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A magyarság közös emlékeze-
tében azonban vannak kitüntetett
jelentõségû események; egyik leg-
szebb, legszenvedélyesebb – hi-
szen fiatalok vitték véghez – már-
cius 15-e. Petõfi napja, a vértelen
forradalomé, a magyar szabadság
napja. 1848. március 15-én a ma-
gyarság megújulásának drámai,
felszabadító eseményei peregtek
le, s eredményei olyanok voltak,
amelyek örökre beíródtak a törté-
netírás díszes könyvébe – e sza-

vakkal köszöntötte az 1848-as for-
radalomra emlékezõket a Batthyány-
szobor elõtt tartott ünnepségen
Deutschné Lang Erika.

Az alpolgármester a márciusi if-
jak 12 pontját idézve mutatta be
1848 legfontosabb vívmányait, s
szólt a vér nélkül gyõzött forrada-
lom szabadságharcba torkollásáról,
vérbe fojtásáról.

– A sok áldozat mégsem volt
hiábavaló! Ez a szabadságharc,
mint valamennyi a magyar törté-

nelemben, arra tanít minket, hogy
a fegyver és az erõszak idõrõl idõ-
re elállhatja a szabadság útját, de

gyõzni soha, soha
nem gyõzhet!

A magyar nem-
zeti közösségek
ma a világ minden
pontján, de külö-
nösen határaink
mentén ünneplõ-
be öltöznek, hogy
d e m o n s t r á l j á k
öszszetartozásun-
kat, nemzeti mi-
voltukat. Én hi-

szek az összefogás erejében, hi-
szem azt, hogy Magyarországra,
benne Zala megyére és ottho-

nunkra, Zalakarosra is szebb jö-
vendõ, megérdemelt felemelke-
dés vár. „Sokan azt gondolják: Ma-
gyarország volt; – én azt szeretem
hinni: lesz!” – fejezte be Széchenyi-
nek a magyarság emlékezetébe vé-
sõdõ szavaival beszédét.

Az emlékezõ szavak után kultu-
rális összeállítással tisztelgett a vá-
ros a forradalom és szabadságharc
emléke elõtt, melyen fellépett a
Dalárda-vegyeskar, a Móra-iskola
diákjai és a Karos Fúvósegyüttes.

A forradalom hõsei tiszteleté-
re az óvodások is elhelyezték a
maguk által készített nemzetiszí-
nû zászlócskákat a Batthyány-
szobornál. A kicsik egy héten át
készülõdtek március 15-e meg-
ünneplésére. A könyvtárból ko-
rabeli fegyverekrõl, katonákról,
a neves személyekrõl, történé-
sekrõl szóló könyveket kölcsö-
nöztek, melyeket naponta for-
gattak, nézegettek, s ideillõ óvo-

dás dalokat, énekeket is tanultak.
Megismerkedtek a magyarság
nemzeti szimbólumaival: a kokár-
dával, a magyar zászlóval. Min-
den csoport megtanulta Petõfi
Sándor: Nemzeti dal címû versének
elsõ versszakát. A hét során ko-
kárdákat, nemzeti színû zászló-
kat is festettek a gyerekek.

Az általános iskolások is ünne-
pi mûsorral tisztelegtek a forra-
dalom emléke elõtt.

Az erõszak elállhatja a szabadság
útját, de nem gyõzhet soha!

A fiatal nemzedék is tisztelgett 1848 emléke elõtt

– A történelem viharai az elmúlt századok során talán egy népet
sem tépáztak jobban a magyarnál: tatár, török, osztrák és orosz egy-
aránt dúlta hazánkat, ha pedig nem volt külsõ ártó hatalom, határa-
inkon belül találtunk ellenséget. Gyengeségünket, kicsinységünket
sokszor csak magunknak, az örökös viszálynak és széthúzásnak kö-
szönhettük. 

1848. március 15-re emlékezett a város
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A bevétel
az önkormányzaté

A fizetõparkolók mûködé-
sével, üzemeltetésével kap-
csolatos szabályozási elõírá-
sok megváltozása miatt a
képviselõ-testület felülvizs-
gálta a Karos-Park Kft.-vel a
parkolók mûködtetésérõl
megkötött szerzõdését.

A változás értelmében  a
parkolásból származó bevéte-
lek ezentúl az önkormányzat-
hoz érkeznek be, a parkoló-
kat továbbra is a kft. mûköd-
teti, a karbantartás, mûköd-
tetés költségeirõl a cég az ön-
kormányzatnak elszámol. 

A testület felülvizsgálta a
kft. összes, közszolgáltatásra
vonatkozó szabályzatát, az
eddigieknél jóval áttekinthe-
tõbbé téve a Karos-Park fel-
adatait, kötelezettségeit.

Mint mondta: a pályázathoz
kapcsolódóan négyfõs szakmai
csoport (egészségügyi felsõfokú
végzettségû szakértõ, egészség-
terv készítésében jártas szakértõ,
településfejlesztési szakértõ, ki-

sebbségi-integrációs szakértõ) el-
készíti Zalakaros Város Egészség-
tervének dokumentációját, segíti
a rendezvények, programok sike-
res szakmai megvalósulását, szak-
mai ismeretek átadását biztosítja
a szakszerû egészségterv me-
nedzsmenthez.

A pályázat programnyitó ren-
dezvényét az I. Zalakarosi Egészség-

nap keretében tartják meg, ahol le-
hetõség nyílik majd különféle
sportágak kipróbálására, az egész-
séges életmód propagálására, álla-
potfelmérésre és egészségügyi fó-
rum megtartására. 

A projekthez kapcsolódik egy
úgynevezett  „Erdõn – Mezõn jár-
tamban” program, ennek során
gyalog- és két kerékpár túrát
szerveznek a Kis-Balaton környé-
kére és az orosztonyi Postás turis-
taházhoz. A projekt zárásaként
pedig a szomszédos települések
bevonásával sportnapot tart a vá-
ros. 

Az Országos Mentõszolgálat Fõ-
igazgatósága nemrégiben adott vá-

laszt a város kérésére. Ahogyan
Novák Ferenc polgármester el-

mondta: bár válaszában a fõigazga-
tóság elismeri, hogy szakmailag tel-
jesen indokolt lenne a 24 órás men-
tõgépkocsi esetkocsivá fejlesztése,
ahhoz a mentésrendeletben foglal-
taknak megfelelõen személyi és
tárgyi feltételek biztosítása szüksé-
ges. Ennek közel 16 millió forint
évente jelentkezõ költségét az
OMSZ nem tudja felvállalni. Mind-
ezen túl az esetkocsi felszerelése
legalább 7 millió forintba kerülne.

