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A november 15-én Budapes-
ten megrendezett A.J.K.A orszá-
gos karate bajnokságon remek
zalakarosi eredmények születtek.
A Sensei Németh Budo Akadémia
SE sportolói közül saját korosztá-
lyukban többen is országos baj-
noki címet szereztek, melyet a
Magyar Karate Szövetség is je-
gyez.

A nyolcvan karatéka kata (for-
magyakorlat) és kumite (küzdelem)
ágakban versenyzett. A résztvevõk
A, B és C, korosztályonkénti kate-
góriában mérték össze tudásukat.

A mezõny legifjabb versenyzõje
Strobl Anna volt, aki a 6-8 éves le-
ány B kategória kata versenyén I.
helyen végzett, így országos bajno-
ki címmel büszkélkedhet. Büki Iván
a 6-8 éves fiú C kategóriában
katában I. helyet szerzett, így õ is
országos bajnok. Marton Bálint a
11-12 éves fiú B kategóriás katában
2. helyezett lett, kumitében pedig
országos bajnok, hiszen itt elsõ he-
lyezést ért el. Strobl Ábel a 13-14
éves fiú B kategóriában katában
második, kumitében elsõ, így szin-

tén országos bajnoki címmel ren-
delkezik. Õ egyébként immár má-
sodik alkalommal nyerte el az or-
szágos bajnoknak járó kupát. Hor-
váth István veterán A kategóriában
katában és kumitében is második
lett. Strobl Gábor veterán C kategó-
ria kata ágában harmadik helyet
szerzett. Az akadémia színeiben
versenyzõ letenyei Kurucz Gergõ a
11-12 éves B kategóriás fiúk közül
katában 3. helyen végzett.

A versenyen csapat küzdelmek
is zajlottak. A Strobl Ábel-Tóth
Bálint-Marton Bálint alkotta csapat
a 13-14 éves korosztályban A kate-
góriában kata és kumite ágban
egyaránt második helyet szerzett.
A fiúkat kumitében alaposan pró-
bára tették versenytársaik, a „nagy-
fiúkkal” kemény küzdelmet vívtak
a mieink.

Németh Zoltán, a sportegyesü-
let vezetõje úgy fogalmazott: spor-
tolóik kiemelkedõen jó teljesít-
ményt nyújtottak a versenyen, s na-
gyon fontos, hogy az országos
eredménylistán szerepel nevük és
teljesítményük. A gyerekek és a fel-
nõttek egyaránt rengeteg gyakor-

lás után vágtak neki a versenynek,
kitartásuk, lelkiismeretes felkészülé-
sük elismerést érdemel.

Az edzõ ezúton is köszöni az
önkormányzat és Tóth Zoltán vál-
lalkozó támogatását.

Narancs illata a levegõben, 
A fahéjas-pikáns adventi 
puncs zamata, 
lágy, lélekemelõ dallamok,
s mindez ünnepi fény-
pompában, 
a nyíltszívû gyermekeknek 
igaz mesévé szõve.

(A négy gyertya történetét 
a 4. oldalon olvashatják.)

Az advent angyalai Zala karoson

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS, KARÁCSONYI RÁHANGOLÓDÁS

A karate országos bajnokai
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A Magyar Fürdõszövetség
(MFSZ) Gyulán tartotta ülését,
melyen többek között felügyelõ
bizottságot választottak,
zalakarosi taggal.

A Hunguest Hotel Erkelben, no-
vember 12-én, Czeglédi Gyula ügy-
vezetõ elnök beszámolójában töb-
bek között elhangzott, hogy a
MFSZ intenzív lobbi tevékenységet
kíván folytatni áfa-ügyben, mert el
szeretnék érni, hogy legalább a
szálláshelyekkel azonos, 18 százalé-
kos kulcsba tartozzanak a fürdõ-
szolgáltatások is. Emellett fel kíván-
ják újítani a tárgyalásokat az OEP
támogatások ügyében is.

Az elnök a jelenleginél intenzí-
vebb és fegyelmezettebb munkát
kért a szakbizottságoktól. Ez utóbbi
alatt azt értette, hogy elvárják a
szakbizottságoktól, hogy legalább

7-8 nappal az esedékes dátumot
megelõzõen tájékoztassák az ügy-
vezetést az esetleges üléseikrõl, s
azok témájáról. Czeglédi Gyula ha-
tározottan kérte a szakbizottságok
vezetõit, hogy ne nyilatkozzanak
saját szakállukra, ne küldjenek állás-
foglalásokat a szövetség nevében,
hanem, minden esetben a választ-
mánnyal ismertessék álláspontju-
kat, mert a kommunikáció az el-
nöknek és a fõtitkárnak a feladata
és jogosultsága.

Az ügyvezetõ elnök kitért két,
a szövetség tagjait kiemelten fog-
lalkoztató témára, nevezetesen a
fürdõk minõsítésének folytatására,
valamint az uszodamester képzés-
re, illetve a 37-esként elhíresült
rendelet lezárásának szükségessé-
gére.

