja-
kat Deutschné Lang Erika, sportért felelõs alpolgármester adta át a dí-
jazottaknak. A strandlabdarúgás természetesen jövõre is folytatódik,
azonban ezzel a homokos pályán zajló küzdelmek nem fejezõdtek be,
hisz lapzártánkkal egyidõben, augusztus 17-én a strandröplabda három
megyét felölelõ Balaton Bajnokság döntõjét rendezik meg.

Megkezdõdik az új „szezon”

LABDARÚGÁS

A „strandfoci szezon” végeztével megkezdõdnek a küzdelmek a
nagypélyás labdarúgó pályákon is. Zalakaros gárdája a megyei III. baj-
nokság Déli csoportjában kezdi meg a küzdelmeket, bízva abban,
hogy sikerül az elmúlt szezonban elért dobogós helyezést megismé-
telni, illetve elõrelépni. 
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Tisztelt szálláshely tulajdonos!
A Zalakarosi Turisztikai Nonpro-

fit Kft. a korábbi éveknek megfelelõ-
en idén is megjelentet egy összefog-
laló települési szálláshely katalógust.
Ebben megtalálhatók a zalakarosi
szállodák, panziók, magánszálláshe-
lyek rövid leírással, településtérkép-
pel.  A kiadványt a Tourinform-
irodában, belföldi és külföldi vásáro-
kon, utazási irodákban, külföldi kép-
viseleteken terítenénk. A szálláshely
katalógus idén 5-5 ezer példányban
magyar és német nyelven készül A5-
ös méretben. Bízunk benne, hogy
Ön is szeretne részt venni hirdetésé-
vel ebben a kiadványban. Amennyi-
ben igen, úgy szíveskedjen 2013.
szeptember 10-ig a Zalakarosi
Tourinform irodában jelentkezni.

További információ: Tourin-
form iroda – Cím: 8749 Zalakaros
Gyógyfürdõ tér 10. Telefon: +36
93 540 049. 
E-mail: zalakaros@tourinform.hu

Ügyintézõ: Molnár Veronika
Legyen partnerünk, hirdessen

velünk a 2013-as évben!
Czimondor Nándor 

Ügyvezetõ


