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A hagyományokhoz híven
idén is megrendezi településünk
a Karos Város Napjai rendez-
vénysorozatot, mellyel Zalaka-
ros várossá avatását ünnepeljük.
A rendezvényre idén július
22–24-én kerül sor.

Ahogyan azt már megszok-
hattuk, a programok döntõ ré-
szének a Gyógyfürdõ tér és a
Dísz tér ad helyet, a városi ün-
nepségre pedig a
kertmozi épületé-
ben kerül sor.

Rengeteg színes
és érdekes program várja majd a
közönséget, a kulturális mûso-
rok mellett (melyen helyet kap-
nak meghívott fellépõk és tele-
pülésünk mûvészeti csoportjai
is) számos sportprogrammal is
csábítják a nagyérdemût, de lesz
szerencsekerék, karosi kínáló is,
és a város napi ünnepséget kö-
vetõen ismét megvendégelik a

település civil szervezetei, szál-
lodái az általuk készített finom
falatokkal az ünnepségen részt
vevõket, a város lakosságát.

Az elmúlt években a megven-
dégelés helyszíne a sportpálya
volt, az idei város napi rendez-
vény képviselõ-testületi megvi-
tatása során azonban Novák Fe-
renc polgármester az iskolát
mint lehetséges fõzési és ven-

déglátási helyszínt is felvetette.
A bizottságok a Sportcent-

rum mellett foglalt állást, a vita
során azonban több érv és ellen-
érv is elhangzott a pálya és az is-
kola mellett és ellen. Többek kö-
zött, hogy a sportcentrumba
nem csupán a zalakarosiak jön-
nek, holott a megvendégeléssel
a város éppen nekik szeretne

kedveskedni. Az iskola rossz idõ
esetén is alkalmas a vendégfo-
gadásra, ugyanakkor messze
van az eredeti helyszíntõl, és
kérdés, hogy emiatt a program-

ra érkezõk csoportját – akiket
nyilván az ünnepséget követõ
Gyógyfürdõ téri rendezvények-
re is várnának – nem osztja-e
meg a két helyszín?

A képviselõk végül is egyet-
értettek Deutschné Lang Erika
alpolgármester javaslatával, aki
a helyszín kiválasztására lakos-
sági szavazást javasolt, rámutat-

va: miu-
tán a ven-
déglátás
a karosi-
aknak és
a karosi-
a k h o z
s z ó l ,
d ö n t s é k
el õk, hol
töltenék
szíveseb-
ben a vá-
ros nap
estéjét?

A szavazás részleteirõl a
Karosi Krónikában található sza-
vazási lapon adunk tájékozta-
tást.

SZAVAZZON ÖN IS!

Fennállásá-
nak húszéves
évfordulóját
ünnepelte áp-
rilis 8-án a Mó-

ra-iskola. A kulturális mûsorral fû-
szerezett ünnepségen részt vettek
az iskolában végzett egykori diá-
kok, az iskola elsõ vezetõje,
Péterffy Zoltánné, és az iskola lét-

rehozása körül bábáskodó Szirtes
Lajos, településünk nyugalomba
vonult polgármestere, aki elsõként
köszöntötte a vendégeket.

(Folytatás a 6. oldalon.)

FENNÁLLÁSÁNAK 20. ÉVÉT ÜNNEPELTE AZ ISKOLA

A helyszínrõl döntsön a lakosság!

VÁROS NAPI KÉSZÜLÕDÉS
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Az önkormányzati
intézmények gazdasá-
gos mûködtetése felül-
vizsgálatának alapján, a képviselõ-
testület februárban hozott határo-
zatának megfelelõen dr. Józsa Zsa-
nett jegyzõ elvégezte a polgár-
mesteri hivatal átvilágítását. A
jegyzõ által összeállított anyagot a
városvezetõk az áprilisi soros ülé-
sen tárgyalták meg és fogadták el.

A vizsgálat részletesen taglalja,
hogy a várossá válás, azaz 1997 óta
miként változtak a hivatal feladatai
és a polgármesteri hivatal létszáma,
hogyan alakul a dolgozók végzett-
sége, a helyben élõ és a bejáró dol-
gozók létszáma, de vizsgálja a
nyugdíj elõtt állók létszámát, és en-
nek megfelelõen nyugdíjazási
ütemtervet is bemutat – tudtuk
meg az átvilágítás kapcsán dr. Józsa
Zsanettõl. A jegyzõasszony el-
mondta: a fenti vizsgálatok mellett a

dolgozók napi munkáját is értékelték
a kollégák által két héten át vezetett,
napi tevékenységet bemutató „nap-
ló” elemzése segítségével.

– A polgármesteri hivatal dol-
gozói állománya a jelenlegi fela-
datoknak és elvárásoknak megfe-
lel – szögezte le a jegyzõ. – Várha-
tóan év végén nyugdíjba vonul
két kollégánk, akiknek a státuszát
azonban nem kívánja az önkor-
mányzat betölteni. Ezáltal a gaz-
daságossági elvárásoknak is meg-
felelünk, hiszen így 2012-ben elõ-
re láthatólag 9 millió forintot ta-

karítunk meg. Természetesen a
munkát el kell végezni, így belsõ
átcsoportosítást hajtunk végre.

Rámutatott azonban: sokkal
elõbbre szaladni az években nem
érdemes, mivel 2013-tól komoly
közigazgatási reformok bevezetése
– többek között a járási rendszer
kialakítása – várható.

– Úgy vélem, a jelenlegi rend-
szer kialakításával rendelkezni fo-
gunk azokkal az alapokkal, me-
lyek az új rendszer létrehozásához
szükségesek lesznek – jelezte dr.
Józsa Zsanett.

Az új városvezetés által támasz-
tott követelményeknek való meg-
felelés miatt a polgármester mun-
káját várhatóan májustól egy fõ ön-
kormányzati referens segít. E
posztra azonban nem vesznek fel
új munkaerõt: a státusz betöltését a
hivatalon belüli átcsoportosítással
tudják megoldani. Szintén májustól
egy fõ jogi referens segíti a jegyzõ
munkáját. E munkakör 2007 óta lé-
tezik a hivatalnál, hozzárendelve a
költségvetésben a megfelelõ össze-
get is, mindeddig azonban nem töl-
tötték be az állást. 

Gazdaságosan és hatékonyan
LEZAJLOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA

Kártya
karosiaknak,
turistáknak
Elõzõ lapszámunkban már

jeleztük, hogy az önkormány-
zat Karos Kártya bevezetését
tervezi. A kérdés a legutóbbi
testületi ülésen a képviselõk
elé került. A bizottságok egy-
öntetû véleménye az volt,
hogy meg kell vizsgálni egy
turisztikai célú, és egy, a
zalakarosiak számára kedvez-
ményt nyújtó kártya beveze-
tését. A zalakarosi lakosok
számára kedvezményeket biz-
tosító Zalakaros  kártya beve-
zetése érdekében  az önkor-
mányzat a Zalakaros Vállalko-
zók Szövetségét is megkeresi
azért,  hogy  a helyi vállalko-
zók tudnak-e szolgáltatási
kedvezményt biztosítani. Az
erre vonatkozó technikai
megoldásokat a ZVSZ a testü-
let elé terjeszti. A   turisztikai
célú Zalakaros Kártya beveze-
tésére vonatkozóan hatásta-
nulmány készül, a kártyának
az új TDM pályázat keretében
történõ elkészítését, illetve
legyártásának lehetõségét a
Turisztikai Egyesület vizsgálja.

Novák Ferenc polgármester el-
mondta: a telek elhelyezkedése, az
azon lévõ megüresedett lakóépület
és az udvari gazdasági melléképüle-
tek olyan hagyományos építészeti
jegyeket mutatnak, melyek meg-
õrizve, illetve az eredeti motívu-
mokat helyreállítva a késõbbiek
folyamán bemutatnák azt az élet-
módot, mely jellegzetesen
zalakarosi lehetett a korábbi évek-
ben; az épület alkalmas tehát arra,
hogy tájházként funkcionáljon.
Amennyiben pályázati lehetõség
adódik, a város ezzel az épülettel,
valamint a körülötte lévõ tér meg-
nyitásának lehetõségével azonnal
tudna „indulni”.

Az épület azonban jelenleg nem
szerepel a helyi védendõ épületek
listáján, ezért a polgármester kérte
annak listára való felvételét azzal,
hogy a tulajdonos szóbeli bele-

egyezését már megadta. Az ügy-
rendi és igazgatási bizottság azon-
ban úgy ítélte meg, hogy a tájház
vásárlásáról szóló döntésig a véden-

dõ értékek listájának kibõvítését el
kell halasztani.

Több képviselõ – így Marton Ta-
más, Szirtes Balázs, Czirákiné Paku-

lár Judit – arra hívták fel a figyel-
met, hogy az önkormányzatnak
nem szabad elköteleznie magát
ezen épület mellett, amennyiben
pályázatot írnak ki tájház létesíté-
sére, akkor is vizsgálni kell, melyek
azok az épületek, amik e célra al-
kalmasak volnának a városban.