Juhász Szabolcs fõtitkár leveze-
tésével módosították az alapsza-

bályt. Részben törvényi kötelezett-
ségek miatt, részben azért, mert
az élet meghaladta a testület napi
gyakorlatát bizonyos ügyekben.
Az egyik ilyen fontos változás,
hogy felügyelõ bizottságot válasz-
tottak, amelynek három fürdõ
gazdasági igazgatója lett a tagja,
sorrendben: Darida Erzsébet (Bu-
dapest Gyógyfürdõi és Hévizei
Zrt.), Baracskai Gyuláné (Zalakaros,
Gránit Zrt.), valamint Krizmanits
Márton (Büki Gyógyfürdõ Zrt.).
Pontosították a rendes tag, a pár-
toló tag és a tiszteletbeli tag defi-
nícióját, megszüntetve az átfedé-
seket a természetes és a jogi sze-
mélyiségû tagok között. Döntöt-
tek arról is, hogy mostantól min-
den tisztségviselõt 4 évre választa-
nak, s egy esetleges személycsere
esetén is a ciklus végén lejár a
megbízatása mindenkinek.

Jobbára zárt ajtók mögött zaj-
lott a képviselõ-testület novem-
ber 13-i rendkívüli ülése, miután a
jelenlévõk gazdasági és személyi
kérdésekben hoztak döntéseket.

A TERMÁLTÓ és ökopart kiala-
kításával kapcsolatos marketing te-
vékenység elvégzésével a Trivial

Communications & Consulting Kft-t
bízták meg, a cég a feladatokat
10,35 millió forintért látja el, az ös-
szeget a projekt erre a célra elkülö-
nített forrásából biztosítják.

UGYANCSAK a termáltó építé-
sével kapcsolatban az ide tervezett
csúszda kivitelezõjérõl is döntöttek.
Nyílt közbeszerzési eljárásban a be-

érkezett ajánlatok közül a Szabau-
Szabadics közös ajánlattevõt hirdet-
ték ki nyertesnek, akik 55,2 millió
forintért vállalták a csúszda felépí-
tését.

LAPTOPOK beszerzésérõl is
döntöttek: az idei évi költségvetés
terhére az Y-Net cégtõl, közel 3 mil-
lió forint értékben rendelnek képvi-
selõi számítógépeket.

A VÁROS karácsonyi díszkivilá-
gítására idén 1 millió 744 ezer forin-
tot fordít az önkormányzat, a kap-
csolódó munkákat a vonyarcvashe-
gyi VIBOLD Neu Kft. végzi el. 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK – tör-
vényességi észrevétel miatt – egy
nappal a magasabb vezetõi megbí-
zását Farkas Tibornak a Zalakarosi
Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetõjének.

A RINOTERRA Mélyépítõ Kft.
ajánlatát fogadta el a testület
Zalakaros útfelújítási és csapadék-
víz-elvezetési munkáinak kivitelezé-
se tárgyában. A munkák összköltsé-
ge közel 936 ezer forint.

NYÍLT ÜLÉS keretében szavaz-
tak arról a képviselõk, hogy az ön-
kormányzat folytatja a tó beruhá-
zás második ütemét, ehhez meg-
hozták a szükséges döntéseket. A
közvilágítás karbantartását eddig
végzõ céget továbbra is megbízták
e feladat ellátásával.

Ülésezett a Magyar Fürdõszövetség
ZALAKAROSI TAGJA IS VAN A FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGNAK

Rendkívüli ülésen történtek

Idén is komoly összeget fordít az önkormányzat a város ünnepi kivilágítására.

ALAKULÓ 
TÁRSULÁSI ÜLÉS

November 11-én alakuló
ülést tartott a Zalakarosi Kis-
térség Többcélú Társulása,
ahol a társulás elnökévé egy-
hangúlag Novák Ferenc
zalakarosi polgármestert vá-
lasztották.

Az alakuló ülésen három al-
elnököt is választott a grémi-
um: Csárdi Tamás zalakomári,
Szegedi Ferenc gelsei és Tóth
Lucia kisrécsei polgármester
személyében.

TÁJÉKOZTATÁS
a Nagykanizsai Járási Hivatal
Okmányirodai osztályának 

nyitva tartásáról (8800 NAGY-
KANIZSA, EÖTVÖS TÉR 16.)

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT
ÜGYFELEKET, HOGY A NAGY-

KANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL 

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLYÁ-
NAK ÜGYFÉLFOGADÁSI

RENDJE 2014. DECEMBER 1-
TÕL AZ ALÁBBIAK SZERINT 

MÓDOSUL:

NYITVA TARTÁS: 

HÉTFÕ: 7.00–17.00 
KEDD: 8.00–16.30

SZERDA: 8.00–16.30 
CSÜTÖRTÖK: 8.00–18.00 

PÉNTEK: 8.00–16.30
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A kamara célja a szakmák pl.:
pincér, vendéglátó eladó, szakács,
cukrász, recepciós, vendéglátásszer-
vezõ-vendéglõs bemutatása és,
hogy a diákok reális képet kapjanak
az adott szakmák mindennapjairól,
a szépségeirõl, a hátrányairól. A szál-

lodalátogatások során az érdeklõdõ
pályaválasztók tájékoztatást kaptak
a jó szakemberrel szemben elvárt
képességekrõl, kompetenciákról, va-
lamint a nyelvtanulás fontosságáról.
A meglátogatott szállodákban lehe-
tõség volt az étterem, a konyha, a
szállodai szobák, apartmanok és
wellness, spa részlegbe való bete-
kintésre, így próbálta a kamara él-
ményszerûvé  tenni a fiataloknak a
szakmákkal való találkozást. 

