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Városunk is képviseltette ma-
gát hazánk legnagyobb turiszti-
kai kiállításán, az Utazáson. Ez
évben Zalakaros, a Balaton régió
családi fürdõvárosa, a turisztikai
régió egyik színfoltja egy valódi
oázist varázsol az utazás kiállítás
forgatagába. 

A zalakarosi élményvilág vizuáli-
san jeleníti meg mindazokat az él-
ményeket, amelyeket a fürdõváros-
ba látogató vendégek testközelbõl
is megtapasztalhatnak. A közel 5
é v t i z e d e s
múltra vissza-
tekintõ, nem-
zetközi vi-
szonylatban is
e l i s m e r t
gyógyvíz és a
g y ó g y v í z r e
épülõ kezelé-
sek sokasága
mellett kültéri
és beltéri Ví-
zipók-Csoda-
pók gyermek

élményfürdõ a Neckermann Klub
Oázis színes programjaival, az er-
dei környezetbarát segway túrák,
a Kis-Balaton varázslatos világa, a
bivalyrezervátum, a kerékpárútvo-
nalak, valamint a közeli Zala-
szabarban nemrégiben megnyitott
kalandpark összetetten kínál tar-
talmas, élményekben gazdag fel-
töltõdést a család minden tagja
számára a generációk találkozóhe-
lyén. 

A közelgõ húsvétra vonatkozó
szállás-és programajánlatokat tar-

talmazó csomagok is megtalálható-
ak voltak a zalakarosi kiállító szige-
ten.

Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere az Utazás Kiállításon
tartott  sajtótájékoztatón mutatta
be egészen a kezdetektõl a fürdõ
és vele együtt a kis dél-zalai telepü-

lés fejlõdését, egészen napjainkig.
Kiemelte a növekvõ tendenciát
mind a vendégéjszakák, mind a für-
dõ látogatók számát illetõen, vala-
mint a folyamatos fejlesztések és a

hatékony marketing kiemelkedõ
szerepét.

A jövõbeni célkitûzésként hang-
súlyozta a családos- és gyógy-
vendég kör további erõsítését, a
termáltó- és ökopart turisztikai
központ kialakítását valamint a he-
lyi termékek elõtérbe helyezését.

A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 2013-as elõzetes adatai
alapján Budapest, Hévíz és Haj-
dúszoboszló a legnépszerûbb
turisztikai célpont az országban
– közölte a Magyar Turizmus
Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

Az összesített vendégforgal-
mi adatok szerint Budapesten
7,8 millió vendégéjszakát töltöt-
tek el, 5,4 százalékkal többet,
mint 2012-ben. A második leg-
népszerûbb Hévízen 1 millió,
Hajdúszoboszlón pedig 739 ezer
vendégéjszakát regisztráltak,
mindkét adat 3,8 százalékkal
jobb a 2012-esnél. A hévízi adat
talán még szemléletesebb, ha
lakosságszámhoz viszonyítjuk.

Budapesten 1 lakosra 4,5,
Hajdúszoboszlón 32, míg héví-
zen 222 (!) vendég éjszaka jut.

A legnépszerûbb tíz város-
ban mûködõ kereskedelmi szál-
láshelyek összesen 12,9 millió
vendégéjszakát regisztráltak,
ami a magyarországi vendégfor-
galom több mint felét, 56,9 szá-

zalékát teszi ki.
Az összesí-

tett lista elsõ tíz
helyén a Magyar
Turizmus Zrt.
közlése szerint
nincs jelentõs
változás. Ez pe-
dig azt jelenti,
hogy továbbra is
a topon szere-
pel Zalakaros is.

A belföldi
vendégeknél az
elsõ három he-
lyen Budapest,
Hajdúszoboszló
és Siófok áll, a
kü l fö ld i ekné l
pedig a fõváros
után Hévíz és
Bük volt a leg-
népszerûbb.

Továbbra is a TOP 10-ben

Középpontban a családok

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS



MÁRCIUS 31-IG adhatják le tá-
mogatási igényüket az önkormány-
zat felé a zalakarosi non-profit
szervezetek – többek között errõl
döntött a képviselõ-testület leg-
utóbbi soros ülésén.

MINT ISMERETES, a civil szer-
vezetek támogatására ez évre öt-
millió forintos keretösszeget fogad-
tak el a képviselõk, emellett sport-
támogatásra 10 millió forintot for-
dítanak; a szervezetek egy évben
két alkalommal pályázhatnak tá-
mogatásra.

MÓDOSÍTOTTÁK a közmûvelõ-
désrõl és a környezetvédelemrõl
szóló önkormányzati rendeletet.

A helyi közmûvelõdésrõl szóló
rendelet módosítására a szervezeti
rendszerben létrejött változás, a
Kulturális Egyesület megalakulása
és a Zalakarosi Értéktár létrejötte
miatt kerül sor, a környezetvédelmi
rendelet jogszabályi változások mi-
att módosult.

NEM TÁMOGATTÁK a képvi-
selõk a Hunguest Hotel Damona
kizárólagos parkoló használattal
kapcsolatos kérelmét, elfogad-
ták ugyanakkor a Zala Megyei
Közgyûlésnek a zalavári emlék-
park mûködtetéséhez támoga-
tást kérõ levelét, így Zalakaros
ez évben 150 ezer forinttal járul

hozzá az emlékpark mûködteté-
séhez.

JÚLIUS 18. ÉS 20. között rende-
zi meg a település Zalakaros Város
Napjait, a rendezvény elõkészítése
már a legutóbbi ülésen kezdetét
vette. A rendezvény költségeire 1,5
millió forintot biztosított a testület. 

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI választá-
sokhoz kapcsolódóan a városban
az alábbi személyeket választotta
a testület a szavazatszámláló bi-
zottság tagjának illetve póttagjá-
nak:

1. számú szavazókör – Zalaka-
ros, Városi Könyvtár, Liget u. 28.  Ta-
gok: Tóthné Krémer Mária
(Zalakaros, Csermely u. 58.), Giber
Zoltánné (Zalakaros, Liget u. 3.),
Császár Zoltán (Zalakaros, Dózsa Gy.
u. 22.). Póttagok: Szili Veronika
(Zalakaros, Fenyõfa köz 7.), Lidvin
Sándor Endre (Zalakaros, Hegyalja
u. 58.). 2. számú szavazókör –
Zalakaros, Kerékpáros ház , Gyógy-
fürdõ tér 10. Tagok: Czippán Sándor
(Zalakaros, Zalagyöngye u. 15/a.),
Ország Ilona (Zalakaros, Petõfi u. 7.),
Imrei Lászlóné (Zalakaros, Petõfi u.
17.). Póttagok: Baloghné Fábos Éva
(Zalakaros, Liget u. 61.), Vargáné
Marton Mária (Zalakaros, Liget u.
34/c.).