Felvetõdött az is, hogy mivel a
védetté nyilvánítás a tulajdonosra
kötelezettségeket is ró (folyamatos
területrendezés, az épület eredeti
formájának, állapotának õrzése),
ennek felvállalását írásban is rögzí-
tenie kell a tulajdonosnak.

A szavazás eredményeként
azonban végül az épület felkerült a
helyi védettséget élvezõ épületek
listájára.

Még több védett épület

HOSSZABB HIVATALI NYITVA TARTÁS
Felülvizsgálta és több helyütt módosította az önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (SZMSZ) a képviselõ-testület.
Az SZMSZ több új elemmel is bõvült, így többek között – elke-

rülve a szabadságidõk felhalmozódását – rendelkezik a polgármes-
ter szabadságolásának lehetõségeirõl és a hivatal nyitva tartási
idejérõl. Ez utóbbi, a lakossági igényeket is figyelembe véve, a hét-
fõi napokat tekintve módosul: hétfõnként a polgármesteri hivatal
18.00-ig fogadja az ügyfeleket, csütörtöki napokon az ügyfélfoga-
dás szünetel. Az okmányiroda technikai okok miatt minden nap
8.30-tól tudja fogadni ügyfeleit.

A képviselõ-testület már többször vizsgálta a Kossuth u. 14. szám
alatti ingatlan és környezete közösségi térré való fejlesztésének a le-
hetõségeit. A kérdés az áprilisi ülés ismét napirendre került.

Az épület a helyreállítást követõen tájházként funkcionálhatna. 
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Lehet vagy nem lehet önkor-
mányzati képviselõ a közbeszer-
zési bizottság tagja? 

A képviselõ-testület – amint ar-
ról korábban már írtunk – állandó
tagokból álló közbeszerzési bizott-
ságot hozott létre a közelmúltban,
mely a közbeszerzési eljárásban be-
érkezõ ajánlatok elbírálására és a
közbeszerzési folyamat koordinálá-
sára, elõkészítésére és lebonyolítá-
sára hivatott. Bár a bizottság tagjai
állandóak, õket csak az ajánlattéte-
lek elbírálására hívják össze.

Az önkormányzatoknál jelenleg
az a gyakorlat, hogy a közbeszerzé-
si bizottságban helyet foglalnak
képviselõ-testületi tagok is. A
zalakarosi, nemrégiben megalakult
bizottságban azonban nem kapott
helyet egyetlen jelenlegi képviselõ
sem; Marton Tamás és Szirtes Ba-
lázs e döntést több ízben is vitatta,
dr. Józsa Zsanett jegyzõ ezért a Za-
la Me-
g y e i
K o r -
mányhi-
vatal fõigazgatójától, dr. Sifter Ró-
zsától kért állásfoglalást.

A nemrég megérkezett levél
tartalma azonban ismét csak vitát
váltott ki a képviselõk között.

A fõigazgatói állásfoglalás ugyan-
is többek között ad-hoc bizottság-
nak nevezi a bírálóbizottságot, így-
olvasható a levélben – annak telepü-
lési képviselõ is tagja lehet.

„Jelen esetben azonban közbe-
szerzési eljárásban létrehozandó ad-
hoc bizottságról van szó, amely bi-
zottság összetételével kapcsolatban
a Közbeszerzések Tanácsa úgy értel-
mezi a vonatkozó elõírásokat, hogy

ugyanaz a személy nem vehet részt
ugyanabban a közbeszerzési eljárás-
ban mindkét testület munkájában.

A Közbeszerzések Tanácsa út-
mutatójában foglaltaknak vagy oly
módon tud eleget tenni a képvise-
lõ-testület, hogy települési képvise-
lõ a bíráló bizottság munkájában
nem vesz részt, vagy oly módon,
hogy a bírálóbizottság munkájában
részt vevõ (döntési javaslatot) ké-
szítõ települési képviselõ kizárást
követõen nem vesz részt a döntés-
hozatalban” – folytatódik a levél.

„Mivel azonban erre vonatkozóan
konkrét törvény nincs, az útmutató-
ban foglalt jogértelmezés szerinti eljá-
rás csak javasolható. Ajánlott azonban
figyelemmel lenni arra is, hogy a köz-
beszerzési eljárások jogszabályszerû-
ségének megítélésére jogosult szer-
vek eljárásuk során milyen mértékben
támaszkodnak a Közbeszerzések Ta-
nácsának útmutatóiban foglaltakra” –
mutat rá a fõigazgató.

E levél alapján dr. Józsa Zsanett
jegyzõ azt javasolta: mivel a közbe-
szerzési eljárások során vitás ese-
tekben a Közbeszerzések Tanácsá-
nak véleménye, javaslata a mérv-
adó, a testület fogadja el a Zala
Megyei Kormányhivatal ajánlását,
ezt tekintve mérvadónak.

A jegyzõi javaslattal értett egyet
az ügyrendi és igazgatási bizottság
is, melynek véleményét tolmácsolva
Süslecz Árpád bizottsági elnök el-
mondta: javasolja a Zala Megyei
Kormányhivatal álláspontjának el-
fogadását. A bizottság véleménye
szerint is jogszerûbb és etikusabb,

ha az önkormányzati képviselõ
nem vesz részt a bíráló bizottság
munkájában, csak a képviselõ-tes-
tületi döntéshozatalban.

A képviselõ-testület végül 4
igen szavazattal elfogadta, hogy a

közbeszerzési bizottságnak nem le-
het tagja képviselõ, s a kormányhi-
vatal javasolt eljárását tekintik
irányadónak.

Mint fentebb említettük, a leg-
több önkormányzatnál képviselõk
is helyet foglalnak a közbeszerzési
bizottságokban, így a karosi dön-
téshozatal akár precedens értékû is
lehet abban a tekintetben, hogy
ezt az eljárást a többi önkormány-
zat is követendõnek tartja-e a jövõ-
ben, vagy továbbra is lehetõséget
ad saját képviselõinek arra, hogy
részt vegyenek a bírálati munká-
ban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Váro-
sa, Zalakaros és Letenye 1997. szep-
temberében együttmûködési meg-
állapodást írt alá, melynek szándé-
ka az volt, hogy a három város ön-

kormányzatának együttmûködése
nyomán az egyes szolgáltatások
színvonala emelkedjen.

Ez évben Kötõ Attila alpolgár-
mester javaslatára – ahogyan arról
korábban már a Karosi Krónika is
beszámolt – felvetõdött a Nagyka-
nizsa és Zalakaros közötti megálla-

podás elfogadása és a  kapcsolat
megerõsítése.

Ennek érdekében a polgármes-
teri hivatal megtette a szükséges
elõkészületeket, és az érintett helyi

szervezetek szakmai javaslatait ala-
pul véve összegyûjtötték azokat a
területeket, melyek a két település
relációjában fontosak lehetnek.

Ez alapján elkészült egy megál-
lapodás tervezet, melyet városunk
képviselõ-testülete nemrégiben el
is fogadott, és amelyet várhatóan a

közeljövõben Nagykanizsa testüle-
te is tárgyal és elfogad.

Az együttmûködést az
egészségügy, a szociális  és gyer-
mekjóléti szolgáltatások, a
sport, a közmûvelõdés, a turiz-
mus, a nemzetközi kapcsolatok
területén, valamint a polgár-
mesteri hivatalhoz és a kistérsé-
gi munkához kapcsolódó felada-
tok és a vállalkozásbarát kapcso-
latok erõsítése terén határozzák
meg.

A megállapodás minkét fél ré-
szérõl történõ elfogadása után sor
kerülhet annak ünnepélyes aláírá-
sára is.

Vitatott kérdések a testület elõtt

Képviselõi jogosítványról döntött a testület.

Eladó,
kiadó

Eladásra hirdeti meg több
bérlakását az önkormányzat.
„Kalapács alá” kerül a Petõfi
utca 19. szám alatti, a Rákóczi
utca 26. és a Liget utca 39.
szám alatti ingatlan. Utóbbit
lakásonként kívánják meghir-
detni. A Petõfi utcai ingatlan
esetében figyelmet fordít a
város arra, hogy mivel abban
több szakrendelés kap helyet,
eladás esetén a szakrendelé-
seket át kell költöztetni meg-
felelõ helyre.

Ennek kapcsán felvetõ-
dött a volt gyógyszertár
épületének hasznosítása.
Bár az épület jelenlegi álla-
potában nem alkalmas a
szakrendelések befogadásá-
ra, szakhatóságok bevonásá-
val az önkormányzat vizs-
gálja az átépítés és felújítás
lehetõségét. 

Pályázat útján szeretné
bérbe adni az önkormányzat
a sörpince épületét, megfe-
lelõ hasznosításra. 

Ezen rendelkezésekkel le-
hetõség nyílik arra is, hogy
amennyiben a régi település-
központ megújítására pályá-
zatot nyerne el a város, az
adott területen lévõ, az ön-
kormányzat tulajdonában álló
épületek sorsáról megfelelõ
feltételek mellett és jó háttér-
rel tudna dönteni, illetve ren-
delkezni a város.