Novák Ferenc jelezte: a felszere-
léshez az önkormányzat a szüksé-
ges források egy részét rendelke-
zésre bocsátaná, éves szinten azon-
ban a 16 millió forintos bérköltsé-
get Zalakaros sem tudja felvállalni,
így az esetkocsi „telepítésérõl” egye-
lõre le kell mondania a városnak.

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, 

hogy Zalakaros város területén 

2011. április 15-én (pénteken) 
háztartási lim-lom gyûjtése történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat ház-
tartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, elekt-
ronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék, gyógy-
szer, autógumi)!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat április 15-én reggel 7
óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2011. április 15-én elektronikai hulladék (TV, hûtõ, 
háztartási kisgépek), valamint autógumi gyûjtése is történik.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat április 15-én reggel 7 – 10 óra kö-
zött helyezzék el kizárólag a Zalakaros,   Fõ u. 6/b. szám alatti Or-
vosi rendelõ és a Közösségi ház közötti parkolóban ideiglenesen
kialakított gyûjtõhelyen!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügye-
let fokozottan ellenõrizni fogja.

Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen
történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Polgármesteri Hivatal, Zalakaros

A központosított elõirányzatból a
kiírás szerint a helyi önkormányzat tu-
lajdonában vagy fenntartásában lévõ
sportlétesítmény fejlesztésére, felújítá-
sára, akadálymentesítésére, eszközbe-
szerzésre igényelhetõ maximális támo-

gatás 20 millió forint. A pályázaton igé-
nyelhetõ támogatás maximális mérté-
ke a fejlesztéshez szükséges összeg 80
százaléka. A pályázat benyújtásának
feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen
helyi sportfejlesztési koncepcióval – e

feltételnek városunk megfelel. Az ön-
kormányzat nyertes pályázat esetén
968 négyzetméter (44 méter x 22
méter) mûanyag borítású pályát építe-
ne, melynek költsége 27.363.040 forint
(az összeg kerítés, kapu építését, pá-
lyavilágítást, kézilabda kaput tartal-
maz.) A pályázaton 20 millió forint
nyerhetõ el, 7,4 millió forint önrészt  a
város a 2011. évi költségvetési tartalék
fejlesztési célú terhére biztosítja.

Az egészséges fürdõvárosért

Egészségterv – pályázati segítséggel

Egy nyertes pályázatnak köszönhetõen hamarosan elkészülhet a
város egészségterve, miután az „Egészséges fürdõvárosért” (TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0549) projekt keretében 6,24 millió forintos, száz
százalékos támogatási intenzitású pályázatot nyert el a város – jelen-
tette ki projektindító sajtótájékoztatóján Novák Ferenc polgármester.

Az iskolai sportudvart korszerûsítenék
A belügyminiszter által kiírt, az önkormányzati feladatellátást

szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázati kiírásra reagálva
városunk az iskolai sportudvar fejlesztésére pályázatot nyújt be – er-
rõl is döntött a képviselõ-testület márciusi ülésén.

Nem tudják felvállalni az esetkocsit
Az önkormányzat több éves törekvése, hogy a mentõállomás létesí-

tését követõen további fejlesztést valósítson meg. Ezért a város a közel-
múltban ismételten kérte az Országos Mentõszolgálattól esetkocsi alkal-
mazását. Jelenleg ugyanis egy 24 órás, továbbá hétfõtõl péntekig 8 órá-
ban egy másik, azaz összesen két mentõgépkocsi teljesít szolgálatot.

Gazdára talált a Sport Hotel, miután a képviselõ-
testület a hotel A épületének mûködtetésére kiírt
nyilvános pályázati eljárást eredményesnek nyilvání-
totta március 17-i ülésén. Novák Ferenc polgármester
arról tájékoztatott: a hotel mûködtetésével kapcso-
latban elfogadták az egyedüliként pályázó László
Jánosné keszthelyi lakos pályázati ajánlatát; a pályázó

az önkormányzat által szabott szigorú feltételeket
teljesítette. A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert az üzemeltetési szerzõdés aláírására a va-
gyonrendelet alapján. A szerzõdés megkötésére 15
napon belül sor kerülhet, így, amennyiben minden a
megfelelõ elõírások szerint zajlik, húsvétra az új mû-
ködtetõ a mûködési engedélyek birtokában lehet.

Gazdára talált a Sport Hotel
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A Városházán tartott állomány-
gyûlésen Novák Ferenc polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta: Zalakaros számára mind
lakossági, mind turisztikai szem-
pontból kiemelten fontos a rend-
õrség jelenléte és munkája, a köz-
biztonság kérdése. A város eredmé-
nyesnek ítéli meg a rendõrõs tevé-
kenységét, melyet a februárban
tartott lakossági fórum egyes fel-
szólalásai is megerõsítettek. Hang-
súlyozta: az elkövetkezõ idõszak-
ban az önkormányzat segédkezet
kíván nyújtani a rendõrõs mûködé-
si körülményeinek javításában, a
feladat koordinátora önkormány-
zati részrõl Kötõ Attila alpolgár-
mester lesz (õ szintén részt vett az
állomány értékelõ ülésén).

Az õrs 2010-es feladatait, ered-
ményeit Tóth Árpád megbízott õrs-
parancsnok ismertette. Rámutatott:
a rendõrõrs a 2010. évben a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányság által a
munkatervben meghatározott fel-
adatokat végrehajtotta. 

– Tevékenységünk során foko-
zott figyelmet fordítottunk a köz-
területi jelenlétre, melyhez – külö-
nösen az idegenforgalmi szezonban
– segítséget kaptunk a ZMRFK Be-
vetési Szolgálatától és a Rendõrtisz-
ti Fõiskolától. A feladatok elvégzése
során a körzeti megbízottak - bár

ügyeltünk arra, hogy minél több
idõt tölthessenek területükön és
csak a legszükségesebb esetekben
kerüljön sor más jellegû igénybevé-
telükre – is nagy óraszámban kerül-
tek bevonásra az õrs mindennapi
tevékenységébe – jelezte.

Az õrs illetékességi területén
2010-ben 472 bûncselekmény vált is-
mertté, mely a korábbi évhez képest
9,8 százalékos csökkenést mutat. A
bûncselekmények jelentõs hányadát
továbbra is a lopások és betöréses
lopások teszik ki.

Zalakaros területén különösen az
idegenforgalmi idõszak kínál alkal-
mat a bûnelkövetõknek, ám itt szá-
mottevõ változás nem történt a
bûncselekmények számának alakulá-
sában.