CZIRÁKINÉ Pakulár Judit nehez-

ményezte, hogy azok, akik új segí-
tõként vesznek részt ebben a
munkában, miért nem póttagként
kerültek a névsorba, s miért pót-
tagok azok, akik már régóta részt
vesznek a szavazatszámláló bizott-
sági feladatok ellátásban? Szabóné
dr. Csányi Mariann jegyzõ erre úgy
válaszolt: a korábbi tagokat termé-
szetesen megkeresték, s az õ nyilat-
kozataik alapján állították ösz-
sze a tagok névsorát. Mint mond-
ta: akadtak olyanok is, akik nem
vállalták ezt a munkát már az idei
évben.

A SPORTCENTRUM „B” épület
más célú hasznosításának megvizs-
gálása, értékesítés lehetõségének
vizsgálata, pályák karbantartása és
értékesítésének vizsgálata témájá-
ban is tárgyalt a testület. Egyönte-
tûen elfogadták, hogy  a „B” épület
emeletén található szobák értékesí-
tése a mindenkori „A” épület üze-
meltetõjének feladata legyen. A
„B” épület üzemeltetésébõl szár-
mazó bevételek – kiadások az „A”
épület üzemeltetõjét illetik – terhe-
lik, valamint, hogy a szobák régi bú-
torjának cseréje a mindenkori „A”
épület üzemeltetõjét terheli, aki
köteles évente legalább 1 szobát
felújítani.

A TESTÜLET egyetértett azzal,

hogy a Sportcentrumban található
sportpályák értékesítésébe a min-
denkori „A” épület üzemeltetõje
segítsen a Karos-Park Kft-nek kü-
lön megállapodás alapján, az érté-
kesítésbõl származó bevétel to-
vábbra is a Karos-Park Kft.-t illeti
meg.

A PÁLYÁK karbantartását to-
vábbra is a KAROS-PARK Kft. vé-
gezze el, hisz rendelkeznek a
megfelelõ technikai felszereléssel,
illetve gyakorlott munkaerõvel,
melyekkel biztosítható továbbra is
a pályák megszokott színvonalú
állapota. 

DÖNTÉS SZÜLETETT arról is,
hogy az önkormányzat részt kíván
venni az Innovatív Dél-Zala Vidék-
fejlesztési Egyesület 2014-2020. kö-
zötti programozási idõszakra vo-
natkozó vidékfejlesztési feladatai-
ban. A képviselõk elfogadták
Czirákiné javaslatát arra vonatkozó-
an, hogy Zalakaros megvizsgálja
egy karosi Leader-székhely létesíté-
sének lehetõségét. 

EGY MÁR BEADOTT önkor-
mányzati pályázathoz adott meg
utólagos hozzájárulást a testület, az
eljárást azonban képviselõk sérel-
mezték, bár a pályázat feltétele-
ként nem szerepelt az elõzetes tes-
tületi állásfoglalás.

AZ ÖNKORMÁNYZAT a Köte-
lezõ önkormányzati feladatot ellá-
tó intézmények fejlesztése, felújí-
tása címmel kiírt pályázatra nyúj-
tott be támogatási kérelmet a kö-
zelmúltban  az iskolai konyha
elektromos hálózatának fejleszté-
sére, az óvoda és bölcsõde épület
közötti átjáró lefedésére, az óvo-
dába ÖKO-kuckó berendezései-
nek beszerzésére 10 977 686 Ft
összköltséggel. A pályázathoz
szükséges 20 %-os mértékû, 2 195
537 forint összegû önrészbõl 1 500
000 forintot az önkormányzat vál-
lalt fel a 2014. évi költségvetési ál-
talános tartalék terhére, 695 537
forintot pedig a Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyv-
tár 2014. évi költségvetése terhére
biztosították.

A KONYHARÉSZ elektromos
hálózat fejlesztési költség (9 500
000 Ft) ÁFA részét, 2 565 000 forint
összeget a Zalakarosi Óvoda, Böl-
csõde, Közösségi Ház és Könyvtár a
2014. évi költségvetésébõl biztosít-
ja. A pályázat részeként 5 fõ köz-
foglalkoztatott 1 hónapig közfog-
lalkoztatási jogviszony keretében
történõ alkalmazását is vállalták, ez
420 703 forintot jelent az önkor-
mányzat számára.

2014. március 6.2

Összefoglaló a testület februári ülésérõl

Esküt tettek és megbízóleveleiket is átvették a szavazatszámláló bizottság tagjai február 26-án a
Városházán Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõ, a Helyi Választási Iroda vezetõje és Novák Ferenc pol-
gármester elõtt. A fotón a bizottság tagjai láthatók, a képrõl hiányzik Lidvin Sándor bizottsági tag.
A tagok az eskütételt követõen megválasztották elnökeiket és elnökhelyetteseiket is.

Esküt tett a bizottság
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Az elmúlt év történéseirõl és
az idei év elkezdett, illetve terve-
zett fejlesztéseirõl tájékoztatta a
városban élõket Novák Ferenc
polgármester a közelmúltban.

A – mondhatni – teltház elõtt
zajlott lakossági fórumon képekkel
gazdagon illusztrált prezentáció ke-
retében számolt be a 2013-as év ki-
emelkedõ eseményeirõl, eredmé-
nyeirõl a polgármester, többek kö-
zött a város nap, a mûvészeti cso-
portok eredményei, a városban
mûködõ sportegyesületek sikerei
szerepeltek a bemutatott anyag-
ban. Sok szó esett a ma már minta-
projektnek minõsülõ térkõgyártás-
ról és az annak  eredményeként a
városban megvalósított esztétikai
változtatásokról, illetve a szintén
országos mintaprojektként számon
tartott óvoda bõvítésrõl és felújí-
tásról.