Aláírás elõtt a megállapodás

KÉPVISELÕ VAGY KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI TAG?

ERÕSÖDÕ NAGYKANIZSAI KAPCSOLAT 

(archív)
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Az igazgatási és ügyrendi bizott-
ság azon túl, hogy a felügyelõk el-
múlt évi munkájáról jó véleménnyel
szólt, több megoldásra váró felada-
tot is ajánlott ez évre vonatkozóan
a közterület-felügyelõk és a Karos-
Park Kft. figyelmébe.

– Soron kívül el kell hárítani az
útkeresztezõdésekben a baleset-
veszélyt okozó növényzetet. A jö-
võben a hóolvadás után a síkosság
mentesítési anyagok elszállításá-
ról gondoskodni kell, az õszi több
szabadnapot kitevõ hétvégeken,
munkaszüneti napokon is gondos-
kodni kell a járdákra lehulló lomb
eltávolításáról az idegenforgalmi
szempontokra tekintettel – hívta
fel a figyelmet a feladatokra
Süslecz Árpád bizottsági elnök.

Hangsúlyozta: sürgõsen meg
kell oldani a temetõ zárását, a te-
metõkaput fel kell újítani, biztonsá-
gi berendezéseket kell elhelyezni a

kegyeletsértések és a  lopások
megelõzése érdekében, s szükséges
a temetõ nyugati  átjáró kapujának
lezárása is.  (A temetõt érintõ
problémákról lapunk 10. oldalán

bõvebben olvashatnak – a szerk.)
A humánpolitikai bizottság véle-

ményét tolmácsoló Böröcz József
elmondta: felül kell vizsgálni a köz-
terület-felügyelet létszámát, mivel
két fõ alkalmazását a nyári idegen-
forgalmi szezonban tartják indo-
koltnak, az év egyéb idõszakában
nem.

Zalakaroson is fölvetõdött már
több ízben hasonló objektum létre-
hozása, a „ki építse meg” és „hol
építse meg” azonban nagy kérdés
volt, és most is az.

A kampány során az akkor kép-
viselõjelöltként szereplõ Tóth Fe-
renc vállalkozó a lehetséges karosi
helyszínt illetõen konkrét ötlettel
állt elõ: a fürdõ és az Art Hotel kö-
zötti területen javasolta multi-
funkciós sziget létrehozását, me-
lyen – mint mondta – az elfolyó víz
is hasznosítható, „munkára fogha-
tó” lenne.

A vállalkozó ötletével legutóbbi
ülésükön a képviselõk is foglalkoz-
tak, hiszen abban mindenki egyet-
értett és egyetért, hogy Zalakaros
számára egy ilyen plusz attrakció
óriási elõnyökkel járna.

A Tóth Ferenc által javasolt terü-
let azonban több tulajdonossal is
bír (a 4 önkormányzati telken felüli

11 terület 15
személy tulaj-
donában van),
akiktõl az el-
múlt idõszak-
ban az önkor-
mányzat tájé-
koztatást kért
arról, hogy a
területüket az
önkormányzat
részére kíván-
ják- e értékesí-
teni, illetve mi-
lyen feltételek-
kel. A megke-
resettek egy része egyáltalán nem
kívánná eladni a telkét, ez már ön-
magában is akadályozná a multi-
funkciós sziget kialakítását.

Probléma azonban az is, hogy a
területek egy része a Balaton Tör-
vény hatálya alá tartozik, így szigo-
rú azok használatának lehetõsége,

több terület erdõterületi besorolás-
sal bír, és a szakhatóságok számos
egyéb problémát is jeleztek az ön-
kormányzat felé.

A képviselõk ezek nyomán le-
szögezték: a város fontosnak tartja

kalandpark létesítését, meg kell
vizsgálni azonban, hogy mely más
területek jöhetnének még szóba
erre a célra, és meg kell fontolni azt
is, hogy az önkormányzat milyen
szerepet kívánna betölteni egy ka-
landpark létesítése és mûködtetése
során.

Keresik
a megoldást

Hatodik éve vár megoldás-
ra a településen a gyermekor-
vosi ellátás és az állandó
gyógyszertári ügyelet kérdé-
se. Mivel a különféle törvényi
és jogszabályi elõírások miatt
a megoldás egyáltalán nem
olyan egyszerû, mint amilyen-
nek látszik, elõrelépés mind-
eddig nem történhetett a kér-
désben. A két ügy nemrégi-
ben ismét a képviselõ-testület
elé került. 

A testület a felkérte a pol-
gármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a háziorvossal a
gyermekorvosi ellátás megol-
dásának ügyében, és ugyan-
csak tárgyaljon a gyógyszertári
ügyeleti rendszer helyben tör-
ténõ megvalósítása érdekében.

Ezzel párhuzamosan – aho-
gyan arról korábban már ír-
tunk – a város Nagykanizsával
is keresi e téren az együttmû-
ködés lehetõségét.

Lejár
a szerzõdés

Az önkormányzat és a
Saubermacher-Pannónia Kft.
között létrejött hulladékszállí-
tásra vonatkozó közszolgálta-
tási szerzõdés ez év szeptem-
ber 30-án lejár. Emiatt a képvi-
selõ-testület felkérte a polgár-
mesteri hivatalt, hogy az elfo-
gadott közbeszerzési terv sze-
rint a hulladékszállításra vo-
natkozó közbeszerzési eljárás
megindítása érdekében a
szükséges intézkedéseket te-
gye meg.

Ezzel egyidejûleg a testület
elfogadta a helyi hulladékgaz-
dálkodási tervrõl szóló önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sára vonatkozó rendelet-ter-
vezetet azzal, hogy mivel az
anyag a kistérség összes tele-
pülésére vonatkozóan tartal-
maz adatokat és megállapítá-
sokat, a jövõben a tervet elké-
szítõ szakaértõ a település ille-
tékességi területére külön is
készítse el a hulladékgazdálko-
dási tervet.

Kalandpark – az ötlet jó
A MEGVALÓSÍTÁS KÉRDÉSEKET VET FÖL

Az utóbbi években jónéhány kalandpark nyílt hazánkban, melyek
ötletes, vidám játékokkal várják, csalogatják a családokat, gyerekcso-
portokat, sõt céges rendezvények résztvevõit is. A kalandparkok ko-
moly turisztikai vonzerõnek számítanak, sok település bõvíti kínála-
tát kalandpark létesítésével.

Télen kisebb létszámmal?
A közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisz-

tasági rendelkezések betartása ellenõrzésének tapasztalatairól hall-
gatott meg tájékoztatót a képviselõ-testület.

Parlagfû-harc
Az eddiginél jelentõsebb propagandát kíván folytatni az idei

évben a parlagfû gyûjtésre való felhívás, a gyûjtésbe való
bevonás terén az önkormányzat. Ennek érdekében a parlagfû
mentesítésben érintettek együttmûködési formáinak továbbfej-
lesztését szorgalmazza a város, egyeztetve többek között a mû-
szaki osztály, a közterület-felügyelet, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal és a helyi civil szervezetek képviselõivel. Az elõkészítõ mun-
ka részeként az önkormányzat tájékoztatót kíván kiadni a lakos-
ság, az intézmények és a gazdálkodók felé a mentesítés eszköze-
irõl és az önkormányzat által szervezett akciókról, de figyelem-
mel kíséri a város a pályázati lehetõségeket is. Az idén is szervez
a város parlagfû gyûjtési akciót, melybe az intézményeket és az
iskolát is bevonják, s számítanak a lakosság aktív részvételére is.

A kalandparkok izgalmas eleme a kötélpálya.
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Új települési és kö-
szöntõ táblák fogadják
majd a városunkba érke-
zõt a jövõben: a Za-
lakarosi Turisztikai Egye-
sület elfogadta a Za-
lakaros bejáratához felál-
lítandó köszöntõ táblák
formáját és feliratait, az
elképzeléssel a képvise-
lõ-testület is egyetér-
tett.

A köszöntõ táblákra
német nyelvû felirat is ke-
rül majd, a testvérvároso-
kat jelzõ tábla a köszöntõ
táblákhoz igazodik, ám
színük azoktól eltér majd.

A város bejáratánál ta-
lálható beton oszlopokat
zöld színûre festik. Az
oszlopok legmagasabb
részén az évek óta meg-
szokott rendezvény elõ-
rejelzõ molinókat helye-
zik el, az alatta található
szabad felületen egy
nagy szerkesztett táblá-
ban a város kiemelt ren-
dezvényeit tüntetik fel. 

Az egyesület táblái
elkészítésére, kivitelezé-
sére helyi vállalkozót bíz-
nak meg, a költségeket
a turisztikai egyesület vi-
seli.

Városunk képviselõ-testülete áp-
rilis 7-i ülésén tárgyalt a kérdésrõl, és
egyetértését fejezte ki a százados ki-
nevezésével kapcsolatban. A testület
egyetértõ határozatát továbbítja a
felettesek felé.