Az Aphrodite Hotel tulajdono-
sainak jóvoltából a pályaválasztás
elõtt álló diákok egy csoportja
plusz élménnyel gazdagodtak a
garabonci 7 Vezér Történelmi Ka-

landpark és Garabonciás Farmon
tett látogatással, ahol a mezõgaz-
dasággal, és az állattenyésztéssel
kapcsolatos szakmákba is betekin-
tést kaptak.

A Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara fontosnak tartja a pá-
lyaorientációt és a szakképzés nép-
szerûsítését, és megismertesse a

szakmák szépségeit és a bennük
rejlõ lehetõségeket. A kamara célja,
hogy minél többen a szakképzés-
ben gondolkodjanak a továbbtanu-
lásukkal kapcsolatban.

Bangó-Rodek Viktória, 
szakképzési csoportvezetõ 

Az egészségtudatos életmód elkötelezett hí-
veként és mûvelõjeként az e témában elért
eredményeit mutatta be a közelmúltban Katus
Attila, Zalakaros egészségturisztikai nagykövete.

Az Aquatherm Hotelben és a nagykanizsai
HSMK-ban tartott üzleti találkozón a világ-
bajnok aerobic edzõ, életmód tanácsadó el-
sõsorban a táplálkozás kutatásban elért ered-
ményeirõl szólt, bemutatva az immár Nagy-
kanizsán is elérhetõ Katusfood termékeket, a
Vitálkonyha mûködését és kínálatát, valamint
a Kyani Sunset minõségi táplálék kiegészítõ
terméket.

Mindezek mellett a Katusbody sportruhá-
zat kínálatát is megismerhették az érdeklõ-
dõk, valamint a személyi edzõ új könyvét és
dvd-jét is bemutatták részükre.

KEDVES 
KIS BARÁTOM!

A manók segítségével idén
is megrakom a szánomat, befo-
gom a rénszarvasokat és útnak
indulok, hogy megörvendez-
tesselek Téged kedvességgel,
ajándékkal.

Szeretettel várom
12 éves korig a zalakarosi

gyermekeket
2014.december 5-én (péntek)

16.00 órakor az iskola 
tornatermében

tartandó ünnepségre!

A legközelebbi viszontlátás-
ra:

Mikulás

Elkötelezetten egészségünkért

ZALÁBA KERÜLT ÁT

A PEZSGÕGYÁRTÁS
Bezárta pécsi pezsgõgyárát és a

termelést a Zala megyei Nagyra-
dára tette át a Cézár Pincészet.

A bama.hu hírportál szerdán
közölte, hogy a közlemúltban a
palackozót leszerelték, s a bara-
nyai megyeszékhelyen érlelt utol-
só pezsgõket is elszállították a
Szent István téren található pince-
rendszerbõl.

A pincészet tulajdonosa, Stefan
Császár a gyár jövõbeni sikeressé-
gével indokolta a döntést portál-
nak. Azt mondta, miközben kül-
földön és belföldön is nõ az érdek-
lõdés termékeik iránt, a pécsi bel-
városban mûködõ egység egyre
több logisztikai problémát okozott.

Kiemelte, hogy a zalai borá-
szati üzemük 3 ezer négyzetmé-
terrel bõvült, a pezsgõgyártás tel-
jes folyamata ott zajlik majd.

A bama.hu utalt rá, hogy a
Littke Lõrinc által alapított pécsi
volt a történelmi Magyarország
második pezsgõgyára, elsõ termé-
kei 1859-ben kerültek piacra. A
pécsi pezsgõgyártás a második vi-
lágháború utáni államosítást kö-
vetõen húsz éven át szünetelt, s
1966-ban, a Mecsekvidéki Pince-
gazdaságnak köszönhetõen in-
dult újra.

A gyár az 1980-as években
évente 1-2 millió palack hagyomá-
nyos pezsgõt és – nagyrészt a ke-
leti piacokra – 8 millió palack
tankpezsgõt is készített.

A vállalkozás több szervezeti
átalakulást és a privatizációt köve-
tõen 1996-ban három svéd állam-
polgárhoz, köztük a legnagyobb
tulajdonrésszel rendelkezõ Stefan
Császárhoz került.

A pályaválasztásban segítenek
A közelmúltban a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a  Zala

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett nagy-
kanizsai Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató Rendezvényt
megelõzõ napon a pályaválasztás elõtt álló 7.-8. osztályos a nagyka-
nizsai és a letenyei tankerület iskoláiból érkezõ diákoknak üzemláto-
gatásokat szervezett, melyen közel 200 fõ pályaválasztó iskolás vett
részt a zalakarosi helyszínû szállodákban. (Hotel Karos Spa,
Aphrotdite Hotel, ART Hotel, Hotel Vital)
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyer-
tya. 

Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán
lehetett hallani amint beszélgetnek. 

Azt mondta az elsõ:
– Én vagyok a BÉKE. De az emberek nem képe-

sek életben tartani. Azt hiszem el fogok aludni...
Néhány pillanat múlva már csak füstölgõ kanóc em-
lékeztetett a hajdanán fényesen tündöklõ lángra.