Az elõadás kitért természetesen
a város életében meghatározó sze-
repet játszó fürdõ életére, az ott le-
zajlott beruházásokra (ezekrõl la-
punkban folyamatos tájékoztatást
kaphattak az Olvasók – a szerk.).

A másfél órás bemutatót köve-
tõen került sor a lakossági hozzá-
szólásokra. Kérés hangzott el töb-
bek között a fürdõben történõ ki-
és belépés rugalmasabbá tételével
kapcsolatban, illetve többen is ne-
hezményezték a kedvezményes
karosi belépõk így is magasnak tar-
tott árát. Utóbbira reagálva dr. Bur-
ján Richárd elmondta: az alapjegy

rendkívül kedvezõ a karosiak szá-
mára, a komplex jegy ugyancsak 80
százalékos kedvezményt jelent, a
további mérséklés az önkormány-
zat mint tulajdonos kompetenciája
lehet, ám – mint mondta – a minõ-
ségi fejlesztések az árképzésben
helyet kell, hogy kapjanak.

Problémaként vetõdött fel a Hõ-
sök terénél található árok
lefedetlensége, valamint az ott ta-
lálható játszótér mostoha állapota.

Ismét terítékre került a gyermekor-
vosi szakrendelés megvalósításának
igénye, illetve utak, járdák rendbe
tételére, a Zrínyi utcai csomópont-
ban buszváró telepítésére vonatko-
zó kérések érkeztek az önkormány-
zathoz. Jelzés érkezett a Rákóczi
utcában uralkodó rendezetlen vi-
szonyokkal kapcsolatosan is, és fel-
vetõdött a helyi újsággal kapcsolat-
ban a politikai tartalmú hirdetések
megjelentetésének kérdése.

A polgármester az útépítések
esetében türelmet kért és jelezte
a sorrendiség fontosságát, a kör-
nyezet rendezésére ígéretet tett,
ahogyan a Hõsök tere problémái-
nak rendezésére is. Jelezte
ugyanakkor: több olyan problé-
ma került most az önkormányzat
elé, mely az elõzõ évtizedek halo-
gatott feladatai okoznak, ezek
megoldása egy-két év alatt nehe-
zen várható el.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk

lakosságát, hogy 2014. március
20-23. között Zalakarosra lá-
togatnak németországi part-
nertelepülésünknek, Puch-
heimnek a polgárai.

Vendégeinket családoknál
szállásoljuk el.

Kérjük mindazokat, akiknek
szándékuk van – a kölcsönösség
jegyében – a már 23 éve tartó
kapcsolatban továbbra is
részt venni vagy újonnan be-
lépni, azok ez irányú szándéka-
ikat jelezzék személyesen a Zrí-
nyi u. 2 szám alatt az I. emele-
ten a 2. számú irodában (Közös-
ségi Ház intézményegység iro-
dájában) vagy telefonon (0036-
30/983-3944).

Köszönettel:

Grófné Csatos Andrea
intézményvezetõ

Az elmúlt évben indult el a
város rendezési tervének teljes
felülvizsgálata.

A már több mint 10 éves ér-
vényben lévõ tervet a képvise-
lõ-testület néhányszor már mó-
dosította. Az eltelt idõszakban
a jogszabályi környezet válto-
zásai és a település fejlõdése
szükségessé tették a teljes át-
dolgozást.

– A rendezési terv arra szol-
gál, hogy a város különbözõ te-
rületeinek használatát meg-
szabja, iránymutatással szol-
gáljon a terület-felhasználások
módját illetõn,  mind a belterü-
letekre, mind a külterületekre
vonatkozóan. Egyértelmûen
szabályozza az építés rendjét:
a legkisebb üdülõépülettõl a
lakóházakon keresztül a nagy
intézményekig, szállodákig.
Így az építtetõk számára egy-
fajta iránymutatásként szolgál,
hogy mi módon valósíthatják

meg építési elképzeléseiket –
mondta Klie Zoltán fõépítész. 

Ahhoz, hogy a város rende-
zési terve hosszabb idõre segít-
se és szabályozni tudja a fejlõ-
dést, készíteni kell egy telepü-
lésfejlesztési koncepciót, mely
minimum 10 évre rögzíti
Zalakaros fejlesztési irányait, el-
határozásait. Ennek mentén le-
het haladni a további feladatok
meghatározásában, ennek alap-
ján lehet az átdolgozott rende-
zési tervet elkészíteni.

– Most éppen ebben a fázis-
ban tartunk: a településfejlesz-
tési koncepció partnerségi és
államigazgatási egyeztetése
hamarosan lezárul, melyet kö-
vetõen a képviselõ-testület ha-
tározatban fogadja a rendezési
terv alapjául szolgáló koncep-
ciót. Ennek fõ témái többek
között:  lakóterületek kialakí-
tása, elsõsorban a város északi
és északkeleti részein; zöldte-

rületek fejlesztése; az újmajori
iparterület kibõvítése; a várost
keletrõl elkerülõ út elkerülõ út
megvalósítása; az új Közösségi
Ház építése és környezetének
kiépítése; új városközpont fej-
lesztése: Gyógyfürdõ tér, Dísz
tér, Termáltó és Ökopart pro-
jekt, Termál út „humanizálása”
(4-rõl 2 sávra való csökkeneté-
se), parkolóhelyek bõvítése.
Kiemelt téma még a benzinkút
környékének kereskedelmi,
gazdasági területként történõ
fejlesztése, a behiáki részen
fejlesztési terület megtartása,
valamint a volt gyümölcsös te-
rületén új turisztikai, fejleszté-
si területek kijelölés.

A rendezési tervek átdolgo-
zásának hosszas egyeztetési fo-
lyamata várhatóan a nyár vé-
gén, kora õsszel fejezõdik be a
testület elfogadó határozatá-
val.

Készül a város rendezési terve

Plánki Ferenc a Hõsök terével kapcsolatos kérdéseit fogalmazta meg.

Lakossági
fórum
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A hetekkel ezelõtt lezárult több
mint 600 millió forint összértékû
projekt keretében készült el a
Vízipók-Csodapók beltéri gyermek-
világ, valamint új, modern megjele-

nést kapott a
fürdõ legrégebbi
épületrésze, a
„legyezõ” épü-
letként ismert
fedett fürdõ. 