Tót Árpád 2001. december 1-jei

hatállyal került a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Nagykanizsai
Rendõrkapitánysága Bûnügyi Osz-
tályának állományába mint nyomo-
zó. Késõbb a Vizsgálati Alosztályon
fõvizsgálóként folytatta rendõri
szolgálatát.

Megbízással 2008. január 1-jétõl
augusztus 31-ig a Zalakarosi Rendõr-
õrs õrsparancsnok-helyettesi felada-
tait látta el, ezt követõen a rendõr-
õrs kinevezett õrsparancsnok-helyet-
teseként végezte munkáját, 2009.
október 1-jétõl megbízott parancs-
nokként dolgozik a rendõrõrsön.
megbízott parancsnoka.

– Tóth Árpád rendõr százados
szakmai munkája, szorgalma, igye-
kezete kiemelkedõ. Az általa irá-

nyított rendõrõrs bûnügyi, köz-
biztonsági munkája kiegyensúlyo-
zott. Elméleti felkészültsége, a pa-
rancsnoki irányító, szervezõ tevé-
kenysége magas színvonalú – nyi-
latkozta róla a kanizsai rendõr-fõ-
kapitányság vezetõje, dr. Molnár Jó-
zsef.

Az önkormányzatok kedvezõ
véleményezését követõen kerülhet
sor Tóth Árpád parancsnoki kineve-
zésére.

A belföldi utazók körében Bu-
dapestet Hajdúszoboszló és Sop-
ron követte, Bük és Gyula pedig is-
mét bekerült a legnépszerûbb tíz
magyarországi város közé.

A Magyarországra látogató kül-
földiek körében Budapest mellett
2010-ben is a gyógyfürdõvel ren-
delkezõ, illetve a Balaton közeli te-
lepülések voltak a legnépszerûb-
bek: Hévíz, Bük, Hajdúszoboszló és
Balatonfüred, Debrecen pedig be-
került az elsõ tízbe.

A KSH elõzetes adatai szerint
2010-ben – a kereskedelmi szállás-
helyeken eltöltött vendégéjszakák
száma alapján – a legnépszerûbb
magyarországi város pozícióját Bu-
dapest mind a külföldi, mind a ma-
gyar turisták körében megõrizte.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
ezüstérmet Hévíz, a bronzérmet
Hajdúszoboszló szerezte meg. A
negyedik és az ötödik helyen Bük
és Siófok foglaltak helyet. 2010-
ben a tíz legnépszerûbb település
közül Bük és Sopron esetében bõ-
vült a legnagyobb arányban a ven-
dégforgalom, így mindkét város
elõrelépett a rangsorban - írta az
MT Zrt.

2010-ben a kereskedelmi szál-
láshelyeken eltöltött vendégéjsza-
kák száma Sopronban 17,8 száza-
lékkal emelkedett, a külföldi és a
belföldi kereslet itt hasonló arány-
ban nõtt. Bük esetében a 25,1 szá-
zalékos növekedés döntõen a bel-
földi kereslet emelkedésének kö-
szönhetõ. Budapesten és Hévízen

is egyaránt bõvült a külföldi és a
belföldi vendégforgalom, Hajdú-
szoboszlón és Zalakaroson a bel-
földieknek, Sárváron és Debrecen-
ben a külföldieknek köszönhetõ a
növekedés.

Nõtt a belföldi vendégforgalom

A hazai turisták egyre kedveltebb célpontja Zalakaros.

Összességében nem változott a kereskedelmi szálláshelyek ven-
dégéjszakáinak száma alapján legnépszerûbb tíz település köre 2009-
hez képest, az elsõ három helyen változatlanul Budapest, Hévíz és
Hajdúszoboszló áll - közölte a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) elõzetes adatai alapján.

Fásítási
terv készül

A város egészére vonatko-
zó fásítási terv készül a kö-
zeljövõben. 

A terv elkészítésére az ön-
kormányzat négy ajánlatot
kért be, ezek közül végül a
nagykanizsai Yméon Bt. aján-
latát fogadta el a testület. A
cég a fásítási ütemtervet jú-
nius végéig köteles elkészíte-
ni, a tervezés során tekintet-
tel kell lenni az utcák elren-
dezésére, paramétereire.

Az elkészült terveket az
egyes utcákban lakókkal is
megismerteti majd az önkor-
mányzat, így lehetõség nyílik
azok véleményezésére is, a
véleményeket a szakmai ja-
vaslatokkal és lehetõségekkel
hangolják össze.

Egyetértenek a parancsnokjelölt személyével

Új települési és köszöntõ táblák

Tóth Árpád rendõr századost, a rendõrõrs jelenleg megbízott pa-
rancsnokát nevezné ki a rendõr-fõkapitányság az õrs parancsnokává.
Ehhez az õrs illetékességi területén lévõ önkormányzatok vélemény-
nyilvánítása, illetve beleegyezése is szükséges.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– 1990. augusztus 25-én avatták

fel a település új iskoláját, mely 7
osztállyal kezdte meg mûködését.
Az intézmény több „testvérrel” is
büszkélkedhet azóta, hiszen zene-
iskolát, óvodát, könyvtárat és böl-
csõdét is mûködtet – mondta üd-
vözlõ beszédében Szirtes Lajos. – Az
elmúlt évben jelentõs bõvítés és
felújítás is zajlott az iskolában,
mely nemcsak külsõ megjelenésé-
vel, de az ott végzett  munkájával
is minõséget produkál, kivívta ma-
gának az elismerést a térségben is. 

A kezdeti évekrõl, azok minden
örömérõl és nehézségérõl szólt az
intézmény elsõ igazgatója, dr.
Péterffy Zoltánné is. Beszélt a zene-
iskola indításának nehézségeirõl, az
oktatási munka folyamatos csiszo-

lásáról, az osztályok létszámának
változásairól.

– A szívem félig itt maradt, e
falak közt, s mindig örömmel jö-
vök haza; életem egyik legboldo-
gabb napja ez a mai, hogy újra itt
lehetek, hogy oly szívesen fogad-
tak, s hogy találkozhattam egyko-
ri kollégáimmal és tanítványaim-
mal – mondta.

Benkõné Gulyás Edit, az iskola
jelenlegi igazgatója az intézmény
által elért eredményekrõl és sikeres
pályázatokról számolt be, és fotók
segítségével idézte fel az iskola
mindennapi életét, illetve kiemelke-
dõ eseményeit. Hangsúlyozta: az is-
kola nagy hangsúlyt helyez a mûvé-
szetoktatásra és a hagyományõr-
zésre, és élvezi az önkormányzat
segítõ támogatását is.

Novák Ferenc polgármester az
iskola indítása körüli helytörténeti
érdekességekkel kezdte beszédét,
majd arról szólt,  hogy az iskola az
önkormányzat kulcsintézménye, az
ott folyó munka, a tanulók és peda-
gógusok sikerei a város életére is
hatnak. A polgármester oklevelet
adott át Benkõné Gulyás Editnek az
intézmény eddigi tevékenységének
elismeréséül.

A beszédeket követõen egész
délutánt betöltõ kulturális mûsorra
került sor, melyen az iskola jelenlegi
és egykori diákjai léptek fel, sõt, még
a tantestület tagjai is énekeltek. 

Az ünnepség zárásaként mind-
azoknak, akik az intézmény életé-
ben szerepet játszottak, virággal és
emlékplakettel köszönték meg
munkáját.

„Boldog békeidõk Hévíze”
címmel idõutazásra invitálják az
érdeklõdõket a fürdõvárosban.
Az április 29. és május 1. között
zajló rendezvényen a monarchia
kora elevenedik meg, a közönsé-
get is bevonva, korhû ruhákban
lehet részt venni a rendezvényen,
emellett gazdag kulturális mûsor-
ral, koncertekkel várják a nagyér-
demût. Részletek: www.monitor-
magazin.hu.

Kitekintõ � Hévíz

Az iskola jubileumi ünnepéhez kötõdõen
tehetségnapot is tartottak az intézményben.
Az alsó tagozatos diákokat több helyszínen
zajló foglalkozásokra várták: drámajáték, dal-

tanulás, festés és rajzolás, vidám bohócjáték
várta a kisebbeket, akik láthatóan nagy élve-
zettel vettek részt a „munkában”. A felsõs diá-
kokat az aulában fórumra invitálták, amelyen

az iskolában tanult, mára már komoly eredmé-
nyeket elért fiatal felnõttek meséltek eddigi ta-
nulmányaikról, jelenlegi munkáikról. A gyere-
kek kérdéseket is tehettek fel a jelenlévõknek.

Tehetségnapot is tartottak

Két évtizedes múltMEGALAKULT
A SPORTSZAKMAI

BIZOTTSÁG
A nemrég elfogadott

sportkoncepció végrehajtásá-
ra, az azokban foglalt felada-
tok koordinálására alakult
meg néhány héttel ezelõtt a
sportszakmai bizottság.