Az õrs területén emelkedett el-
lenben a gépkocsiból történt lopá-
sok száma, mivel a még mindig jel-
lemzõ elkövetési hely, a Kányavári-
sziget mellett szintén népszerû elkö-
vetési hellyé vált a területileg
Zalakomárhoz tartozó INA töltõállo-
más parkolója – mondta Tóth Árpád.

Az õrsnek akad dolga besurraná-
sos lopásokkal is, melyek jellemzõen
a környezõ településeken történnek;

itt fõképpen az idõs emberek válnak
áldozattá, az elkövetõk a legkülön-
félébb módszerekkel jutnak be az
idõsek lakásába és tulajdonítják el a
sértettek értékeit.

Tóth Árpád jelezte: sajnálatos mó-
don duplájára emelkedett a testi sér-
tések száma az elõzõ évihez képest,
amelyet a Galambokon elkövetett
bûncselekmények száma generált.  A
garázda magatartással elkövetett
bûncselekmények száma stagnál.

A nyomozás eredményességi mu-
tatójáról szólva annak 13,5 százalé-
kos emelkedését jelezte a parancs-
nok.

A közlekedéshez kapcsolódó in-
tézkedésekrõl szólva elhangzott: az
ittas jármûvezetések száma csökkent
ugyan, ám jelentõs mértékben növe-
kedett a helyszíni bírságolások szá-
ma és tovább nõtt a szabálysértési
feljelentések szám is. 

Az õrsparancsnok kiemelten fon-
tosnak tartotta a bûnmegelõzési
munkát, melyre természetesen az
õrs a tavalyi évben is nagy hangsúlyt
helyezett, különösen a nyári idõszak-
ban, amikor a Gyógyfürdõ téren
bûnmegelõzési irodát is mûködtet-
tek, és rendszeres járõrözést hajtot-
tak végre. Ezen kívül megelõzési jel-
leggel napi rendszerességgel biztosí-
tották a diákok biztonságos iskolába
érkezését a zalakarosi és a galambo-
ki általános iskolához. 

Az õrs anyagi lehetõségeirõl szól-
va többek között elhangzott: a plusz
feladatok miatti kilométer keret nö-
velésére, valamint a fokozott ellen-
õrzések finanszírozására Zalakaros
önkormányzata 500.000 forintot
utalt át a ZMRFK-ra. A Zalakaros
Közbiztonságáért Közhasznú Alapít-
vány jóvoltából és felajánlása alapján
egy korszerû, multifunkciós fénymá-
soló berendezés került az õrs hasz-
nálatába. A garabonci és a zalasza-

bari önkormányzatok felajánlása ré-
vén az újonnan alakult Garabonc
körzeti megbízotti irodát laptoppal
és a hozzá tartozó nyomtatóval, va-
lamint digitális fényképezõgéppel
szerelhették fel.

Az idei év feladati közül az õrspa-
rancsnok kiemelte: céljuk a nyomo-
zás eredményességi mutatóinak nö-
velése, a nyomozások idõszerûségé-
nek javítása.

– Kiemelt figyelmet kell fordí-
tani területünkön a gyermek- és fi-
atalkorúak által elkövetett bûncse-
lekmények nyomozásával kapcsola-
tos tevékenységre, illetve a sérel-
mükre, valamint az idõskorúak sé-
relmére elkövetett bûncselekmé-
nyek nyomozása során. Nagyobb fi-
gyelmet kell fordítanunk a csalá-
don belüli erõszak kezelésére, e té-
ren reprezentatív megelõzõ tevé-
kenységre van szükség – jelezte
Tóth Árpád õrsparancsnok.

Nagyobb figyelem a családokra és az idõsekre

Évértékelõt tartott a rendõrõrs

A rendõrõrs elmúlt évi munkájáról számolt be a nagykanizsai
rendõrkapitányság vezetõje, dr. Molnár József alezredes és az õrs ál-
lománya jelenlétében Tóth Árpád rendõr százados, megbízott õrspa-
rancsnok március 11-én. 

Az új rendelkezés szerint ugyan-
is, amennyiben a fenntartó önkor-
mányzati társulás vagy többcélú kis-
térségi társulás, a társulási megálla-
podásban erre kijelölt települési
önkormányzat alkot rendeletet az
érintett tárgykörökben. A rendelet
megalkotására Zalakaros várost je-
lölte ki a társulás, így a szociális tör-
vény változása miatt, a fentiek fi-
gyelembe vételével tárgyalta a kér-
dést a képviselõ-testület legutóbbi
ülésén, melynek nyomán egységes
rendeletben szabályozta a kistérsé-
gi társulás területén lévõ települé-
sekre vonatkozóan a személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról
és azok igénybevételérõl szóló ren-
deleteket, valamint a fizetendõ té-
rítési díjakról szóló szabályokat. A
házi segítségnyújtás intézményi té-
rítési díja továbbra is 150 forint/óra.

A képviselõ-testület ehhez kap-
csolódóan a fizetendõ térítési díjakról
szóló helyi hatályos rendeletét is felül-
vizsgálta.  A szociális étkezés szolgál-
tatási önköltségét 680 forintban álla-
pították meg, a mostani felülvizsgálat
során azonban a testület nem emelte
az étkeztetés intézményi térítési díját,
amely így   továbbra is 460 forint/
adag, a szállítás 75 forint/alkalom.

Természeti értéket károsítottak meg
Vandál puszítás nyomait viseli a Belenus hotel bejáratánál álló

35 éves nyírfa. Horváth József közterület-felügyelõ tájékoztatása
szerint az egészséges, ép fát ismeretlen tettes vagy tettesek
nagy valószínûséggel láncfûrésszel, 8–10 centiméteres mélység-
ben körbevágták. 

– Nem vágták ki a fát, de
amit tettek, sokkal rosszabb,
hiszen ez a csodálatos növény
elõbb-utóbb kiszárad, elpusztul
– mondta Horváth József. Hoz-
zátette: a közterület-felügyelet
a rendõrségen feljelentést tett
rongálás, természetkárosítás cí-
mén, különösen, mivel a fa helyi
természeti értékeink között is
helyet foglal. 

– Továbbra is kérdés marad
azonban, hogy lehet, hogy sen-
kinek nem tûnt fel az a „mun-
ka”, melyet a tettes(ek) a fa
körül végzett (végeztek)?

Egységesen szabályozták
a szociális alapellátásokat 

Egy új törvényi rendelkezésnek eleget téve rendezõdhet az önkor-
mányzati társulások rendeletalkotásának problémája a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a
fizetendõ térítési díjakról.