Novák Ferenc
polgármester el-
mondta: a
zalakarosi csalá-
dok nagy része a
turisztikai szek-
torban dolgozik.
A fürdõn és a vá-
rosban megvaló-
suló beruházások biztosítják, hogy
egész éven át munkahelyet és sta-
bil, szezonalitástól és idõjárástól
független vendégforgalmat reali-
záljanak a szolgáltatók. A város ve-
zetése nagyon fontosnak tartja,
hogy a zalakarosi családok is része-

sei lehessenek az egészségmegõr-
zéssel, sporttal kapcsolatos progra-
moknak, melyeknek a fürdõ mel-
lett gyakran az iskola ad otthont. 

– Nagy hangsúlyt fektetünk ar-

ra, hogy a zalakarosi polgárok
magukénak érezzék a megvalósult
fejlesztéseket, és az így kialakult
pozitív tapasztalataik alapján jó
szívvel tudják tovább ajánlani a

városba látogató vendégeknek –
hangsúlyozta.

– A minõségi fejlesztések lét-
jogosultsága beigazolódott, ko-
moly érdeklõdés mutatkozik a
családbarát szolgáltatások iránt,
és nagyon pozitív visszajelzések
érkeznek a nemzetközi gyakor-
latban sikeresen mûködõ, egész-
séges életmód köré szervezõdõ
gyermekanimációs programokról
is – foglalta össze dr. Burján Ri-
chárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
vezérigazgatója. 

A nyílt nap során a beltéri gyer-
mekvilágban a Neckermann Klub
Oázis animátorai programokkal, ve-
télkedõvel, a Klub Oázis Kuckóban
kreatív foglalkozással, meglepetés

nyereményekkel várták a gyerme-
keket, a felnõtteknek pedig az él-
ményfürdõ családi szauna központ-
jában szauna szeánszokkal is ked-
veskedett a szauna mester. 

BRINGÁS
KAMPÁNY

Márciusban ismét elindítja
biciklis adománygyûjtõ kam-
pányát a Kézenfogva Alapít-
vány, a kezdeményezéshez
várják a csatlakozókat.

A KézenFogva Két Keré-
ken kampány keretében
március 15. és június 30. kö-
zött a tervek szerint össze-
sen 25 ezer kilométert teker-
nek le a résztvevõk, és min-
den megtett kilométerrel 20
forintot gyûjtenek a fogya-
tékos gyermekeket nevelõ
családok támogatására.

A biciklis akcióhoz csatla-
kozóknak regisztrálniuk kell
a www.ketkereken.kezen-
fogva.hu honlapon és telje-
sítménynaplót vezetni. A ba-
rátok és ismerõsök a kilomé-
terek megvásárlásával támo-
gathatják a kampány meg-
valósítását.

A közösségi adomány-
szervezõ program célja minél
több embert megszólítani és
adományt gyûjteni. Az ala-
pítvány emellett márciustól
havonta egyszer bringatúrát
szervez, amelyeken látássé-
rültek is részt vesznek tan-
dem kerékpáron. A legkitar-
tóbb kerékpárosokkal pedig
a Tour de Zalakaroson zárják
a tavaszi kampányt. 

A tavalyi tesztfázisban
234 ezer forint gyûlt össze a
jótékonysági kampányban:
ebbõl 157 ezer forintot a fo-
gyatékos gyermekek fel-
ügyeletére, 49 ezer forintot
a családokat segítõ informá-
ciós központra, 28 ezer fo-
rintot a családok jogsegély-
szolgálatára költöttek.

(MTI)

AMERIKAI ÚTIÉLMÉNY BESZÁMOLÓ
Február 19-én a turisztikai klub foglalkozásán útiélmény beszámo-

lót tartott Szabadics Attila és felesége, Kati tanító néni. Az USA-ban
jártak 2011-ben, és egy különleges utazáson vehettek részt. A két he-
tes túra alatt 4102 km-t tettek meg motorral. Csodálatos tájakon ha-
ladtak a Los Angeles-Grand Canyon-San Francisco-Los Angeles útvo-
nalon. Olyan helyeket érintve, mint a Hoover gát, Rood 66, Las Vegas,
Death Valley, Yosemite Nemzeti Park, Sierra Nevada, Hollywood. A tú-
ra során 6 nemzeti parkon haladtak át. A képek magukért beszéltek,
az élmények sorolása egy egész délutánt is felölelt volna. 

Érdeklõdve várjuk a következõ beszámolót hasonló izgalmas hely-
rõl!

Várnagy Szabolcsné

GÓLYAHÍR
Örömmel számolunk be arról, hogy megérkeztek a várva várt

februári babák is szépen és egészségesen.

KISS ÁKOS 2014. 02. 06-án született. Anyukája Kiss Szilvia, apuká-
ja Kurucz Szabolcs.

KOVÁCS ZÉTÉNY 2014. 02. 07-én látta meg a napvilágot. Anyu-
kája Takács Krisztina, apukája Kovács Tamás és „nagytesója” Kovács
Hanna már nagyon várták.

FEKETE KIRA ZSANETT 2014. 02. 17-én érkezett. Anyukája Orsós
Mária, apukája Fekete Zsolt.

KISPÁL ZSELYKE 2014. 02. 25-ei világra jöttével a hónap utolsó
szülöttje. Anyukája Szabolcsecz Veronika, apukája Kispál Ferenc, és
tesója Kispál Csenge nagy örömére hamarosan itthon lesz.

Kívánunk babáknak, családtagoknak egészséget, szép életet, és
azt, hogy teljék mindig örömük egymásban!

Nyílt nap a fürdõben
ISMERKEDÉS AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYEKKEL

A város történetében elsõ alkalommal nyílt napra hívta és várta az
önkormányzat és a fürdõ vezetése a zalakarosi családokat, hogy egy
kötetlen esti program keretében próbálhassák ki az élményfürdõ új
létesítményeit. 
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A zalakarosi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola emeletén egy újabb
kiállítás megnyitására került sor
2014. február 20-án a könyvtár
szervezésében. A megnyitót
Darnai Máté és Gál Marcell kö-
szöntötte trombitajátékával,
majd az intézmény igazgatója,
Grófné Csatos Andrea üdvözölte
a megjelenteket és felkérte Petró
Ágnest, a nagykanizsai Petró Ga-
léria vezetõjét, nyissa meg a kiál-
lítást. 