Azt mondta a második:
– Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek fölösle-

gesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem... A
következõ pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a
lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

– Én a SZERETET vagyok! Nincs már erõm to-
vább égni. Az emberek nem törõdnek velem, sem-
mibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám...
Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek és mikor meglátta
a három kialudt gyertyát felsikoltott:

– De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!
Elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
– Ne félj amíg nekem van lángom meg tudjuk

gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a REMÉNY! 
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a

még égõ  gyertyát és lángjával életre keltette a töb-
bit.

Az RTL Klub megkeresésére a
városunkban élõ Szirmai Attila is
részt vett a felvételek készítésé-
ben. A dzsungelben másfél hó-
napot eltöltõ fiatalember kame-
ramanként dolgozott.

– Biztos, hogy mindenkinek
az az elsõ kérdése: hogy kerül-
tél kapcsolatba az RTL Klubbal,
illetve annak celeb-mûsorával?

– A tévécsatornának nem ez
volt az elsõ valóságshow-szériá-
ja. Az argentínai forgatásnak
korábban kameramanként már
részese voltam, így, amikor a
mostanihoz állították össze a
stábot, rám is gondoltak. Ne-
kem annyiban volt ez most na-
gyobb kihívás, hogy hat éve
nem dolgoztam kamerával. De
az elsõ „ujjgyakorlatok” után
már semmiféle problémám nem
volt.

– Nem is volt kérdés szá-
modra, hogy utazz-e? A csalá-
dod például mit szólt az egész-
hez? 

– Mindig szerettem utazni.
Az operatõri munka rengeteg
utazással jár. Feleségemmel is
nagyon sok helyre eljutottunk.
Természetesen igent mondtam
2008-ban Argentínára, és most
igent mondtam Dél-Afrikára is.
Most egy kicsit nehezebb volt,
hiszen a feleségem mellett egy
négyéves kisfút és egy tízhóna-
pos kislányt kellett itthon hagy-
nom.

Argentínában nagyon jól
éreztem magam, bár rengeteget
dolgoztunk ott is, s tudtam, mi
vár ránk munka tekintetében
Dél-Afrikában. De szerintem ez
az a helyzet, amikor az ember
nem mond nemet. Hatalmas ki-
hívás, élmények, egzotikus
környezet... A hozzátartozóim
pedig az elsõ pillanattól támo-
gattak. Azért egy-egy skype-
beszélgetés után nagyon vágy-
tam a családom után, ezt a kol-

Celebjeink dzsungelbeli pró-
batételeit, bátorság- és lelki erõ-
próbáit követhette figyelemmel
a nézõ másfél hónapon át az
RTL Klub Celeb vagyok, ments ki
innen! címû mûsorában.

A valóságshow a jelek sze-
rint rengeteg érdeklõdõt von-
zott. Ahhoz, hogy mi a fotelbõl
nézhessük estérõl estére hazai
sztárjaink emelkedett vagy épp
elesett pillanatait, rengeteg em-
bernek a napi 8 órás munkaidõt
bõven túlhaladó munkájára volt
szükség. A dél-afrikai forgatá-
son több mint száz fõs stáb dol-
gozott, valamint még egyszer
ennyi dél-afrikai kolléga.

Az advent angyalai
Zalakaroson

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS, KARÁCSONYI RÁHANGOLÓDÁS

A négy gyertya története

December 1-24-ig minden nap kinyílik egy adven-
ti ablakocska a fürdõ épületének utcafronti ablakain.
Az ablaknyitást „angyali harsonaszó üdvözöl”.

November 29-én: Hagyományos Betlehemi mû-
sor, adventi vásár és forralt boros est a program ré-
sze. A gyerkõcök szórakoztatásáról a Klub Oázis ani-
mátor csapat gondoskodik.*

December 6-án és 7-én: A fürdõre is érkezik a
Mikulás… sok-sok meglepetés és titok lengi körül.
Kreatív gyermekprogramok színesítik a délutánt*.
Advent második vasárnapján hagyományos Betlehe-
mi mûsorral, vásárral és forralt boros esttel várjuk a
vendégeket.

December 13-án és 14-én: Hagyományos Betle-
hemi mûsor, adventi vásár és forralt boros est a prog-
ram része. A gyerkõcök szórakoztatásáról a Klub Oá-

zis animátor csapat gondoskodik.* Advent 3. vasár-
napján a Zalakarosi Nõi Kar koncertje várja az érdek-
lõdõket „Adventi Áhítat” címmel. A koncertre a va-
sárnapi szent mise után kerül sor 10:45 órai kezdettel
az Isteni Irgalmasság templomban.

December 20-án: Hagyományos Betlehemi mû-
sor, adventi vásár és forralt boros est a program ré-
sze. A gyerkõcök szórakoztatásáról a Klub Oázis ani-
mátor csapat gondoskodik.* Az advent negyedik an-
gyala meseországba röpít a szeretet erejével: családi
ádventi hétvége kreatív programokkal: papír angyal-
ka-és csillag hajtogatás, üdvözlõkártya készítés, ad-
venti ajtódísz, valamint karácsonyi asztali dísz készíté-
se természetes anyagokból. 

VÁR AZ ADVENTI KALAND!