2011. március 24.4

Húshagyó kedden
Zalakarosi 

Turisztikai EgyesületKarosi civil tér

Húshagyókedden a Bottal-fogó együttes tagjai felidézték a régi
maszkázás szokását. A farsangolást a helyi népszokásnak megfelelõ-
en igyekezett a csoport bemutatni: vagyis, hogy ezen a napon hogyan
történt a házakhoz való bekéredzkedés: „Itthon van-e gazda? Van-e jó
farsangja?”, majd az adománykérést: „Menjen fel a padlásra, hozzon
le szalonnát, húzza a nyársamra!”, valamint elénekelték jókívánságai-
kat a háziaknak: „Adjon az Úristen ennek a gazdának nyolc-tíz ökröt,
öt-hat lovat/sok kulacs bort, sok kalácsot (sok vendéget). Ojjan
egészségös legyen minden családtagja, mint a makk.”

A maszkázók a térségre jellemzõ szokás szerint öltöztek föl: a
fiúk lányoknak, a lányok fiúknak „álcázták” magukat. Természete-
sen  az adományoknak a „lányok” a fedeles kosarat, a „fiúk” pe-
dig nyársakat cipeltek.

A kis csapat lelkesen, kereplõkkel és egyéb zajkeltõ eszközök-
kel vonult a városban. A helyiek meglepõdéssel és nagyon szíve-
sen fogadták a házhoz betérõket, örömmel vették a már elfelej-
tõdött régi szokás újbóli felidézését.

Mindezért kis „lélekmelegítõvel” kínálták meg a jókívánság-ho-
zókat, a kosarakba enni-innivaló, ital, édesség, a nyársakra a nap
jellemzõ népi étele, a fánk került. A csoport az est során nagyon
jól érezte magát, a kapott adományt a következõ Bottal-fogó
próbáján jóízûen el is fogyasztották.

Az önkormányzattal kötött
együttmûködéssel kapcsolatban az
egyesület javasolta az önkormány-
zat által évente átadásra kerülõ ösz-
szeg infláció mértékével történõ
emelését. A rendezvényekkel kap-
csolatban elhangzott: csekély tu-
risztikai vonzereje miatt a majális és
a fúvósfesztivál szervezését az
egyesület nem kívánja felvállalni,
ellenben a Pünkösdi Piknik, a Kan-
navirág fesztivál, a Város napja, a
Bornapok, az augusztus 20-i ren-
dezvények, a Szüreti mulatság és a
Télünnepi vásár szervezése tovább-
ra is az egyesület szervezésében
maradna, némely esetben a Közös-
ségi Házzal együttmûködve. 

A Zalakaros kártya bevezetésé-
vel kapcsolatban a turisztikai
egyesület a kártya bevezetését a
városnak nem javasolta. Ugyanak-
kor a fokozatosság elvére való te-
kintettel az úgynevezett kupon-
füzetes megoldást javasolta a
zalakarosi vállalkozóknak a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsé-
gén keresztül, valamint a szobaki-
adóknak, hogy ilyen típusú kez-
deményezéssel ennek a bevezeté-
se megtörténhessen.

A városmarketinges interjúkról
készült beszámolók kapcsán az
egyesület elnöksége az önkor-
mányzatnak az állás újbóli meghir-
detését javasolta.

Újból meghirdetnék
a városmarketinges pályázatot

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöksége március 9-én a Gránit
Gyógyfürdõ tanácskozójában tartotta elnökségi ülését. A résztvevõk
többek között az önkormányzat és az egyesület együttmûködését
vizsgálták felül, jóváhagyták az egyesület és a bérlõk között kötendõ
barna fa táblák bérletérõl szóló megállapodást, tárgyaltak a város na-
pi elõkészületekrõl. Az elnökség beszámolót hallgatott meg a TDM-
pályázat jelenlegi állásáról, és megvitatták a Zalakaros kártya beveze-
tésének lehetõségét is.

Maszkázott a Bottal-fogó

A karosiak a keszthelyieket játé-
kos úszóversenyre és tekeversenyre
invitálták, utóbbi helyszíne a Betyár
Csárda volt. Mindkét versenyben
vegyes csapatok mérkõztek egy-

mással. A sportolás után minden bi-
zonnyal jólesett a finom vacsora,
melynek során a szövetség tagjai
kicserélhették tapasztalataikat a
két város vállalkozási és befektetési

lehetõsége-
irõl, a vállal-
kozói kör-
nyezet vál-
tozásairól,
valamint a
szövetségek
és az önkor-
mányzatok
k ö z ö t t i
együttmû-
ködés lehe-
tõségeirõl,
eredménye-
irõl.

ZVSZ – Versenyben
a keszthelyiekkel

Évek óta jó kapcsolatokat ápol egymással a Zalakarosi Vállalkozók
Szövetsége a Keszthelyi Vállalkozók Szövetségével. A jó kapcsolatot
közös programokkal erõsítik – így történt ez a közelmúltban is, ami-
kor a zalakarosi szövetség meghívására a keszthelyi vállalkozói cso-
port a ZVSZ hagyományos sportnapján vett részt.2011. ÁPRILIS 3. – NAGYRADA - KULTÚROTTHON

Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk a 2011. árpilis 3-án (vasár-
nap) 17 órai kezdettel tartandó Zalakaros Térsége Egyesült
Hegyközség III. Borversenyére.

Program: 17.00: Nagyradai Énekkar – 17.20: Tulok Teréz – 17.30 Zala-
karosi Dalárda. 18.00: Ünnepélyes eredményhirdetés.

Aki a borversenyen részt kíván venni, az fajtánként 2 db 0,75 literes
üvegpalackban szíveskedjen leadni 2011. március 31-én az alábbi
helyszíneken: Dióskál – Egeraracsa: Szekeres József, Egeraracsa Fõ u. 76.;
Zalaszabar: Kovács Dezsõ, Zalaszabar Deák F. u. 29.; Orosztony:
Péntekné Venczel Márta, Orosztony Petõfi u. 51.; Nagyrada:
Hegyközségi iroda, Nagyrada Kossuth u. 51.; Garabonc: Kránitcz László,
Garabonc Fõ u.; Zalakaros: Süslecz Árpád, Zalakaros Liget u. 20/d.;
Galambok: Horváth László, Galambok Ady u. 95.; Zalakomár: Marton
László, Zalakomár Fõ u.; Miháld: Vig Zsolt, Miháld Táncsics M. u. 6.

Egy minta bírálati díja 500 Ft, minden további minta 200 Ft, melyet a
minta leadásakor kell kifizetni. Az üvegeket kérjük címkével ellátni a követ-
kezõk szerint: a termelõ neve, címe, a minta évjárata, fajtája és termõhelye.

Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség – 8746 Nagyrada, Kossuth L. út 51.
Tel/Fax: 06-93/389-093; E-mail: zalakaros@hkozseg.t-online.hu

Borverseny április 3-án

A maszkázókat a Bazsó-család fogadja.
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Március 15. a szabad magyar
sajtó napja is egyben, hiszen
1848-ban e napon kinyilvánítot-
ták „a cenzúra eltörlését, a sajtó
szabadságát.”

Részben az új magyar médiatör-
vény megszületése, részben általá-
ban a mindenkori politikai függõ-

ség miatt ma többen megkérdõje-
lezik a sajtó szabadságát. E témáról
zalakarosi itt tartózkodása során
Szalai Annamáriával, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság elnökével
beszélgettünk.

– A sajtószabadság kapcsán
sokan kiáltanak farkast… Ön sze-
rint beszélhetünk szabad magyar
sajtóról ma?

– A médiumok ma nagyon vál-
tozatos képet mutatnak. Van, ahol
képes függetlenül mûködni a he-
lyi média, van, ahol megkötik a
kezét rövid távú érdekeket szol-
gálva. Magyarországon azonban
ma sok és sokféle szerkesztõség
van, téved, aki azt gondolja, hogy
sakkban lehet tartani egy médiu-
mot; a hírek másutt, máshogy is
megjelentethetõk.

– Rövid távú érdekeket emlí-
tett. Politikai érdekek irányításá-
ról beszélünk?

– Helyi szinten találkozunk ez-
zel is, bár ezt – a fentiekbõl kiin-
dulva – ki lehet védeni. Sokkal ag-
gályosabbnak tartom a gazdasági
függõséget, a gazdasági érdekek
érvényesítését. Tapasztalható, ám
bizonyítani nehéz, hogy bizonyos

piaci szereplõk befolyásolják a saj-
tó munkáját azzal, hogy õk a rek-
lámpiac érdemi szereplõi, s ebbõl
kiindulva adnak vagy nem adnak
támogatást. Ez jóval aggályosabb,
mint a politikai függés.

– Ellenszer?
– A nyilvánosságra mindig a

nyilvánosság az ellenszer – az asz-
tal alatti cselekményeket meg kell
mutatni…

– Rengeteg támadás érte a

magyar médiatörvényt, melynek
kapcsán cenzúrát emlegettek
többen. Az Európai Unió is vizs-
gálta a törvényt. Hogyan kom-
mentálja a helyzetet?

– Uniós útmutatások alapján
négy apróbb javítást kell tenni a
médiatörvényben, a jogszabály
koncepciójában azonban nem
változott. Bízom benne, hogy
végre a helyére kerül minden, és
az új médiatörvény olyan korsze-
rû európai szabályozás lesz, mely
alkalmazhatóbb, mint az eddigi-
ek.

Aggályos a gazdasági függõség
Interjú Szalai Annamáriával

– Magyarország jelentõsebb
fürdõvárosai vesznek részt ezen a
kiállításon, nagyon lényegesnek
tartom tehát, hogy Zalakaros is
képviseltesse magát. Az idei be-
mutatkozáshoz pályázati források
segítségével készíttettük el a
standokat, a mobil installációt, a
pultokat, valamint a stand egyéb
berendezéseit – jelezte.

A TDM-pályázatból szerencse-
kerék is foroghatott a karosi stand-
nál, mely ugyancsak vendégcsalo-
gatónak mutatkozott. Fáradhatat-
lanul „gyûjtötte” a standhoz az ér-
deklõdõket a Karos Spa kabalafigu-

rája, Levelei Béla is, aki emellett
prospektusokkal is ellátta a nagyér-
demût.

– A kiállításon nagy érdeklõdés
mutatkozott a belföldi turizmus
iránt, nagyon keresettek voltak a
wellness-ajánlatok, lehetõségek. A
szakmai napon standunkat meglá-
togatták az utazási irodák, szak-
mai szervezetek képviselõi is, és
külön öröm volt számunkra – erre
ugyanis eddig még nem volt példa
–, hogy a zalakarosi képviselõ-tes-
tület is megtisztelte látogatásával
a kiállítást.

Szécsényi Szabolcs elmondta: a

bemutatkozá-
son a TDM-
s ze r veze tek
közötti eszme-
cserére is sor
ke rü l he te t t ,
melyen körvo-
nalazódtak a
j ö v õ b e n i
együttmûkö-
dések lehetõsé-
gei, valamint a
közös pénzlehí-
vások lehetõ-
ségének rész-
letei is.

Wellness-kínálat 
az érdeklõdés középpontjában

Az Utazás kiállítás tapasztalatairól

Elõzõ számunk megjelenésével azonos idõben zajlott hazánk legnagyobb turiszti-
kai kiállítása, az Utazás Budapesten. Amint arról röviden már beszámoltunk, a szak-
mai találkozón az önkormányzat, a gyógyfürdõ és több szálloda is képviseltette ma-
gát. Eredményesnek, jó hangulatúnak és továbbra is fontosnak ítélte és ítéli meg az
Utazás kiállítást Szécsényi Szabolcs, a Tourinform-iroda vezetõje.

Névjegy
1982 – tanítói diploma Szombathelyen.
1998 – szakközgazda diploma megszerzése
1982–84 – Zalaegerszegen tanít
1984–85 – újságíró a Zalai Hírlapnál
1985–1997 – a Zala Megyei Moziüzemi Vállalat filmiroda vezetõje
1997–2002 – a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem igazgatója
1998 – a Fidesz országgyûlési képviselõje
2002-tõl óraadó a Kodolányi fõiskolán, egy év múlva adjunktus
2003 – a Fidesz Országos Választmánya alelnöke
2004 – az Országos Rádió és Televízió testület tagja
2010 – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Zalakarosi kötõdés: baráti kapcsolatok révén saját megfogalmazása
szerint „hazajár” Zalakarosra, a város alpolgármesteréhez munka- és
baráti kapcsolat is fûzi.
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Így írunk mi – a karosi ifjak jegyezetei

Szombaton reggel vidáman és
kicsit álmosan indult szerény kis
csapatunk a Baranya megyei látvá-
nyosságok meghódítására. Elsõ ál-
lomásunk Pécs volt, az egyetemi vá-
ros. A város légköre és finomságai
ragadtak el bennünket. Egy éven
sem maradhat ki a programok kö-
zül a gyaloglás, így csináltunk egy
hosszú túrát a tv-torony környé-
kén, Stégli János vezetésével. A va-
csit a Celláriumban fogyasztottuk
el, ami egy pincében lévõ étterem
(ahol nincs se térerõ, és mint utólag
kiderült, facebook sem...). Vasárnap
délelõtt körbejártuk a várost, majd
elindultunk Villányba, ahol a Bor-
múzeum várt bennünket, este pe-
dig egy paraszttálas, borkóstolós
vacsorán vettünk részt. A hétfõi
napon megnéztük a Siklóstól nem

messze lévõ szoborparkot, ahol sa-
ját kis kompozíciót is készítettek
néhányan. Majd csülkös, babos,

boros ebéd után számháborúba
keveredtek csapataink. 