A galériavezetõ ismertette,
hogy miként indult el ezen a pályán
az egykor gyönyörû hanggal, nagy
képzelõerõvel és ügyes kézzel
megáldott copfos kislány. Már álta-
lános iskolában számos pályázaton
vett részt. A pécsi Mûvészeti Szak-
középiskolában szorgalmasan ta-
nult, majd két francia pályázatot is
megnyert, s Párizsba is kijuthatott.
A Mûvészeti Egyetem Iparmûvésze-
ti szakán végzett, s doktori fokoza-
tot szerzett. Álma megvalósult,
iparmûvész lett. Jelenleg adjunktus
a Moholy Nagy Mûvészeti Egyete-
men, textiljeivel, ruháival részt vesz
disigne pályázatokon, kiállításokon.
Nagykanizsán 16 éve mûködik ru-
haszalonja. Tanácsot ad, ajánl, ter-
vez. A mûvésznõ szerint legfonto-

sabb, hogy
tisztába le-
gyünk saját
értékeink-
kel és azo-
kat hang-
súlyozzuk.
Fontosnak
tartja, hogy
a gyerekek
ne csak ké-
peken, ha-
nem a va-
lóságban is
találkozza-
nak a mû-
vészette l ,
közelrõl is megnézhessék a képe-
ket. Rákhely Zsófia textilképei a rit-
musra, a kontrasztokra, a játékos-
ságra épülnek.

„Nem baj az, ha a gyerekek azt
érzik , mondják: de hiszen ezt én is
meg tudom csinálni. Rákhely Zsófi
textilképein szokatlan anyagokat,
melléktermékeket, hulladékokat
dolgoz fel. Abból épít fel és teremt
új világot, amit mások már a sze-
métbe dobnának. Különbözõ
struktúrájú anyagokat ütköztet, ké-
pein keresi a harmóniát, az arányo-
kat, érdekes kontrasztokat hoz
létre.Többféle technikát ötvöz, var-
rás, textilragasztás, tûnemezelés. A

képek címei és a felhasznált anya-
gok érdekes szimbiózisban vannak.
Adják meg Önök is a módját, he-
lyezzenek el szép tárgyakat, mûvé-
szeti alkotásokat környezetükben!
Melegen ajánlom figyelmükbe Rák-
hely Zsófia iparmûvész kiállítását.”-
zárta szavait Petró Ágnes. 

A megnyitóbeszéd után Novák
Ferenc polgármester is köszöntötte
a mûvésznõt, majd a jelenlevõk
megtekintették a képeket. A kiállí-
tás március 31-ig lesz az iskola eme-
leti aulájában, hétköznap 10-17 órá-
ig, szombatonként 10-12 óráig láto-
gatható.

Horváthné Nagy Elvira

TURISZTIKAI
STRATÉGIA

KÉSZÜL

Uniós támogatással hatá-
ron átnyúló élményturizmus
fejlesztési stratégiát dolgoz-
hat ki horvátországi és bala-
toni területekre Kapronca és
a Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Nonprofit Kft.,
amelynek fõbb eleme lesz
egy kaproncai természettu-
dományi- és technológiai
parkról, valamint egy balato-
ni családbarát élményfürdõ-
rõl szóló tanulmány elkészí-
tése.

Errõl a közelmúltban a
siófoki projektnyitó konfe-
renciát követõen számoltak
be a Horvátország-Magyar-
ország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program
keretében elnyert uniós tá-
mogatás kedvezményezett-
jei.

A tervek szerint a jövõ év
február végéig tartó projekt-
ben elnyert támogatás ös-
szege 146 032 euró, amelyen
belül a magyar fél 69 406, a
horvát partner pedig 76 626
eurónyi támogatásban ré-
szesült. 

A konferencián vendég-
ként elõadást tartott váro-
sunk polgármestere is.
Novák Ferenc arról számolt
be, hogy az orosz vendé-
geik összetartozó turiszti-
kai régióként kezelik a tér-
séget a megépült autópá-
lyáknak köszönhetõen. A
helyi tapasztalatok szerint
egyre aktívabbak a turis-
ták. Beszélt arról is, hogy
„hihetetlen fellendülésben
van a kerékpárturizmus”,
amely lehetõséggel
Zalakaros a közeli magyar
és horvát településekkel –
köztük Kaproncával – kar-
öltve él. Közös projektjeik
révén már jelentõs kerék-
párút fejlesztések indultak
be, amit folytatni kíván-
nak, csatlakozva a  népsze-
rû balatoni bringa-körút-
hoz is.

HATÁRON
ÁTÍVELÕ

Rákhely Zsófia
iparmûvész kiállítása

TEXTIL – RITMUS
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– Már kisgyermek koromban
megfogott a népi kultúra, hiszen
nagypapám egy „parasztbandá-
ban” cimbalmozott, amit nagyon
sokat hallgattam, mert a próbák
mindig nálunk történtek. A nép-
tánccal kisgyermek koromban is-
merkedtem meg; a Kis-Balaton
Táncegyüttes utánpótlás csoport-
jában kezdtem, majd a „szamár-
létrán” felfele haladva a mûvésze-
ti vezetõje lette, vagyok immár
1996 óta – vallotta a koreográfus. –
Hogy magamat képezzem, renge-
teg tanfolyamra jártam. Fontos
megemlíteni a „C” kategóriás
néptánc oktatói tanfolyamot,
amit 1995-ben elvégeztem, majd
1997-ben jelentkeztem a Táncmû-
vészeti Fõiskola néptánc pedagó-
gusi szakára, amit 2001-ben sikere-
sen teljesítettem. Ezt követõen
2004-ben elvégeztem Budapesten
egy koreográfus tanfolyamot. Je-
lenleg a Talentum Mûvészeti Isko-
lában tanítok, aminek Zalasza-
barban van egy tagozata, így ke-
rültem kapcsolatba Kovácsné Ba-
logh Gabriellával, aki felkért, hogy
az együttesnek tanítsak mezõségi
táncot. Nem egy falu táncát sze-
retném megtanítani, hanem egy
általános mezõségi táncrenddel is-
mertetném meg az együttest, el-
sõsorban Magyarpalatka és Visa

táncaira építve. Ez a tájegység a
leggazdagabb zenei és táncos ha-
gyománnyal rendelkezõ vidék. A
táncai régi stílusú, forgó-forgatós
karakterû táncok, melyek eltér-

nek a magyarországi táncoktól.
Elõször a csárdással ismerkedünk
meg, de a késõbbiekben a tájegy-
ségre jellemzõ férfi- és páros tán-
cokat (sûrû magyar, szászka) is
szeretném a táncegyüttessel meg-
ismertetni – árulta el Üst Gyula.