A Deutschné Lang Erika al-
polgármester, Jankovics Atti-
la és Stégli János alkotta bi-
zottság társadalmi munkában
vállalta fel a fenti feladato-
kat, valamint azt is, hogy
részt vesz a sportrendezvé-
nyek elõkészítõ és lebonyolí-
tó munkákban.

A bizottság készítette elõ
az iskolai sportudvar felújítá-
sára beadott pályázatot, hoz-
záfogott a sportkoncepció-
ban hangsúlyos szerepet ka-
pó utánpótlás nevelés prog-
ram kidolgozásához, elkezdte
a májusban harmincadik alka-
lommal megrendezésre kerü-
lõ nemzetközi sakkverseny
szervezését, és részt vesz
majd annak lebonyolításában
is.  Jelenleg a Behiákban ki-
alakítani tervezett sportcent-
rummal kapcsolatos tervek
felülvizsgálatát, aktualizálá-
sát végzik.
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Karosi civil tér

A képzés végén a részvevõk a
Pannon Egyetem oklevelét kapják
meg elismerésül. A kommunikációs
blokkban dr. Balogh Ágnes elõadá-
sában az alábbi témákról hallhat-
nak a résztvevõk: a kommunikáció
alapjai, fogalma, elemzése egyéni
szinten; a kommunikációt befolyá-
soló tényezõk: a motiváció és az at-
titûd; kapcsolattartási stílusok és
formák: fejlesztési célok és lehetõ-
ségek; az életpozíciók: a különbözõ
viselkedés minták elemzése, értéke-
lés, az asszertív kommunikáció; vi-
selkedésünk tudatos megváltozta-
tása (pozitív önértékelés létrehozá-
sa, a feszültség csökkentése, a meg-

valósítandó helyzet elképzelése, a
célok pontos meghatározása, a
partner elfogadása, az õszinte
kommunikáció.)

Térségi attrakció témában dr.
Birkner Zoltán lesz az elõadó, aki a
turizmus rendszerérõl, az attrakciók
kínálatban való szerepérõl, vala-
mint Zala megye meglévõ és po-
tenciális lehetõségeirõl beszél.

TDM és marketing témában, dr.
Fehérvölgyi Beáta elõadásában a
TDM rendszere és szervezeti hátte-
re, verseny és együttmûködés egyi-
dejûleg a desztinációban, térségi
imázs, térségi gap-analízis témák-
ban tart ismertetõt a hallgatóknak.

TDM-HÍREK,
TOURINFORM-HÍREK

Ingyenes képzés
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2011 év tavaszán nyertes TDM

pályázat keretén belül INGYENES oktatást szervez az Egyesület Tag-
jainak. Az oktatás az idei évben a TDM-re mint új, alulról szervezõdõ
együttmûködési egységre, a kommunikációra és Zalakaros és környe-
zetének jobb megismerésére fókuszál. Szándékaink szerint a jövõ év-
ben is folytatni kívánjuk az egyesületi tagjaink ingyenes ismeret-
anyaggal való ellátását, akkor majd az on-line ismeretek bõvítése, ke-
resõmarketingre és honlap készítésre fókuszálunk majd.

Április 8-án tartotta díjátadó ünnepségét a Zalakarosi Vállalko-
zók Szövetsége. A civil szervezet a hagyományoknak megfelelõ-
en minden esztendõben annak a vállalkozónak ad át kitüntetést,
aki munkájával, szolgáltatásaival, a település életében való aktív
részvételével kivívja magának nemcsak a vállalkozók, hanem a la-
kosság és az üdülõvendégek elismerését.

A kitüntetést ezúttal Szabó Sándor, a Gyógyfürdõ téri abc üze-
meltetõje vehette át, aki több mint egy évtizede áll szolgáltatá-
saival a vendégek és a karosiak rendelkezésére, s mindezt kiemel-
kedõ színvonalon és hozzáállással.

Az elismerést Szabadics József, a ZVSZ elnöke és Mazzag Fe-
renc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át
Szabó Sándornak a Betyár Csárdában.

Kitüntetést adtak át

ZALAKAROSI 
VÁLLALKOZÓK 

Úszik a nyuszi címmel ismét meghirdette húsvét elõtti versenyét a Ka-
ros Sprint Úszóklub. A vetélkedésben Nagykanizsa úszói is részt vettek a
két város közötti együttmûködés jegyében. A fiatal versenyzõket Kötõ
Attila alpolgármester, az úszóklub technikai vezetõje köszöntötte, a ver-
seny levezénylésében Stégli János és a Karos Sprint Úszóklub tagjai vettek
részt. A díjakat Kötõ Attila és Deutschné Lang Erika alpolgármester adták
át. A lapzártánk idején lebonyolított úszóverseny eredményeit következõ
lapszámunkban közöljük.

Úszik a nyuszi

ÚJ ELNÖKSÉGI 
TAGOK A FIDESZBEN

Két elnökségi tag korábbi le-
mondása miatt újakat választott
a közelmúltban a Fidesz helyi
szervezete.

Az új elnökség tagok Florek
Tibor és Tóth Árpád. A szerve-
zet a fiatalok felé is nyitott,
több fiatal tag felvételére is sor
került nemrégiben – tájékozta-
tott a szervezet elnöke,
Deutsch-né Lang Erika.

Lemondott
az elnök

Lemondott a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesületben eddig
betöltött elnöki posztjáról
Horváth Vencel. Döntését az
elnökség március végi ülésén
jelentette be, lemondását az
elnökség elfogadta.

Az új elnök megválasztásá-
ra a szervezet következõ ülé-
sén kerül sor. Az elnökség dön-
tött új tagok felvételérõl is.

Tisztelt
Adózó Állam-

polgárok!
Kérjük, hogy adójuk

1%-ának felajánlásával 
támogassák

az alábbi alapítványok 
tevékenységét:

ZALAKAROS 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18951664–1–20

ZALAKAROS 
ÚJ TEMPLOMÁÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18959105–1–20

ZALAKAROS 
SPORTJÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18959095–1–20
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Így írunk mi – a karosi ifjak jegyezetei

Idén is sor kerül az immáron
több éve megrendezett Önkéntes
Fiatalok Napjára. Ezen a jeles napon
a Karosi Ifjak Köre elzarándokol a
Parkerdõbe és összegyûjti a szeme-
tet, kitakarítja az illemhelyeket és

utána egy közös vacsora mellett
tölti el az estét.

Idén április 16-án immár 6. alka-
lommal került megrendezésre a
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
rendezvénysorozat.

A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja 2011 célja, hogy minél több fi-
atalt motiváljon közösségi önkén-
tes tevékenységben való tudatos
részvételre, úgy, hogy közben fel-
hívja a résztvevõk, a döntéshozók

és a társa-
dalom fi-
gyelmét ar-
ra, hogy az
önkéntes-
ség mint
aktív állam-
p o l g á r i
ré szvéte l ,
fontos ré-
sze egy jól
m û k ö d õ
demokráci-
ának. Ez az
a nap, ami-
kor a fiata-
lok állnak a
középpont-

ba kifejezve, hogy õk a társadalom
aktív tagjai és erõforrásai.

A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja 2011-es programjaira minden
eddigi részvételi arányt meghaladó
regisztrált résztvevõi szám azt jelzi,

hogy a fiatalok közt sokan érzik
fontosnak az önkéntes segítést, a
részvételt. Minél többen teszik ezt,
annál inkább válik majd vonzóvá ez
a tevékenység, a társadalmi részvé-
tel ezen formája. Évrõl évre érezhe-
tõ a változás, amiben természete-
sen része van a gazdasági válság-
nak, a természeti katasztrófáknak,
valamint az elkötelezett pedagó-
gusoknak és ifjúságsegítõknek, akik
legtöbbször maguk is önkéntesen
foglalkoznak a fiatalokkal, egyen-
getik önkéntes pályafutásukat.

Az idei önkéntes nap számunkra
eredményes volt. Kitakarítottunk
több illemhelyet, lemostunk asz-
talokat, felszedtük a szemetet és
kiürítettük a kukákat. A nap
folyamán néhány nálunk egy pár
évvel idõsebb is csatlakozott, akik
szabadidejüket feláldozva segítet-
tek nekünk. Õket a csapat tisztelet-
beli tagokká avatta.

A vacsora, bár váratott magára
egynéhány órát, igazán jóllakatta a
kifáradt és éhes csapatot. Nyugod-
tan kijelenthetjük tehát, hogy az
idei önkéntes napot is eredménye-
sen zártuk.

A legkisebbek
rovata

A tavaszi idõszak egyik
„legnépszerûbb” betegsége
a hányás és hasmenés, ami
leginkább a kicsiket és az idõ-
seket érinti érzékenyen.