A hazautunk hosszú és nem ki-
fejezetten pihentetõ volt, mégis
mindenki tanulhatott valami újat.
Idén is gazdagodtunk élményekkel,
megszedtük magunkat csoportve-
zetõnk ,,tudástárából” és a környék
szépségeibõl.

A Zalakarosi Ifjúsági Klub jelenlegi tagjai immáron harmadik éve
vesznek részt a Közösségi Ház által szervezett honismereti autóbu-
szos kiránduláson. Három éve Gyöngyös és környéke, tavaly Gyõr,
Sopron és környéke volt a célpontunk. Idei utunk Pécs, Villány, Siklós
és  környékére vezetett. 

A kötelezõ képzéseken a nevelõ-
testületbõl hárman vettek részt.

Jó gyakorlatot a gyenesdiási óvo-
dától vásároltunk: „Zöld hetek, zöld
szemlélet elméletben és gyakorlat-

ban”. Vásárolt innovációként az óvo-
da néphagyomány ápoló programjá-
hoz kapcsolódva népi iparmûvészek
által tartott kézmûves foglalkozáso-
kat és népzenei csoportok elõadását
vásároltunk meg. Valamennyi ese-
ményt úgy szerveztük, hogy azokon
a szülõk is részt tudjanak venni. Így
került sor 2–2 alkalommal a
zalakomári citerazenekar és a nagy-
kanizsai Bojtár népzenei együttes
elõadására, hangszer bemutatójára
és táncházra. Az iskola Zöldág tánc-
együttesének mûsora és táncháza
színesítette az õszi vásárunkat, Már-
ton-napját és a Húshagyó keddet. A

gyerekek közben ismerkedhettek
népi hangszerekkel, azok hangjával,
és ki is próbálhattak ezeket (citera,
köcsögduda, síp, kereplõ...). A gyere-
kek a szülõkkel több alkalommal bõ-

rözhettek, szõhettek, csuhé díszeket
készíthettek, agyagozhattak.

Saját jó gyakorlatunk: „Jeles na-
pok, néphagyomány ápolás” és egy
projekt: „õsz” címmel a  pályázat
kapcsán tanultakat igyekeztünk a
pedagógiai munkába is beépíteni.

Már a tavaszi kötelezõ program

átdolgozásakor a kompetencia alapú
óvodai nevelés alapelveit: a környe-
zetvédelmet, a környezet megisme-
rését, a környezettudatos magatar-
tás kialakítását célzó tartalmakat
beemeltük a helyi programunkba. 

A kiegészítõ segédkönyveket a
különbözõ fejlesztésekhez használ-
juk fel, melyek játékosak és nagyon
motiválják a gyerekeket.

A különbözõ kötelezõ módszer-
tani képzésekbõl új módszereket, el-
járásokat, korszerû technikákat is-
mertünk meg, melyeket egymásnak
átadva építjük be a munkánkba.

A számítógép különbözõ peda-
gógiai tevékenységekben való fel-
használását tanfolyamon sajátítot-
tuk el. Az ott szerzett ismereteket
az óvodapedagógusok napi felké-
szülése mellett a csoportokban a
gyerekek is felhasználhatják isme-
retbõvítésre.

Összességében a pályázat meg-
valósítása az óvoda pedagógiai mun-
kájában nemcsak tartalmi, hanem
módszertani megújulást is hozott.

Novák Ferencné óvodavezetõ

Az egészséges

fogakért
Az orvosi, védõnõi szûrõ-

vizsgálatokon kívül a fogá-
szati ellenõrzések is rendsze-
resek az általános iskolában,
valamint az óvodában. 

A szûrések alkalmával szin-
te minden harmadik gyermek-
nél találnak lyukas fogat, me-
lyet általában a túl sok édesség
fogyasztása, az alapos rágás hi-
ánya és a fogmosás elhanyago-
lása okoz. Az iskolások, akiknél
elváltozást talál a fogorvos,
egy tájékoztatót kapnak, mely-
ben kérik a szülõt, hogy miha-
marabb kezeltessék a gyermek
fogát, hisz az idõben kezelt fog
még megmenthetõ. 

Az óvodás gyermekek az
óvónénik kíséretében láto-
gatják meg a fogorvosi ren-
delõt. A szûrésen túli cél a
gyerekek fogápolási és szájhi-
giéniás felvilágosítása, és nem
utolsó sorban a gyermekek
fogorvostól, fogászati vizsgá-
lattól való félelmének leküz-
dése, játékos módon.

A kedves szülõk figyelmébe
ajánlom Hanna Künzel-Günter
Schmitz: Fognyûvõ Manócska
címû könyvét, amely kifejezet-
ten óvodás, kisiskolás korú
gyermekeknek szól.  Az iskolai
felvilágosító elõadásom alkal-
mával a kicsik szívesen hallgat-
ják  Nyalókás Gergõ történe-
tét, és mindig megígérik, hogy
ezentúl soha nem felejtik el
megmosni a fogukat. 

Amit tehetünk gyermekeink
egészséges fogaiért: fõétkezé-
sek között ne adjunk édessé-
get, cukros italokat. Chips he-
lyett adjunk szeletelt sárgaré-
pát, gyümölcsöt. Kicsi kortól
kezdve adjunk vizet tea he-
lyett, édes folyadékot cumis-
üvegbõl ne adjunk a babáknak!
Minden alkalommal ellenõriz-
zük a gyermekek fogmosást!

Fontos a személyes példa-
mutatás is. A szülõ nyugod-
tan vigye magával gyerme-
két, ha fogorvoshoz megy el-
lenõrzésre. Ezúton kérem a
Szülõket, hogy az ingyenesen
meghirdetett szájüregi szûré-
sek lehetõségével élve keres-
sék fel a fogorvosi rendelõt,
mert az idõben felfedezett
szájüregi daganatok jó esél-
lyel gyógyíthatóak.

dr. Heller Péterné védõnõ

Kompetencia alapú nevelés
A Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda a TÁMOP 1.3.4. pályázat-

ban 25.000.000 forintot nyert, melybõl az óvodai intézményegység
része 5.000.000 forint. A támogatást kompetencia alapú program
megismerésére, programhoz kapcsolódó képzésekre, a programcso-
mag és kiegészítõ segédletek megvásárlására, meseládikóra, innová-
cióra, jó gyakorlat vásárlására, mentorálásra és egyéb költségekre
használta fel az intézmény. A programcsomag és kiegészítõ segéd-
anyagok nyomdaköltségét megspórolva tudtunk a program megva-
lósításához szükséges eszközöket vásárolni: lombgereblyék, talicskák,
homokozó-vizezõ, fejmaszkok, bábok, kresz-táblák.