Miért éppen mezõségi táncok?
Erre a kérdésre a választ már

Kovácsné Balogh Gabriella, a tánc-
együttes vezetõje adta meg.  

– Az egyik táncos anyukájának
a kérésére vágtunk bele ebbe a
táncba, melynek sokan örültünk.

Minden évben részt veszünk az
Országos Táncház Találkozón, ahol
már korábban megcsodálhattuk e
tájegység táncait. Nincs a világon
olyan magyar táncház, ahol ne ját-
szanának mezõségit, ezért a ma-
gyarországi táncaink után mi is
szeretnénk e táncokkal megismer-
kedni. Az elmúlt közel öt év alatt

az együttes már megtanult hat
táncot szûkebb hazánk táncaiból,
most szeretnénk Erdélyországba is
bepillantani. 

Az együttes vezetõje azt is el-
mondta: a város kulturá-
lis és idegenforgalmi ren-
dezvényeit az idén is szí-
nesítenék mûsoraikkal. 

– Természetesen
idén is szeretnénk fel-
menni Budapestre az
Országos Táncház Talál-
kozóra, amely nemcsak
a „szakma”, hanem az
egész néptáncos társa-
dalom nagy találkozója.
Az új tánchoz kapcso-
lódva ruhatárunkat me-
zõségi viselettel bõvíte-
nénk, s reményeink sze-
rint ismét bemutatkoz-
hatunk a horvátországi
Nedeliscében, a baráti
kapcsolatainkat meg-
erõsítve – mondta. 

A próbán valamennyi táncos
gyermeki lelkesedéssel figyelte Üst
Gyula koreográfus szavait és moz-
dulatait, aki elsõ benyomásaként
elmondta, hogy egy jókedvû, vidám
és lelkes csoportot ismert meg, s re-
méli, kapcsolatuk virágzó és hosszú
távú lesz.  

Bognár Ottó

Ötesztendõsek lettek
ERDÉLY FELÉ KACSINGAT A BOTTAL-FOGÓ

Idén ünnepli megalakulásának 5.
évfordulóját a Bottal-fogó Tánc-
együttes, akik az idei évnek egy új
tánc tanulásával vágtak neki. A
mintegy 20 fõt számláló csoportot
próbájukon látogattuk meg, ahol
Üst Gyula koreográfus vezetésével
a mezõségi táncokkal ismerkedtek.

Kilenc kilogramm lisztbõl, 10 liter olaj felhasználásával sütöt-
ték a fánkot a karosiak a hatodik alkalommal Nagykanizsán
megrendezett országos fánkfesztiválon.

A finomságok a zsûri tetszését is elnyerték, olyannyira, hogy
a karosi csapat az országos különdíjat hozhatta el.

– Mogyorós túrófánk és ördögpirula készült nálunk – árulta el
Dörnyei Jánosné, aki Riteczné Marika valamint unokái segédletével
készítette az ínyencségeket. – Az ördögpirula receptje kicsit a
képviselõ fánkéhoz hasonlít, zsíros deszkán nyújtják, meggyel,
dióval töltik. Büszkék vagyunk arra, hogy ekkora sikert aratott.

A hazai kis csapat egyébként 28 más csapat mellett mutatta
meg tudását,  s a szervezõk azzal búcsúztak tõlük: remélik, jö-
võre is részt vesznek a fesztiválon.

ÍRJUNK RAJZHOZ VERSET, MESÉT!
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár 

intézmény városi és iskolai könyvtára 

VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET 
Varga Attiláné mûvésztanár mûveihez 

A képek megtekinthetõk a könyvtárban (Zalakaros, Liget u. 28.), 
a könyvtár honlapján (zalakarosiblokk.hu). 

Tartalmi és formai követelmények:
Vers: max.1 gépelt (A/4, Times New Roman, 12-es betû, 1,5 sortáv)
vagy kézzel írt (jól olvasható) oldal. Próza: max. 3 gépelt (A/4, Times
New Roman, 12-es betû, 1,5 sortáv) vagy kézzel írt (jól olvasható) oldal.

Kizárólag máshol meg nem jelent írásmûvekkel lehet pályázni! 
Egy pályázó maximum egy verssel és/vagy egy prózával pályázhat. 

Beadási határidõ: 2014. március 28.
Cím: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár 

8749 Zalakaros, Liget u. 28. vagy konyvtar@zalakaros.hu
A pályázatokat jeligével ellátva kérjük leadni. 
A jeligét külön borítékban vagy fájlban leadva kérjük, ahol szerepel: a
választott kép sorszáma, melyrõl a pályázat készült, mû címe, a szerzõ
neve, címe, korcsoportja, elérhetõsége (telefon és/vagy e-mail) 
Kategóriák: I. 1-4. évfolyam, II. 5-8. évfolyam, III. 9-12. évfolyam, IV. fel-
nõtt korcsoport. A legjobb alkotások kategóriánként kerülnek díjazás-
ra. A díjátadás idõpontja: 2014. április 11.  A díjazottakat telefonon
értesítjük. Bõvebb információ: Tel.: 06-30/631-1526.

Az ördögpirulák
sikere
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Új sportolási lehetõség jelent
meg ez év elejétõl városunkban: a
foci, a zumba, a nippon zengo és a
karate mellett TRX és a hozzá kap-
csolódó erõnléti edzések, illetve
köredzések várják a sportolni vá-
gyókat. 

A TRX nemtõl, kortól, edzettségi
állapottól függetlenül végezhetõ
gyakorlatsorait eredményesen tudja
elvégezni bárki, különösen azért,
mert ugyanannak a gyakorlatnak kü-
lönbözõ nehézségi fokozatai is van-
nak, tehát kezdõk és haladók nem
feltétlenül ugyanúgy végzik azokat,
mégis mindenki komoly és látványos
elõrehaladást tehet rövid idõn belül e
sport gyakorlása közben. 