ADVENT ANGYALAI KEDVES PROGRAMOKKAL 
VARÁZSOLJÁK MEGHITTÉ AZ ÜNNEPET:

* Ízelítõ a Klub Oázis animáció programjaiból: Vizes 4-es, mesetorna gyerekeknek, arcfestés, pöttyös labdák viadala, kalóznap, kincs-
vadászat,  családi activity, célra tarts vízi vetélkedõ.
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A ZALAKAROSRÓL JÖTTÜNK ROVATUNK VENDÉGE SZIRMAI ATTILA

légáim meg is jegyezték minden
alkalommal. De aranyos volt,
hogy Gábriel erre az idõre otthon
amolyan „férfi-szerephez” jutott,
vágta a centit, hogy apa mikor ér
haza, s Annika, amire hazaérkez-
tem, azzal ajándékozott meg,
hogy elém szaladt. Feleségem, Ju-
dit pedig teljes mértékben egyet-
értett azzal, hogy a felkínált le-
hetõséggel élnem kell.

– Ilyenkor a kamera túloldalán
állók szenvtelenül, tényleg té-
vésként kísérik csak a celebek
életét, dzsungelbeli sorsát, vagy
azonosulnak esetleg némely sze-
replõvel? 

– Eleinte tényleg csak a mun-
kát láttuk az egészben, illetve én
magam biztosan. Hajnali öttõl ki-
lenc órán keresztül talpon kellett
lennünk, a rendezõi utasításokat
követni, sõt, mivel az esõs, párás
idõ sokszor okozott kárt az elekt-
ronikus rendszerben, szinte folya-
matosan az kötötte le a figyel-
münket, hogy minden gördüléke-

nyen menjen, s a nézõ este, ami-
kor odaül a sorozat elé, ne ve-
gyen észre semmit abból, hogy
nekünk esetleg gondjaink voltak.
Idõközben azonban akaratlanul is
bevonódtunk az eseményekbe.
Volt, akit sajnáltunk is, mert any-
nyira megviselte az, ami történt
vele. Fõleg a bátorság próba „je-
lenetek”, amikor hangyákat, kí-
gyókat, patkányokat engedtek a
szereplõkre… ez lelkileg nagyon
megviselte õket. És persze szur-
koltunk is egy-egy celebnek. Saját
magunkon is viccelõdtünk, mert
ahogy a mûsor a végéhez közele-
dett, egyre többször volt közöt-
tünk téma, vajon ki nyeri
meg…ahelyett, hogy a  munkát
magunk mögött hagytuk volna a
pihenõidõben.

– Az ott készült fotók arról
tanúskodnak, hogy a pihenõnap-
jaitokat hasznosan töltöttétek,
legalábbis, ami az afrikai tájnak a
megismerését illeti.

– Természetes volt, hogy

igyekszünk minél több helyre el-
jutni, kihasználni a szabadidõt. Én
magam eljutottam a forgatás
szomszédságában lévõ Krüger
Nemzeti Parkba s az Indiai-óceán-
hoz is. Fantasztikus élmény volt
saját környezetükben látni Afrika
állatait; az elefántokat, akik tény-
leg úgy csörtetnek végig a vado-
non, mint egy tank, a zsiráfokat,
akik szinte észre sem veszik a
„földi halandót”, a leopárdot,
amely éppen vadászik, a zebrákat,
amelyek csordában vágtatnak vé-
gig mindenütt, vagy a kövön lus-
tálkodó oroszlánokat, vagy épp a
bálnát, amely méltóságteljesen
emelkedik ki a vízbõl. 

– A televíziózással hogyan
kerültél kapcsolatba?

Szombathelyen tanultam fény-
képészetet, s a Szombathelyi Vá-
rosi Televízió csapatának stábjába
is bekerülhettem, operatõrként
dolgoztam. Külsõs munkatársa
voltam hosszú évekig az RTL
Klubnak, a TV2 Tények mûsorá-
nak, a Duna Tv-nek, majd az Ori-
gónak is dolgoztam. Utóbbi mun-
ka miatt Budapesten is éltem, de
hat éve hazaköltöztünk. 

– Itt már nem is gondolkodtál
média-munkán? 

– Az az igazság, hogy minden
tévés feladat rengeteg rohangá-
lást követel. Családot szerettünk
volna és ehhez ideális környezet
Zalakaros, nem beszélve a kiszá-
míthatóbb anyagiakról.

Ami azonban a legelkeserí-
tõbb volt számomra, az a „tapo-
sás” volt, fõként a budapesti mé-
diáknál. Én ennek már nem sze-
rettem volna részese lenni.

– Lecserélted a kamerát
fagyigépre? Merthogy azóta a
Szilágyi Cukrászda fagylaltmes-
tere lettél.

– Na igen, mondhatjuk így is.
Hat éve immár folyamatosan
Zalakaroson élünk, s a családi vál-
lalkozásban dolgozunk. Apósom,
Szilágyi István és anyósom, Irénke
segítségével tanulhattam meg ezt
a szakmát, két éve pedig már én
irányítom a fagylaltkészítés fo-
lyamatát. Örülök az itt elért sike-
reknek. Kézmûves fagylaltot ké-
szítünk, itt, Zalakaroson állítjuk
elõ, innen látjuk el a kanizsai cuk-
rászdánkat is fagyival. Büszkék
vagyunk arra, hogy nálunk  a gyü-
mölcsfagyi tényleg gyümölcsbõl
van, hogy a tej alapú fagyi az nem
tejpor alapot jelent, hogy az aro-
ma fogalmát nem ismerik a fagy-
laltjaink. Néha visszahallom, hogy
mondjuk az eperfagyi íze nem
mindig ugyanolyan. Bizony nem.
Mert a kora tavasszal beszerzett
eper sem olyan ízû, mint a nyári,
igaz? 