Az egyszerûbb okokból
létrejött hányás nem komoly
és rendszerint magától elmú-
lik. A csecsemõket, kisgyer-
mekeket és az idõsembere-
ket azonban a kiszáradás ve-
szélyezteti, melynek jelei a
karikás szemek, száraz ajkak,
száraz nyelv, ráncolható bõr,
acetonos lehelet, kifejezett
bágyadtság, aluszékonyság.
Ezért legfontosabb a folya-
dékpótlás, az evést semmi-
képpen se erõltessük! Há-
nyás esetén csak óvatosan
szabad folyadékot itatni, kor-
tyonként, és a kortyok között
5-10 perc szünetet kell tartani.
A folyadék lehet víz, enyhén
cukrozott, leheletnyit sózott
tea. Fölösleges a keserûtea,
de túlcukrozni sem szabad,
mert az fokozza a hasmenést.
Vannak, akik hányinger ellen
kipezsegtetett kólát javasol-
nak. Én próbáltam a gyerme-
keimnél, nekünk bejött.
(Egyéb esetben NE adjunk a
gyermeknek kólát, mert sok
káros anyagot tartalmaz!)

Az anyatej, mint általános
csodaszer, minden bajra or-
vosság lehet, szoptatott ba-
báknál egyébként is ritkán
fordul elõ hányás, hasmenés.
Normaflor szuszpenzió, Kubu
(almás-banános), fél kiló sár-
garépa kb. kétszeres vízben
megfõzve, leturmixolva ivó-
lének, a banán és az étcsoko-
ládé szintén fogja a székle-
tet. A ropi jó szolgálatot te-
het nagyobb gyermekek ese-
tén, mivel arra inni is kell, így
segít elkerülni a kiszáradást.
A rizs, illetve annak a fõzõle-
ve, a rizsnyák, Hipp orizás
répalé, Sinlac tápszer, sós víz-
ben fõzött burgonya, pirítós,
háztartási keksz adható és
segíthet ilyen esetben.

Kis pelenkás betegünknél
a popsikrémezés nagyon
fontos, hogy elkerüljük a
popsi kipirosodását. 

Legfontosabb annak el-
döntése: meddig mehet el a
szülõ az önálló otthoni ápo-
lásban. Ez nem mindig kön-
nyen eldönthetõ, de itt is ér-
vényes az alapszabály: ha
kétségei vannak, inkább bíz-
za az orvosára!

dr. Heller Péterné védõnõ

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja

A karosi ifjak a parkerdõt takarították.

A nagykanizsai Zrínyi
Miklós Általános Iskola és
a Zala Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai In-
tézetével közösen tartott alsó tagozatosok tanulmányi
versenyén: MATEMATIKA: 1. helyezett: Neumajer Gergõ
1. osztály. MAGYAR NYELV: 3. helyezett: Bagó Laura 3.
osztály, 3. helyezett: Horváth Tamara 4. osztály. KÖR-
NYEZETISMERET: 1. helyezett: Strobl Ábel 3. osztály AN-
GOL NYELV: 1. helyezett: Horváth Gyula 4. osztály

Kalmár László Mate-
matikai Verseny megyei
2. helyezett: Kovács
Gergõ 8. osztály

Bendegúz Nyelvész Verseny, megyei: 2. helyezett:
Varga Ilona 6. osztály, 3. helyezett: Horváth Nóra 6.
osztály, 4. helyezett: Kötõ Viktória 8. osztály, 7. helye-
zett: Csöndör Kamilla 3. osztály, 8. helyezett: Varga
Zsófia 8. osztály.

Versenyeredmények

2011. április 11-én, mint minden évben
ezen a napon, József Attilára, születésének
napjára, a magyar költészet napjára emlékez-
tek iskolánk diákjai. A köszöntõ és megemlé-
kezõ szavakat Horváth Zita könyvtáros-tanító
tolmácsolta a tanulóknak.

Ezután Csöndör Kamilla 3. osztályos, Né-
meth Tamás 4. osztályos, Horváth Aliz 6. osz-
tályos és Kötõ Viktória 8. osztályos tanulók
szavaltak magyar költõktõl vereseket, többek
között József Attila: Gyöngy címû versét is.

A megemlékezés után a könyvtár Könyv-
barát versenyében a tanévben osztályonként
a legjobban teljesítõ tanulók jutalmazására
került sor.

A költészet napján
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Az elsõ bölcsõde megnyitását
követõen egyre nagyobb igény je-
lentkezett a bölcsõdei elhelyezésre,
így néhány év múlva a Terézváros-
ban is nyílt fiókbölcsõde, ahol nem
fizetett dajkák, hanem a „szürke
nénék” (a szent Vincérõl elnevezett
apácarend tagjai) gondozták az el-
sõ, kifejezetten bölcsõdének épült
intézményt. Ekkor a bölcsõdék
fenntartásához szükséges pénzt
magánszemélyek adományából
biztosították. A bölcsõde, alkalmaz-
kodva a korai kapitalizmus hosszú
munkaidejéhez, reggel 5 és este 7
között tartott nyitva. Ekkortájt a
nõknek szülés után már 2 héttel
munkába kellett állniuk, így már
kéthetes csecsemõket is gondoztak
a bölcsõdében 4 éves korig.. Az
1984-1990 közötti idõszakban a
bölcsõdék 20,6%-át megszüntet-
ték, fõként az alacsony kihasznált-
ságú, adaptált bölcsõdéket.

A rendszerváltás évében a böl-

csõdék önkormányzati fenntartás-
ba kerültek, központi állami nor-
matíva nélkül. Ebben az idõszakban
a bölcsõdék 37 százalékát bezárták.
Míg 1990-ben 1003 bölcsõde volt,
1995-ben már csak 628 mûködött.
Ezekben az években támadások ke-
reszttüzébe kerültek a bölcsõdék,
többen a megszüntetésüket han-
goztatták, megkérdõjelezve szük-
ségességüket. Az állam akkor vo-
nult ki a bölcsõdék mûködésének
finanszírozásából, amikor a csalá-
dok egyre nehezebb élethelyzetbe
kerültek. Hamar beigazolódott
azonban, hogy a nõk munkaválla-
lásának, a munkahely megtartásá-
nak fontos feltétele a bölcsõdék
megléte. 1997-ben a bölcsõdék
mûködéséhez az állam normatív
támogatással járult hozzá, ám az
állami támogatás mára a mûködés
25–30 százalékát fedezi csupán,
mert nem a beírt, hanem a gondo-
zott gyermek után igényelhetõ,

holott a beírt gyermek számára
szükséges a tárgyi eszközöket biz-
tosítani. 

Kérdés, hogy az önkormányza-
tok szûkülõ forrásai mellett meddig
tudják vállalni a fenntartás plusz
költségeit. 

Ugyanakkor az is jól látszik, hogy
bár a kisgyermek egészséges fejlõ-
désének legoptimálisabb közege a
család, a kisgyermek közösségben
nevelõdése nem az õ szükséglete,
hanem társadalmi szükséglet. A
bölcsõdét is társadalmi szükséglet

hozta létre, és ma már a kisgyerme-
ket nevelõ családok számára nem
nélkülözhetõ szolgáltató rendszer-
ré vált.

Városunkban 2010. januárja óta
mûködik bölcsõde, tavaly õsz óta
már két csoporttal.

– A bölcsõde nem akar a család
helyett család lenni, de szeretné
azt „családiasan” helyettesíteni.
Teszi ezt elfogadó, szeretetteljes
légkörben – hangsúlyozta e nap
kapcsán Tóth Tímea, városunk böl-
csõdéjének vezetõje.

A Móra-napokat 1999 óta ren-
dezi meg az iskola prózamondás,
rajz, színjátszás és könyvtári levele-
zõs játék kategóriájában. A hagyo-
mányos rendezvényre ez évben is
sor került azzal a különbséggel,
hogy a színjátszó csoportok versen-
gése ez alkalommal elmaradt.  A
megye iskoláiban meghirdetett
Móra-napi vetélkedésre idén 10 is-
kolából jelentkeztek prózára, 10 is-

kolából rajzversenyre, könyvtári
versenyre 12 iskolából. 

A verseny után a kísérõ nevelõk
értékelték a versenyt, melyet az
idén is nagy tetszéssel fogadtak a
résztvevõk. A díjazott tanulók okle-
velet és könyvet kaptak ajándékba. 

MÓRA PRÓZAMONDÓ 
VERSENY EREDMÉNYE

1. osztály: I. VUGRINECZ KINGA –
KISKANIZSA, II. KOÓSZ VERONIKA

ANNA – MURAKERESZTÚR, III.
HORVÁTH HILDA – ZALAKAROS.

2. osztály: I. KÖVÉR ZSÓFIA –
ZALAKAROS, II. KALINICS KÍRA –
MURAKERESZTÚR, III. KÓMÁR KITTI
– ZALASZABAR.

3. osztály: I. NOVÁK BENEDEK –
ZALASZABAR, II. SZANYI GERTRÚD
JUSZTINA – ZALAKOMÁR, III.
STROBL ÁBEL – ZALAKAROS, IV.
DOMBI BIANKA – MURAKERESZTÚR.

4. osztály: I. DÉNES ADRIENN – 
ZALASZABAR, II. KÉRGES VALENTIN
– ZALAKOMÁR, III. NÉMETH TA-
MÁS – ZALAKAROS, III. SZEVER
KRISZTIÁN – NAGYKANIZSA ZRÍ-
NYI, III. KOÓSZ ANTAL GERGELY –
MURAKERESZTÚR.