Viszonylag új edzésformáról lévén
szó, joggal merül fel a kérdés az Olva-
sóban: egyáltalán mi is az a TRX? A
kérdés megválaszolásában az edzé-
seket tartó nagykanizsai Fitpoint
Mozgásközpont vezetõje, Pintér
Andrea segít: 

– A TRX funkcionális tréning, az-
az saját testsúlyunkkal és nem erõ-
gépekkel dolgozunk. Izmaink, fõ-
ként a gerincünk erõsítésében részt
vevõ izmok fejlesztésében nyújt ha-
tékony segítséget, illetve az alapve-
tõ testfunkciók erõsítésében segít
– magyarázta az edzõ. – Mindazok-
nak például, akik ülõmunkát végez-
nek, vagy éppen (esetleg épp emi-
att) rossz a tartásuk, kifejezetten
ajánlatos is ez az edzésmód. 

Ezek után talán nem lesz megle-
põ, amit elárulok: a módszert erede-
tileg rehabilitációban, gyógymódként
használták sportsérülések kezelésére,
gerincbántalmakban szenvedõk erõ-
sítésére, ha úgy tetszik: gyógyítására.
És bár e feladatai a TRX-nek ma is
adottak, az „egészséges” emberek is
mind többen veszik igénybe, hiszen a
törzsizomzat erõsítésében, az ízüle-
tek és izmok általános megmozgatá-
sában az egyik legjobb eszköz ez. A
TRX mint eszköz rendkívül praktikus
egyébként, hiszen kis helyen is elfér,
vagy a mennyezetre, vagy bordásfal-
ra, de akár játszótéri eszközökre is
felfüggeszthetõ szalagjaival szinte
bárhol végezhetõek a gyakorlatok. 

Aki azonban inkább a fogyást,
mint az erõsítést tartja szem elõtt,
annak is jó hír, hogy egy kiadós TRX
edzéssel több eredményt érhetünk
el, mint egy cardio edzéssel, ugyanis
jóval több kalóriát égetünk vele, sõt,
testünk még az edzés után is dolgo-
zik, „zsírt éget”. 

– A zalakarosi edzésekre járók jó
része most találkozott elõször ezzel
az eszközzel, így fokozatosan vezet-
jük be a TRX-gyakorlatokat – így
Pintér Andrea. – A TRX mellett ren-
geteg talajgyakorlatot is végeznek
a résztvevõk, illetve más eszközöket
is bevetünk: gumikötél, súlytárcsa,
súlyzó szerepel a kínálatunkban, és
természetesen a sajáterõs gyakorla-
tok: fekvõtámasz, hindu push up,
rengeteg egyéb gyakorlat, mely a
test formálásában és erõnlétének
javításában szerepet játszik. Van
olyan óra is, amikor viszonylag ke-
vesebbet dolgozunk TRX-en, vagy
épp olyan, amikor a csoport egyik
fele több körben többféle TRX gya-
korlatot sajátít el, de addig a másik
fele sem pihen a csapatnak, õk szin-

tén több kör-
ben talajon
dolgoznak. 

A tapaszta-
latok alapján
elmondhatjuk:
az egy órás
edzés után az
elfáradás ga-
rantált, meg-
esik bizony,
hogy a leveze-
tõ ötperces, né-
hány másod-
perces pihe-
nõkkel megsza-
kított négyütemû fekvõtámasz már
nem megy könnyen, de a résztvevõk
dicséretes kitartással csinálják végig
az órákat, az edzõk és a résztvevõk

részérõl az óra végi taps õszinte kö-
szönet a végzett munkáért.

(Edzések a tornateremben min-
den csütörtökön 17.45-tõl!)

BESZÁMOLÓ A ZALAKAROS SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Erõfejlesztés saját testsúllyal
TRX EDZÉSSEL BÕVÜLT A SPORTKÍNÁLAT

Városunk sportéletében fontos szerepet tölt be
a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány.
Az elmúlt évi tevékenységrõl Flórek Zsolt, a Kura-
tórium elnöke számolt be.

– A 2013-as évben a Zalakaros Sportjáért Köz-
hasznú Közalapítvány tovább folytatta eredmé-
nyes munkáját a zalakarosi sportélet fejlesztésé-
ben és szinten tartásában. A további TAO támoga-
tásoknak köszönhetõen az utánpótlás nevelését
fejleszthettük, de az Önkormányzat 1.800.000 fo-
rintos támogatása jelentõs mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy a helyi labdarúgó csapat tovább foly-
tathassa sikeres mûködését, és a sportos játékok-
ra váró zalakarosi gyerekek odafigyelõ kezekben,
szórakoztató és egészségmegõrzõ programokon
vehessenek részt – jelezte az alapítvány elnöke.

Mint mondta: városunkban egy ütõképes csa-
pattá kovácsolódott közösség jött létre Török Ta-
más vezetésével. A labdarúgó csapatunk a megyei
bajnokság harmadik osztályában játszik 30 játékos-
sal, akik szinte mindannyian zalakarosiak, vagy vá-
rosunkhoz kötõdnek. 

– Tamás nemcsak a felnõtt csapat életében, ha-
nem az utánpótlás képzésében, valamint a kura-
tóriumban is fontos szerepet tölt be. A futballcsa-
pat az Önkormányzat1.411.000 forintos támogatá-
sából gazdálkodott az elmúlt évben, amibõl fe-
dezni tudta a felmerülõ költségeket. A szerelés
mosását a fürdõ vállalta magára. Helyi vállalko-
zók és sportbarátok felajánlásaként a hazai mér-
kõzések után közös vacsorát fogyaszthattak el.

A kuratórium elnökének értékelése szerint sike-
res a Sportolj és Nyerj! akciósorozat. Kigondolója,

a 2013-as év Zalakaros Sportjáért Díj elnyerõje
Stégli János, aki 2013-ban 10+1 sporteseményt ren-
dezett az akció keretében a zalakarosi iskola tanu-
lói és családjaik részére. Körülbelül 60 gyermek és
10-15 család rendszeresen részt vett a rendezvé-
nyeken, melynek alapja a gyalogtúra, kerékpártú-
ra, valamint különbözõ választható sportágak vol-
tak. A tanév végén azon gyerekek között, akik leg-
alább 6 akción részt vettek 10+1 sporteszközt sor-
solnak ki, melynek fõdíja egy kerékpár. Ezen kívül
minden sportesemény után apróbb nyereménye-
ket kaptak a gyermek az Intersport támogatásából.
A Sportolj és Nyerj! program 100.000 forintos tá-
mogatásból valósult meg.