– Ha ismét tévézni hívnak,
igent mondasz azért?

– A mindennapi taposómalom
után nem vágyom. De a mostani-
hoz hasonló felkérésnek szerin-
tem igent mondok.

Tévékamera és fagylaltgép

Molnár Andival, a második széria gyõztesével. 

Helybéliekkel az óceán partján.
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CSUHÉBABÁK KÉSZÍTÉSE A KÖNYVTÁRBAN
2014. november 12-én ügyes kezû felnõttek érkeztek a könyvtárba,

hogy kukoricacsuhéból babát készítsenek. Az óvó nénik és a Szülõi
Munkaközösség több tagja is nagy lelkesedéssel állt neki a munkának.
Császár Zoltánné Anita óvónõ vezetésével készültek a kukoricacsutára
felállított gyönyörû tündérbabák. A másik csoportban Horváthné
Nagy Elvira vezetésével hagyományos kukoricababák kerültek ki az
fürge kezek alól. A virágot, könyvet, táskát tartó kukoricahajú babács-
kák „A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány” báljára kerültek felajánlásként
meglepetés ajándéknak, tombolanyereménynek. Néhány közülük a
báli dekorációt színesítette.

A közelmúltban rendezte meg hagyományos bálját a Zalakarosi Iskolá-
ért Alapítvány. A széles összefogással rendezett bál ezúttal a kukoricás jel-
zõt kapta, jelezve, hogy ez az idõszak bizony már a kukoricaszedésé, gyûj-
tésé.

A bálterem dekorációja is a témához igazodott, ahogyan a finom ün-
nepi menüben is helyet kapott a kukorica.

Azt nem mondhatni, hogy bál kétszáz résztvevõje sokat kukoricázott
volna: táncolásra, mulatozásra senkit nem kellett noszogatni, az Emerton-
díjas Madarak zenekar remek zeneszolgáltatást nyújtott. 

A jó hangulatú bál után Szabadicsné Madaras Katalin, az iskolai alapít-
vány kuratóriumának elnöke, a bál fõ szervezõje az alábbi köszönetnyilvá-
nítást juttatta el lapunkhoz:

A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány köszönetét szeretné kifejezni azok-
nak, akik eljöttek a Kukoricás Bálba. Az est sikeres lebonyolításában sokan
segítettek. Köszönet a dekoráció készítõinek, a konyha dolgozóinak a fi-
nom vacsoráért, a felszolgálásban segítõknek , a sok tombola felajánlá-
sért. Mindenki munkáját köszönjük, aki bármit is hozzátett a est sikeréhez.
A mulatságon közel 200-an voltak és hajnalig ropták a táncot. A bevételt
az alapítvány az alapcélokon kívül a gyerekeknek pihenõ kuckó kialakítá-
sát szeretné elkezdeni az iskola aulájában.

A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Az idén Takács Tiborék jóvoltá-
ból minden óvodai csoport ismer-
kedhetett a libákkal és élõhelyük-
kel. Az óvodapedagógusok elme-
sélték a gyerekeknek a naphoz fû-
zõdõ hagyományokat. Mindenki ta-
nult mondókákat, énekes játékokat,
hallgatott mesét ebben a témában.
Változatos ábrázoló technikákkal
készítettek különbözõ libuskás fi-

gurákat. A szülõk ropogtatni valók
behozatalával támogatták a Már-
ton-napi lakoma létrejöttét, hogy
koccinthattak az új bor helyett szõ-
lõlével a gyerekek. A kicsik szorgal-
masan segítettek az asztalok terí-
tésében, az ennivalók tálalásában.
A Katica csoportban is szülõk hoz-
ták be az ennivalókat és segítettek

a csoportnak a lakoma elkészítésé-
ben is. Az anyukákkal, apukákkal
együtt szorgalmasan kenték a zsí-
ros kenyeret, szeletelték hozzá a li-
la hagymát. Egy másik kis csoport a
szülõk segítségével mosta, darabol-
ta, szelte a gyümölcssalátához való-
kat. Fõleg a fiúk körében vált ked-
veltté az elõre megsütött palacsin-
ták lekvárral és kakaóval való betöl-

tése. Miután mindenki végzett a
vállalt feladatával, elkezdõdhetett a
háromfogásos lakoma. A gyerekek
jó étvággyal fogyasztottak min-
dent, hiszen részesei voltak az elõ-
készítõ munkának. Természetesen
itt sem maradhatott el a szõlõlével
való koccintás.

Novák Ferencné

Kukoricás bált
tartottak

A BEVÉTEL GYERMEKEINKET ILLETI

Márton-nap az óvodában
Ez a nap az õszi óvodai jeles napok egyike. Márton-nap és a libák

szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A városban ma már egyre nehe-
zebben találunk libuskákat. 

Muskátli Vendéglõ
Zalakaros, Napnyugat köz 2/a (óvodával szemben)

Korlátlan ételfogyasztás  1.19O Ft/fõ.
Egész éves nyitva tartással várjuk kedves

vendégeinket 11-2O óráig.
Családi, baráti rendezvények lebonyolítását vállaljuk!