Támogatás az óvodának

Apró-hír:

Újabb bébi született településünkön:
Nagy Gellért Felicián február 17-én látta meg
a napvilágot. A kicsi az Ibolya köz új kis lakó-

ja, aki harmadik gyermekként érkezett a családba; nõvére, Julcsi  5
éves lesz, bátyja, Ágoston jövõ héten tölti be harmadik életévét.

Gratulálunk a családnak a kis jövevényhez!

Gólyahír 
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A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség szervezésében megrendezett
tornán a Bakony, a Dráva és a Du-
na NB III. csoportjainak válogatot-
tai körmérkõzésekkel döntötték
el, hogy melyik csoport váloga-
tottja vívja majd a döntõt a keleti
országrész csoportjainak (Alföld,
Mátra, Tisza) tornájából kikerülõ
gyõztesével 2011. június 8-án Telki-
ben. A 23 év alatti, amatõr státus-
sal rendelkezõ labdarúgókat fel-
vonultató tornát a Bakony csoport
válogatottja várhatta a legkedve-
zõbb helyzetbõl, hiszen az õsszel
rendezett elsõ fordulót megnyer-

te. Ezen a tornán azonban a „du-
nai fiatalok” remekeltek, akik
mindkét mérkõzésüket megnyer-
ték, s ezáltal a két torna összesíté-
sébõl is õk kerültek ki gyõztesen.
A tornára kilátogató nézõk két is-
merõs arcot is felfedezhettek, hisz
a nagyradai Babati Tamás és a
zalakarosi Csepregi Tamás is pályá-
ra lépett a Bakony válogatottjá-
ban.   

– E torna megrendezésével
megmutathattuk a labdarúgó
szakembereknek a városunkban
rejlõ lehetõségeket – jelezte a tor-
nát követõen Deutschné Lang Erika

alpolgármester. Külön köszönetét
fejezi ki a Karos-Park Kft. dolgozó-
inak az öltözõk felújításáért és a
Sportcentrum pályáinak gondozá-
sáért, valamint a Közösségi Ház kol-
lektívájának a torna sikeres meg-
rendezésében való közremûködé-
sért. Az MLSZ Zala Megyei Igazga-
tója, a tornát megtekintõ Józsi
György és valamennyi sportvezetõ
elégedetten nyilatkozott a váro-
sunkban tapasztaltakról, így joggal
remélhetjük, hogy az utánpótlás
válogatott mérkõzés és a mostani
torna után a jövõben még több
rendezvénynek adhatunk otthont,
s kapcsolódhatunk be a labdarúgás
mint kiemelt sportág vérkeringésé-
be.

A 2011. március 12-én leját-
szott Zalakaros – Gelse mér-
kõzéssel megkezdõdtek a ta-
vaszi küzdelmek a labdarúgó
megyei I. osztályban is. A csa-
pat a jobb második félidejé-
nek köszönhetõen 3-1 arányú
gyõzelmet aratott, így mind-
össze 2 ponttal lemaradva az
1. helyezettõl várják a folyta-
tást.

A ZALAKAROS GRÁNIT
GYÓGYFÜRDÕ SE labdarúgó
csapatának mérkõzései: 18.
forduló: 2011. 03. 26., 15.00
GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ SE –
TORMAFÖLDE. 19. forduló:
2011. 04. 02., 15.30 Z.BECSALI-
TUNGSRAM LSE – GRÁNIT
GYÓGYFÜRDÕ SE. 20. fordu-
ló: 2011.  04. 09., 15.30 GRÁ-
NIT GYÓGYFÜRDÕ SE –
PACSA. 21. forduló: 2010. 04.
17., 16.00 TESKÁND KSE –
GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ SE. 22.
forduló: 2011. 04. 23., 16.00
GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ SE –
TÓTH-HÚS PÓKASZEPETK. 23.
forduló: 2011. 05. 01., 16.30
SEMJÉNHÁZA – GRÁNIT
GYÓGYFÜRDÕ SE. 24. fordu-
ló: 2011. 05. 07., 16.30 GRÁNIT
GYÓGYFÜRDÕ SE – KSE
CSESZTREG. 25. forduló: 2011.
05. 15., 17.00 LENTI TE – GRÁ-
NIT GYÓGYFÜRDÕ SE. 26. for-
duló: 2011. 05. 21., 17.00 GRÁ-
NIT GYÓGYFÜRDÕ SE – ZA-
LALÖVÕ TK 27. forduló: 2011.
05. 29., 17.00 FC NAPRED  –
GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ SE. 28.
forduló: 2011. 06. 04., 17.00
GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ SE –
EGERVÁRI TE. 29. forduló:
2011. 06. 12., 17.00 KENTAUR
ASC – GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ
SE. 30. forduló: 2010. 06. 19.,
17.00 GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ
SE – ZALASZENTGRÓTI VFC.

Az ifjúsági mérkõzések 2
órával elõbb kezdõdnek.

SZURKOLJUNK EGYÜTT 
CSAPATAINKNAK!

„A szeles, de szikrázó napsütés-
ben 43-an indultunk neki a
zalakarosi utcáknak. A tavaly felállí-
tott székely kapu és az arborétum
megtekintése után értünk fel a kilá-
tóhoz, ahonnan
a csapat Zala-
újlak felé indult.
Vendéglátóink
az önkormány-
zat épületében
forralt borral,
meleg teával,
üdítõvel és egy
kis édességgel
kínálták meg a
k i rándu lókat .
Csuha Piroska,
az Egry József
Alapítvány ve-
zetõje tartotta
meg a megem-
lékezést, a híres
f e s t õ m û v é s z
s z ü l e t é s é n e k
128. évfordulója
alkalmából. A megemlékezés után
megtekintettük a helytörténeti ki-
állítást, majd tovább indultunk
Nagybakónak felé. A folyamatosan
emelkedõ út megtétele után a
Gesztenyeháznál szusszantunk
egyet, hogy utána a József-hegyi
haranglábat vegyük célba. A han-