Flórek Zsolt kiemelte azt is: az elmúlt évben 23
gyermek jelentkezett a triatlon edzésekre és diák-
olimpiai versenyre. A 2 hónapos felkészülés ered-
ményeképpen az országos versenyre bejutottak
Stégli János vezetésével, amely az árvízhelyzet mi-
att sajnálatos módon nem került megrendezésre.
Stégli János a gyermekek számára duatlon felkészí-
tési lehetõséget is biztosított saját forrásaiból. 

– A duatlon sikerei láttán a 2014-es évben ezt
is további támogatással kívánjuk népszerûsíteni –
hangsúlyozta.

A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapít-
vány 2014. évben is szeretné folytatni a város
sportjának fejlõdése érdekében végzett munká-
ját, ezért kéri azon vállalkozókat és magánsze-
mélyeket, akik az alapítvány céljaival egyetérte-
nek, támogassák iparûzési adójuk 15 %-ával, il-
letve személyi jövedelemadójuk 1%-ával az ala-
pítvány munkáját, Zalakaros sportját.
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március 7. Nõnapi bál a Betyár csárdában; Betyár Csárda Betyár Csárda: +36 93 540 180
Sztárvendég: Soma

március 8. A 7 Vezér Történelmi Kalandparkban 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
„Asszonyok napja”

március 8. A By The Way együttes fellépése Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500
március 8. Városi amatõr asztalitenisz verseny Általános Iskola tornaterme BLOKK, +36 30 983 3944
március 13. Ifjúsági hangverseny Általános Iskola Általános Iskola; +36 93 340 367
március 14. A Kõszívû ember fiai – filmvetítés Aphrodite****HotelVenus*** Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 15. VIII. Egry József túra Újudvar Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564
március 15. Sólyomröptetés a Hotel Karos Spa udvarán Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500
március 15. Nemzeti ünnep Batthyány szobor BLOKK, +36 30 983 3944
március 15. „Fel a várba ! – ez a forradalmi párbaj…” 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 22. Víz világnapja Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
március 22. Termelõi piac avatás Gyógyfürdõ tér Zalakaros Város Önkormányzata és Innovatív 

Dél – Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
március 22. Sámánlakodalmas program 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 23. Zalakaros és térsége teke bajnokság, díjátadó Zalakomár BLOKK, +36 30 983 3944
márc. 26-27. Móra Napok Általános Iskola Általános Iskola; +36 93 340 367
március 29. Don Giovanni opera a Budapesti Utcaszínház Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500

elõadásában a Színházi Világnap alkalmából
március 29. Tavasz a birtokon…- ismerkedés egy nagy 

gazdaság tavaszi tennivalóival - kézközelbõl 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
a Garabonciás Farmon

MÁRCIUSI PROGRAMOK ZALAKAROSON

Emlékezzünk
EGYÜTT 

március 15-én!

ZALAKAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

tisztelettel várja településünk
lakóit és vendégeit 

az 1848-49-es
forradalom és szabadság-

harc megünneplésére, 
amely

2014. március 15-én, 
szombaton 9.30-kor lesz
a Batthyány-szobornál.
(a Városháza mellett)

Program:

Himnusz
Ünnepi köszöntõt mond:

Novák Ferenc polgármester 
Dalárda-Vegyeskar mûsora

Általános iskolások 
ünnepi mûsora

Szózat

Zalakaros Város 
Önkormányzata

MEGHÍVÓ!

Zalakaros Város Közterület-felügyelet – Fogadó idõ: kedd 9–10 óráig. Elérhetõségek: 
Horváth József: 0630/902-49-60, Lõrincz Sándor: 0630/546-95-64, Email: kozterulet@zalakaros.hu

BORVERSENY
A Dél-Zalai Hegyközség 2014. március 29-én (szombat) Nagyradán a Kultúrházban tartja 

A SORON KÖVETKEZÕ TERMELÕI BORVERSENYÉT. 
A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek az elõzõ évivel, azaz a borok bírála-

tát szakértõkbõl álló bizottság végzi, amely értékelés alapján oklevelet ad ki. Aki a borversenyen részt kí-
ván venni, annak fajtánként 2 db mintát kell leadni. 

Leadási idõpont és helyszín: 2014. március 24 - március 27-ig 8-16 óráig.
Nagyrada, Kossuth 51. (Hegyközség iroda) – Ezután nevezést nem fogadunk el! 

A borversenyre a mintákat 0,75l-es üvegpalackban kérjük leadni! Egy minta bírálati díja 500 Ft, min-
den további minta 300 Ft. Az üvegeket kérjük címkével ellátni a következõk szerint: a termelõ neve, cí-
me, évjárata, fajtája, és termõhelye.

FIGYELEM! – Felhívás a Zalakaros Város Bora cím elnyerésére

A borverseny keretében minõsítik azokat a bo-
rokat is, amelyek pályáznak a Zalakaros Város bora
cím elnyerésére. 

Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora
cím, elnyerési feltételei a következõk: 

• elõzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál
(2014. március 21-én 16:00-ig), 

• elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége (elõ-
zetes egyeztetés alapján);  

• a fehér bor esetében Zalakaros közigazgatási
területén termett szõlõbõl készült bor, amely-
bõl legalább  500 liter áll a termelõ rendelke-
zésére (egy edényben) a verseny idõpontjá-
ban;

• a vörös bor esetében a Zalakaros Térsége
Egyesült Hegyközség települései területén ter-
mett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább

500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy
edényben) a verseny idõpontjában;

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

• város bora versenyen résztvevõknek összesen
3 db mintát kell leadni

Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a terme-
lõ hajlandó az önkormányzat számára a kívánt
mennyiséget elõre egyeztetett áron eladni.

Info: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi
Ház és Könyvtár

Közösségi Ház intézmény egysége

Mobil: 30/983-3944