Telefon: 36-7O/331-32-67 – Filip Éva
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Hétfõn és pénteken 18.00 órá-
tól a tornateremben asztalitenisz
edzések zajlanak. Minden héten
szerdán 17.30-tól 18.30-ig ugyan-
csak a tornateremben Biczó Henri-
ett vezetésével tornát tartanak,
nem csak hölgyeknek! Tornaszõ-
nyeg, láb- és karsúlyzók rendelke-
zésre állnak. A hozzájárulás 200
forint, melybõl újabb edzõfelsze-
reléseket kívánnak vásárolni.

Közvetlenül a torna után Mol-
nár Tamás futóedzõ tart a

Zalakarosi Futrinkáknak edzést,
melyhez azonban bárki csatlakoz-
hat. Nemcsak a futás szerelmeseit
várják e foglalkozásra, hiszen
amellett, hogy a futóknak ez ala-
pozás a jövõ évi versenyekre,
erõnléti edzés is, a mintegy 1,5-2
órás edzésen bordásfalas, medi-
cinlabdás, súlyzós feladatok is sze-
repelnek.

Új mozgásformaként jelent
meg városunkban az idei évtõl a
Kangoo Jumps, melyet kedden-
ként 18 órától lehet a Móra Ferenc
Általános Iskolában kipróbálni. Az

edzésekhez a cipõt biztosítják,
elõzetes bejelentkezés azonban
épp emiatt szükséges. 

Természetesen a foci kedvelõi
sem maradnak játék nélkül, ked-
den 19.00 órától pattog a labda a
tornateremben.

A tornatermi, iskolai foglalko-
záson kívül a Hotel Aphroditéban
zajlanak karate illetve nippon
zengo edzések. A karate kedden,
csütörtökön és pénteken 16.30
órakor kezdõdik Sensei Németh
Zoltán vezetésével, aki 5 éves kor-
tól várja a karatékákat, míg a nip-

pon zengo-ra szerdánként 17.00-
tól kerül sor ugyancsak a Hotel
Aphroditéban

Nemcsak a téli idõszakban van
lehetõség tekézni, a Betyár Csárda
egész évben várja a sportolókat.
Téli idõszakban elõzetes bejelent-
kezés után a nyitva tartási idõben
(csütörtöktõl – vasárnapig) 12.00
órától 21.00 óráig lehet gurítani.
Bejelentkezés: a 06-93/540-180-as
telefonszámon 12.00 óra után.

Az edzéseken hozzájárulást kell
fizetni, hogy hol, mennyit, azt az
edzõknél érdemes megkérdezni.

A különleges, rugós talpú cipõk
miatt kívülrõl kissé mókásnak tûn-
het ez a mozgásforma, amelynek
azonban nagyon sok elõnye van. A
rugós talpak jelentõsen csökkentik

a talajjal történõ ütközést, ezáltal
az ízületeket is védik. E jótékony tu-
lajdonsága miatt a kezdetekben
mint rehabilitációs eszközt használ-
ták, a szabadidõsport jelleg késõbb
alakult ki. Szinte valamennyi kor-
osztálynak ajánlhatjuk, hisz míg a
gyerekek az egyensúly-, ritmusérzé-
ket és koordinációs képességet fej-
lesztõ hatását élvezhetik, addig a
felnõttek a hatékony zsírégetés, il-
letve alakformálás miatt választhat-
ják e mozgásformát. Mivel különö-
sebb elõképzettséget sem igényel,

az idõsebbek is bátran kipróbálhat-
ják. Nagyon sokoldalú, a rehabilitá-
ciós edzésektõl kezdve az élsporto-
lók kemény, kondicionáló edzésé-
hez is alkalmas, szinte valamennyi

izmot, így a vádli, far, comb és has-
izmokat is megmozgatja, ezáltal
elõsegíti a szálkásítást. Zalakaroson
a zenés aerobic alapokra épülõ
Kangoo Jumps edzésekre a Móra-
iskolában minden kedden 18 órától
várnak mindenkit, aki ki szeretné
próbálni e gyógytornászok által is
ajánlott mozgásformát. A speciális
cipõk miatt kérik, hogy az edzések-
re elõzetesen szíveskedjenek a
06/30/288-7500 számon, vagy a fal-
trosport@gmail.com címen beje-
lentkezni.

Sportélet a városban
MOZOGJ VELÜNK ZALAKAROSON!

A hidegebb idõ beköszöntével
csökkennek a sportolási, mozgási
lehetõségek, mozgásigényünk ki-
elégítésére a fedett termekben
zajló foglakozások is adnak azon-
ban lehetõséget.

Városunk ezen igény kielégí-
tésére több alternatívát, a fel-
nõtt és fiatal sportolni vágyók-
nak különbözõ edzéseket kínál.

Zsírégetés bulizva
Keddenként a Móra Ferenc Általános Iskolában a Ritmika Kangoo és

Táncklub Kangoo Jumps edzéseket tart. De, hogy mit is takar e moz-
gásforma, arról lapunkat Fallerné Márkus Lívia vezetõ tájékoztatta.

KANGOO

JOLLY & SUZY! ELÕSZILVESZTERI MULATÓS FÜRDÕPARTY
2014.12.27. szombat – SZTÁRVENDÉG: JOLLY & SUZY!

ELÕSZILVESZTERI MULATÓS FÜRDÕPARTY! ÉLÕ ZENE! FREYA BAND

Szauna, szauna szeánszok, játékok, vetélkedõk, nyeremények! 