gulatos haranglábnál rövid pihenõt
tartottunk, mely után a jelzett úton
leereszkedtünk a faluba. Néhány
nyílt részen csodálatos kilátás nyílt
a Bakónaki-patak völgyében elte-

rülõ településre és a nyugatra hú-
zódó dombsorra, melynek a tete-
jén, a Tukora-tetõn (317 m) áll a táj
egyik jellegzetes épülete, az 1972-
ben épült TV torony. A szeles úton
hamarosan leértünk a faluba. A jel-
zett úton hamarosan ismét csatla-
koztunk a kék sáv   jelzéshez, me-

lyen kisétáltunk a környék egyik
legkedveltebb kiránduló helyéhez
az Eszperantó-forrásokhoz. A for-
rások völgyébe érkezve a baloldali
forrás volt eredetileg az Árpád-for-
rás, de az elvégzett forrásfoglalási
munkák után a jobb oldali forrással
együtt Eszperantó-forrásoknak ne-
vezték el azokat. A pihenõhelyen
rövid szünetet tartottunk. Elõkerül-
tek az elemózsiák és a napos, de
szeles völgyben erõt merítettünk
az elõttünk álló meredély megmá-

szásához; érintettük a régi sípályát
és megnéztük az alatta kéklõ
Morgányi-tavat. 

A tavaszi elsõ túránk sikeresen
zárult – a dél-zalai dombok még
mindig ezer apró csodát rejteget-
nek a felfedezésükre induló termé-
szetjáróknak.”

LABDARÚGÁS

Csapatmérkõzések
a sorsolás után

Válogatottak tornája Zalakaroson
A Nyugati régió NB III-as válogatottai mérték össze erejüket 2011.

március 15-én a Zalakarosi Sportcentrumban.

Egry József emléktúra
A „Szívünk csücske Zala” túrasorozat keretében március 12-én ke-

rült megrendezésre az Egry József emléktúra, melyen Lõrincz Sándor
szervezõ és túravezetõ a 18 kilométer hosszú, Zalakaros – Zalaújlak –
Gesztenyeház – Nagybakónak – Eszperantó-források – TV torony -
Újudvar útvonalon vitte a ragyogó kora tavaszban a lelkes, majd fél-
száz résztvevõt. Az alábbiakban Lõrincz Sándor túravezetõ beszámo-
lóját olvashatják.
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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

Zalakaros Város Önkormány-
zata nyilvános pályázatot hirdet a
Zalakaros Gyógyfürdõ téren lévõ
261/38 hrsz. alatti úgynevezett 

„ZÖLD PAVILON”
épületének kötött 

– kereskedelmi célú  –
bérlet útján történõ 

hasznosítására.

A pályázat feltételeirõl szóló
tájékoztató átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Osztá-
lyán ügyfélfogadási idõben(8749
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1., II.
emelet, 203. szoba – Tel:93/540-
039) 2011. március 3-án 8.00 óra
és 2011. március 16-a 12.00 óra
között. 

Az ajánlatok benyújtásának
határideje: 2011. március 26., 12.00
óra. A tárgyalás idõpontjáról az
ajánlattevõk értesítést kapnak.

A pályázati felhívás letölthetõ
a http://varoshaza.zalakaros.hu/
onkormanyzat/lakossagi-tajekoz-
tato internetes oldalról.

Pályázat

ZALAKAROS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ KÖZPONT 
– Zalakaros , Zrínyi u. 2. –

Próza-versíró, fotó- és rajz 
PÁLYÁZATOT HIRDET

„HA ÉN VARÁZSLÓ LENNÉK” CÍMMEL.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: Csiribi-csiribá pricc-pracc-prucc! Mit tennél, ha hatalmat
kapnál a kezedbe és egy varázsütésre mindent megváltoztathatnál?

Hogy képzeled el a változást? Mit változtatnál meg az életeden, ha minden úgy
lenne, ahogy TE AKAROD?! Mit alakítanál át? Milyen lenne az új életed, új környe-
zeted? Mi az, amin TE változtatnál? Szedd rímekbe, fogalmazd meg, fotózd le
vagy rajzold le nekünk, hogy SZÁMODRA mi jelentené a csodát, a varázslatot! 

Információ kérhetõ: ZKTT Szociális Alapellátó Központ irodája 93/340-737 telefonszámon.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 0–99 éves korig
A beérkezett munkák korcsoportok szerint kerül-

nek értékelésre.

Szükséges a név, életkor, iskola neve, osztály lát-
ható helyen való feltüntetése. ÉRTÉKELÉS: A kiemel-
kedõ alkotások kerülnek értékelésre.

Kizárólag a pályázati felhívásra megírt, eddig
nem közölt munkák kerülnek zsûrizésre.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2011. MÁJUS 13., 12.00

Intézményünk a pályázatot amatõr kategóriában
hirdeti meg  Zalakaros Kistérség településein. A tér-
ség településein kívülrõl érkezõ pályázók munkái kü-
lön kerülnek zsûrizésre.

Az elkészült munkák a Zalakaros Kistérség Több-
célú Társulás Szociális Alapellátó Központ címére
(Zalakaros Zrínyi u. 2.), vagy a településeken dolgozó
családgondozónak személyesen  adhatók be.

A pályázati munkák mellé kérjük, jelezze elérhe-
tõségeit (telefon, e-mail, postai cím).

A remekmûvek értékeléséhez a zsûritagok meghí-
vása a Zalakaros Kistérség településein élõ, szakmai-
lag hozzáértõ személyek közül kerülnek kiválasztás-
ra.

Az ünnepélyes díjátadó idõpontjáról és helyszíné-
rõl minden díjazottat értesítünk.

JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Programok
Április 3. (vasárnap), 17.00 

Zalakaros Térsége Egyesült Hegy-
község III. Borverseny – Nagy-
rada, Kultúrotthon. Szervezõ: Za-
lakaros Hegyközség, Közösségi Ház

Április 9. (szombat), 09.00
Kalandtúra – „Sportolj és Nyerj”
– Zalakaros, Parkerdõ. Szervezõ:
Közösségi Ház.

Április 16. (szombat), 13.00
Önkéntesek Fiatalok Napja – Za-
lakaros, Parkerdõ. Szervezõ: Kö-
zösségi Ház, Karosi Ifjak Köre
Egyesület.

Április 23. (szombat), 14.00
Családi Nyúlkergetõ – Zalakaros,
Kertmozi. Szervezõ: Turisztikai
Egyesület.

Április 13, 27 (szerda), 14.00
Ezüst Klub – Zalakaros, Közösségi
Ház. Szervezõ: Közösségi Ház.

A programváltozás 
jogát fenntartjuk!