5. osztály: I. TULEZI ADRIENN –
MURAKERESZTÚR, II. MUDRY AN-
NA DOROTTYA – NAGYKANIZSA,
III. TRENCSÉNI ZSOLT – KISKANIZSA.

6. osztály: I. TOMASI MERYLIN –
KISKANIZSA

7. osztály: I. MILEI BÁLINT –
KISKANIZSA

MÓRA RAJZVERSENY
EREDMÉNYE

1–2. osztály: I. GERENCSÉR ZSÓ-
FIA – BOLYAI NAGYKANIZSA, II.

NOVÁK BOLDIZSÁR – SÍK S.
ZALASZABAR, III. FATA FLÓRA – PA-
LIN, Különdíj: KOVÁCS FANNI – BO-
LYAI NAGYKANIZSA.

3–4. osztály: I. CSÖNDÖR KA-
MILLA – ZALAKAROS, II. OPRA RE-
BEKA – ZALAKOMÁR, III. HOR-
VÁTH STEFÁNIA RÉKA –
ZALAKOMÁR, Különdíj: KOVÁCS
VIVIEN – BOLYAI NAGYKANIZSA.

5–6. osztály: I. BARTALOVICS
PETRA – ZALAKAROS, II. TRESÓ
RAMÓNA – ZALAKAROS, III.
ZÁMBORI CINTIA – ZALASZABAR,
Különdíj: HORVÁTH ALEXANDRA,
HEGEDÜS KATA – ZALAKAROS

7–8. osztály: I. MIKOLA SZILVIA
– ZALAKAROS, II. VADÁSZ LAURA
– PALIN, III. BORDA ANITA –
ZALAKA-ROS, Különdíj: VÖRÖS
DOMINIK – ZALAKAROS.

MÓRA KÖNYVTÁRI VERSENY 
HELYEZETTJEI

5–6. osztály: I. SZÁNTÓ ANNA –
NAGYKANIZSA ZRÍNYI, II. TÓTH
ESZTER – PUSZTAMAGYARÓD, III.
KLEPÁCS MILOS – NAGYRÉCSE.

7–8. osztály: I. VARGA ZSÓFIA –
ZALAKAROS, II. GÁL GÁBOR –
NAGYKANIZSA HEVESI, III. MAR-
TON VIKTÓRIA – ZALAKAROS.

Fenntartásuk egyre nehezebb
Hazánkban 1852. április 21-én nyitották meg az ország elsõ bölcsõ-

déjét Budapesten, a Kalap utcában. Ez a nap 2010-tõl államilag elis-
mert ünnep, melynek kapcsán köszönik azok munkáját is, akik bezá-
rástól védtek meg bölcsõdéket.

Móra-napok az iskolában

KATEGÓRIÁK ÉS EREDMÉNYEK

Egyre nagyobb az igény a bölcsõdékre.

ÁPRILIS 21: A BÖLCSÕDÉK NAPJA
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Egyikük, a Liget utcában élõ Vö-
rös Dezsõné foglalta össze a pana-
szokat. Mint mondta: mostanra
már mindennapossá váltak a lopá-
sok a temetõben. A vázákba kihe-
lyezett virágok, a kiültetett növé-
nyek, kaspók, kerámiák, gyertyák
esnek a tolvajok áldozatául.

– Valahányszor kilátogatok a
temetõbe szüleim sírjához, sírni
tudnék… harag, düh, kétség-
beesés van bennem… eltûnik a vi-
rág, amit elõtte nap frissen tettem
a vázába, a napokban a leányom-
mal kiültetett virágtövek közül ve-
szett nyoma négynek is. Hogy le-
het, hogy egyesekben nincs semmi
jóérzés, hogy ennyire semmibe ve-
szik mások gyászát, mások érzése-
it? Hogy lehet, hogy nem szorult
beléjük semmi emberség, tisztelet,
kegyelet? – panaszolta.

Sajnos, a probléma már több-
ször felvetõdött, lapunkban tavaly
nyáron is foglalkoztunk a temetõi
lopásokkal, akkor a Zrínyi utcai
Horváth Ottóné panasza nyomán.

Bár a polgárõrök sûrûbben for-
dulnak meg a környéken , autóju-
kat látva és felismerve valószínûleg
a tettesek meglapulnak addig, míg
az õrök el nem hagyják a temetõ
környékét.

Talán megoldást jelentene, ha a
temetõ kapui – fõként az oldalsó
kapuk – zárva volnának, illetve a
Karos-Park Kft. nyitva tartási ren-
det dolgozna ki, elsõsorban a te-

metõ védelmének, és nyilván nem
a látogatók helyzete megnehezíté-
sének érdekében.

E számunk más helyén már jelez-
tük: a temetõi lopások kapcsán
Süslecz Árpád képviselõ is kérte a
temetõ zárását, illetve nyitva tartá-
si rend bevezetését. Bízunk benne,
hogy a felvetés meg is valósul, és
nem lesz szükség arra, amit az elke-

seredett hozzátartozók elhatároz-
tak: ha kell, végsõ esetben õk fog-
nak „lesben állni” a temetõ környé-
kén mindaddig, amíg a tettest el
nem kapják.

A népszámlálás során az adat-
szolgáltatás a természetes szemé-
lyek, a lakások, valamint az intéze-
tek bizonyos adatköreinek össze-
írására terjed ki.

Természetes személyekre vonat-
kozóan a következõkre: nem, szüle-
tési idõ, állampolgárság, nemzeti és
etnikai kisebbséghez tartozás, csa-
ládi állapot, jelenlegi és egy évvel
korábbi lakóhely, születési hely, ház-
tartások és családok összetétele, is-
kolai végzettség, gazdasági aktivi-
tás, foglalkozás, munkáltató, lakás-
használat jogcíme.

A lakásokra vonatkozóan: ren-
deltetés (típus), használat formája,
tulajdoni jelleg, lakás-alapterület,
építési év, szobák száma, felszerelt-

ség. Az intézetekre vonatkozóan:
rendeltetés, férõhelyek száma, az
üzemeltetés idõ szaka.

A népszámlálás során a személy
családi és utónevét a kérdõívre fel-
venni nem szabad.

Az adatszolgáltatás - a nemzeti

és etnikai kisebbséghez tartozás jel-
zésének kivételével - kötelezõ, egy-
ben kötelezõ a valóságnak meg-
felelõ adatot szolgáltatni. Nem
vonatkozik majd önkéntesen
megválaszolható kérdés az egy-

házhoz, vallási közösséghez tarto-
zásra.

A népszámlálás során gyûjtött
adatok kizárólag statisztikai célra
használhatók. Összeírásnál doku-
mentumokat nem szabad kérni.

A népszámlálást az elektronikus

és papíralapú önkitöltéses, valamint
az interjús módszer kombinálásával
hajtják végre. Ezen módszerek bár-
melyikét választhatják az állampol-
gárok. Az interjús módszer eseté-
ben a kérdezõbiztos teszi fel a kér-
déseket és tölti ki az íveket, az ön-
kitöltés módszere annyit jelent,
hogy a kérdõívet a biztosok átad-
ják, ám a papírokat maga az állam-
polgárok tölti ki. Az internetes ki-
töltés természetesen a világháló út-
ján történik, e módszer jelenleg ki-
dolgozás alatt áll. Nem titkolt cél,
hogy a megkérdezettek legalább
tíz százaléka interneten nyújtsa be
a kért adatokat.

A népszámlálással kapcsolato-
san dr. Józsa Zsanett jegyzõtõl
megtudtuk: ahhoz az önkormány-
zat számlálóbiztosokat is alkalmaz,
ám, hogy e feladatot kik, milyen
feltételekkel láthatják el, a késõbbi
idõszakban kapnak részletes tájé-
koztatást az önkormányzatok.

A népszámlálással kapcsolatos
kötelezettségekrõl, feladatokról la-
punk is folyamatos tájékoztatást
ad.

Õsszel népszámlálást tartanak
Az Országgyûlés egy korábbi rendelkezésének megfelelõen – im-

már tizenötödik alkalommal – teljes körû népszámlálást tartanak ha-
zánkban. A teljes körû megkérdezésen alapuló népszámlálásra ez év
õszén kerül sor, az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. november
30. között kell végrehajtani.

Megszaporodtak a temetõi lopások
A HOZZÁTARTOZÓK ELKESEREDETTEK ÉS FELHÁBORODOTTAK

Kijelölik
a stációk helyét

Az „Isteni Irgalmasság”
templom elõtti tér és aka-
dálymentes bejárat díszbur-
kolattal való kialakításának
terveit elkészíttette a közel-
múltban az önkormányzat.

A terv tartalmazza a temp-
lomtól keletre esõ sétányok
kialakítását, a templomhoz
közeli fa gyalogos hídtól a
Hársfa utcát a Bodahegyi út-
tal összekötõ fahidas szaka-
szig, de az idei költségvetés
ennek a szakasznak a meg-
építését nem teszi lehetõvé.