Rendezvény infó: Idõtartam: 21:00-02:00. Belépés: Fürdõ fogadó-
épületében, a fõbejáraton
Belépõ árak: Felnõtt: 2490 Ft, diák (6–18 év): 2190 Ft

A rendezvény medencés party. Dress code: fürdõruha/strandi öltözet 
INFORMÁCIÓ / JEGYRENDELÉS: +36-93-340-420

E-mail: sales@granitzrt.hu
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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

CSILLAGVARÁZS ZALAKAROSON
DECEMBER 6. (SZOMBAT)
– Érkezik a Mikulás a Fürdõre!
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est

(Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, télapós és

adventi ablakdíszek készítése (Fedett
gyermekvilág)

13.00: Mikulás-kvíz (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Csúszik a Mikulás”- csúszdaverseny (Fe-

dett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Kérdezz-felelek (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ

elõtti sétány)

DECEMBER 7. (VASÁRNAP) 
– Érkezik a Mikulás a Fürdõre!
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est

(Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Kreatív foglalkozás, arcfestés, télapós és

adventi ablakdíszek készítése (Fedett
gyermekvilág)

11.00: Aquafitness (Élményfürdõ) 
13.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Úszik a Mikulás” - vízi vetélkedõ (Fe-

dett gyermekvilág) 
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)

DECEMBER 13. (SZOMBAT) 
– Adventi készülõdés
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est

(Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, karácsony-

fadísz készítése:  (Fedett gyermekvilág)
13.00: Teke bajnokság (Fedett gyermekvilág)
14.00: Vízi ügyességi vetélkedõ (Fedett gyer-

mekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ

elõtti sétány)

DECEMBER 20. (SZOMBAT) 
– Adventi készülõdés
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est

(Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, karácsony-

fadísz készítése:  (Fedett gyermekvilág) 
13.00: Csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Pöttyös labdák viadala”- vízi vetélkedõ

(Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyer-

mekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ

elõtti sétány)

DECEMBER 26. (PÉNTEK)
10.00–20.00: Karácsonyi vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)

DECEMBER 27. (SZOMBAT) 
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros

est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszte-

ri party csákó, trombita készítése (Fe-
dett gyermekvilág)

13.00: Mesetorna gyerekeknek (Fedett gyer-
mekvilág)

14.00: „Vizes 4-es”- vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Elõszilveszteri kölyökparty (Fedett gyer-

mekvilág) 

20.30–02.00: Elõszilveszteri éjszakai fürdõ-
party  (Zene: Freya Band,
Sztárvendég: Jolly és Suzy. Be-
lépõ: 1.990 Ft/fõ; diák/gyer-
mek: 1.690 Ft/fõ

DECEMBER 28. (VASÁRNAP) 
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros

est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszte-

ri party csákó, trombita készítése (Fe-
dett gyermekvilág)

11.00: Aquafitness (Élményfürdõ)
13.00: Mese-kvíz (Fedett gyermekvilág)
14.00: Kalóznap, kincsvadászat (Fedett gyer-

mekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág) 
17.00: Zalakarosi Fúvósok fellépése (Fürdõ fo-

gadóépület

DECEMBER 29. (HÉTFÕ) 
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros

est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszte-

ri party csákó, trombita készítése (Fe-
dett gyermekvilág)

13.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
14.00: Családi ügyességi vetélkedõ (Fedett

gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág) 
17.00: Tûzzsonglõr bemutató (Fürdõ elõtti sé-

tány)

DECEMBER 30. (KEDD) 
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros

est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszte-

ri party csákó, trombita készítése (Fe-
dett gyermekvilág)

13.00: Szilveszteri óriás társas (Fedett gyermek-
világ)

14.00: „Célra tarts”- vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyer-

mekvilág) 
17.00: Bûvészmûsor (Fürdõ fogadóépület)

DECEMBERI 31. (SZERDA) 
– Szilveszteri all inclusive fürdõparty

21.00–04.00: Szilveszteri all inclusive fürdõ-
party, retró diszkó a ’90-es évek legjobb ze-
néivel
SZTÁR DJ.: DÉVÉNYI TIBOR (2 órás mûsorral)
Hangulatfelelõs, hostess lányok, tûzijáték,
tombola.
Ellátás: all inclusive party: svédasztalos va-
csora, all inclusive italcsomag.
Ár: késõbbiekben tesszük közzé.

Jelmagyarázat:

FÜRDÕBELÉPÕVEL LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK/ A feketével jelölt programok
komplex (élményfürdõ) belépõvel INGYENE-
SEN vehetõk igénybe. Amennyiben ALAP für-
dõbelépõje van aznapra, és szeretne részt ven-
ni a programokon, úgy lehetõség van komplex
kiegészítõ jegyet váltani a fürdõ pénztárában
(1300 Ft/fõ áron).  

A zölddel jelölt programokon való rész-
vétel INGYENES. 

A keretben lévõ program külön, az adott
rendezvényre megváltott belépõvel látogatha-
tó.

A rendezvény ideje alatt a Fürdõ elõtti sétá-
nyon borházak, kézmûvesek várják a Vendége-
ket!

Szervezõk:
Zalakarosi Fürdõ - Gránit Gyógyfürdõ Zrt.

Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.
Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Tel.: +36 93 340 421
www.zalakaros.hu