A stációk helyének kijelölé-
se a fenti tervben nem szere-
pel. A képviselõ-testület a kö-
zelmúltban elrendelte a kál-
vária építményének megter-
vezését, helyének meghatáro-
zását az egyház illetékes kép-
viselõinek bevonásával, és ha-
tározott arról is, hogy meg
kell vizsgálni a területen a
nyilvános wc és ajándékbolt
építésének helyét és lehetõ-
ségét. Leszögezték azt is: meg
kell tiltani az autók parkolását
az út és a templom elõtti jár-
da között.

Elkeseredett hozzátartozók keresték fel panaszaikkal szerkesztõ-
ségünket: az utóbbi idõben a temetõben tapasztalt kegyeletsértések
feletti felháborodásuknak és szomorúságuknak adtak hangot.

A TIZENÖTÖDIK A SORBAN
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A Közösségi Ház szervezésében
és Baranyai József vállalkozó (teke-
pálya tulajdonosa) irányításával
Zalaszabar, Zalaújlak, Galambok,
Csapi, Nagyrécse I., II., Zalakaros,
Nagyrada, Zalakomár és Miháld csa-
patai mérték össze tudásukat. A
sportág népszerûsítésére, valamint
a sportbaráti kapcsolatok ápolásá-
ra, erõsítésére megrendezett baj-
nokságot ezúttal Zalakomár csapa-
ta nyerte meg 36 ponttal, megelõz-
ve a 26 pontos Galambok és a 22,5
pontos Nagyrécse I. csapatát. Váro-
sunk csapata 18 ponttal a közép-

mezõnyben, a hatodik helyen vég-
zett. A korábbi évek hagyományait
folytatva a csapatbajnokság végén
egyéni kupa rendezésére is sor került,
melynek végén kupadíjazásban ré-
szesült a legjobb dobó, taroló és teli-
zõ játékos. E versenyben a legjobb te-
lizõ Bársony Lajos lett 173 fával, a leg-
jobb taroló Vasics József lett 84 fával,
aki az összetettben is a legjobbnak bi-
zonyult 241 fával.  A csapatverseny
dobogósainak és az egyéni verseny
legjobbjainak a díjakat Tóth Lúcia, a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
elnökhelyettese adta át. 

A kellemes kirándulóidõben
megrendezett sportesemény reg-
gel 9 órakor kezdõdött egy könnyû
gyalogtúrával, melynek során a
résztvevõk megtekinthették a
Szent Orbán utca régi borospincéit,
valamint gyönyörködhettek a Ha-
tár útról eléjük táruló panorámá-
ban, hisz nyugatról a fák közül elõ-
búvó zalamerenyei templom képe
tûnt szemük elé, kelet felé pedig
egészen a Badacsonyig elláthattak.
A túrázók ezután leereszkedtek a
forráshoz, ahol rövid pihenés és a
tízórai elfogyasztása következett,
hogy utána felfrissülve vágjanak
bele az igazi kalandtúrába. A „ka-

landozás” az erdõ mintegy 1 km
hosszú szurdokában történt, ahol
az évszázadok alatt kivájt 10-15 m
magas falak vették körbe a résztve-

võket. Az útvonalba bedõlt fák át-
mászása, a domboldalak leküzdése
kihívás volt mindenki számára,
egyesek könnyûnek, mások nehéz-

nek tartották a szurdok leküzdését.
Az akadályok legyûrése után pedig
jöhetett a mindenki által várt tûzra-
kás és szalonnasütés. 

A kalandtúrán ezúttal
18-an vettek részt, elsõsor-
ban a Sportolj és nyerj! akci-
óban már korábban is részt-
vevõ fiatalok, de találkoz-
hattunk családokkal, uno-
kákkal és nagypapával is.
Reméljük, hogy a jól sikerült
kirándulás eredményeként
a Sportolj és nyerj! akció kö-
vetkezõ programjában még
több gyerek vesz részt, s
bízzunk benne, hogy a csa-
ládok is élnek a program
nyújtotta sportolási lehetõ-
ségekkel. (Képen a túrázók
Csire Árpád pincéjénél.)

– bognár –

Ebben a tanévben mind a négy
csapatunk bejutott a megyei dön-
tõbe, s ez a bravúr egyedül a Móra
Ferenc Általános Iskola diákjainak
sikerült. Eredmények: III. korcsopor-
tos leány 4. hely – Bogdán Vivien,
Hegedüs Kata, Horváth Tamara,
Kovács Luca, Molnár Beatrix, Mol-
nár Sára, Pálfi Éva, Péter Réka, Ta-
kács Petra, Varga Anna, Varga Ilona,
Varga Katalin.

III. korcsoportos fiú 4. hely –
Bazsó Balázs, Dragina Adrián,
Hegedüs Armand, Kóbor Krisztián,
kocsis Dániel, Szabó Roland, Szanyi
Dávid, Szörcsök  Martin, Tóth Máté
Gábor, Tóth Róbert, Végh Valentin.

IV. korcsoportos leány 6. hely-

Bartók Katinka, Berényi Orsolya,
farkas Petra, Farsang Vivien, Kocsis
Vivien, Kremonás Lucia, Marton
Viktória, Mikola Szilvia, Sinkovics
Zsanett, Szanyi Sztella, Takács Orso-
lya, Téczely Nikoletta, Tóth Nikolet-
ta, Varga Anna, Varga Zsófia.

IV. korcsoportos  fiú 5. hely -
Bogdán Szilárd, Farkas Richárd,
Fliszár Ákos, Grendel Péter, Hajmási
Bálint, Hegedüs Dominik, Horváth
Bálint, Kóbor Krisztián, Nemes Má-
té, Sabján Barnabás, Tóth Máté Gá-
bor, Tóth Róbert, Végh Valentin.

Elõttünk áll még a kisiskolák le-
ány városkörnyéki selejtezõje.

Hajrá Karos!!!
Kovács Tamás

Sportolj és nyerj! – Parkerdei kalandtúra

Kézilabda diákolimpia
Iskolánk aktívan vesz részt a kézilabda diákolimpiai küzdelmekben.

A versenyek közül mi rendeztük a IV. korcsoportban a fiú-lány és a III.
korcsoportos leány városkörnyéki döntõket. A fiúknak Nagykanizsán
kellett megküzdeni a továbbjutásért.

Támadásban a III. korcsoportos lányok.

Teke: befejezõdtek a küzdelmek
Befejezõdtek a Zalakaros környéki települések amatõr tekézõi szá-

mára kiírt amatõr csapatbajnokság küzdelmei. A több mint 10 éves
múltra visszatekintõ bajnokságon ezúttal a kistérség 9 településének
10 csapata gurított. 

A díjazottak Tóth Lúciával, a kistérségi társulás elnökhelyettesével.

A Sportolj és nyerj! akció ne-
gyedik programjaként került
megrendezésre 2011. április 9-én
a parkerdei kalandtúra.
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Utca-avató

meghívó
Tisztelettel meghívom 
a város lakosságát a 

2011. április 27-én (szerdán)
17 órai kezdettel 

megrendezésre kerülõ 

Gyöngyvirág sor utca
ünnepélyes avatására.

A rendezvény helyszíne: az
iskola sport udvara mögötti út-
szakasz. 

Az ünnepséget követõen
szerény fogadásra várom az
avatót megtisztelõ jelenlévõ-
ket.

Novák Ferenc
polgármester

Április 30. (szombat), 09.00
Választott Sportág

Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Közösségi Ház

Április 30. (szombat), 17.00
„Májusfaállítás”

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Szervezõ: Közösségi Ház

Május 4, 18 (szerda) 14.00
Ezüst Klub

Zalakaros, Közösségi Ház

Május 7. (szombat), 08.00 
Városi Amatõr Sakkverseny

Zalakaros, Strandfürdõ bejárati
épületének tetõtere

Szervezõ: Zalakaros és Térsége
SE

Május 7. (szombat) 09.00
Terepkerékpár túra 
„Sportolj és Nyerj”

Zalakaros - Nagybakónak 
Árpádforrás

Szervezõ: Közösségi Ház

Május 14. (szombat) 08.00
Kanizsa – Karos futóverseny

Nagykanizsa-Zalakaros
Szervezõ: Közösségi Ház

Május 20–28. 
(péntek-szombat) 14.00

XXX. Karos Kupa Nemzetközi
Sakkverseny és Nyílt Magyar 

Bajnokság
Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Csuti SK

Május 21. (szombat) 08.00
Szent Orbán teljesítménytúra

Zalakaros, Kertmozi
Szervezõ: Közösségi Ház

Május 21. (szombat) 17.00
Orbán-nap

Szt. Orbán szobor
Szervezõ: Közösségi Ház

Május 28. (szombat) 18.00
Térzene

Zalakaros, Dísz tér
Szervezõ: Közösségi Ház

Május 29. (vasárnap) 09.00
Gyermeknap

Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Zalakarosi Vállalkozók

Szövetsége

A programváltozás jogát
fenntartjuk!

MÁJUSI PROGRAMOK

MÁJUSI PROGRAMOK


