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Két év kitartó munkája, rengeteg utánjárás, minisztériumi és légi ható-
sági egyeztetés után az idei évtõl repülõtérként mûködhet a Horváth Ist-
ván tulajdonában lévõ zalakarosi reptér.

(A részletekrõl a 2. oldalon számolunk be Olvasóinknak.)

Sárkányölõ Szent György évszá-
zadokon át a lovagok, fegyverko-
vácsok, lovaskatonák és a vándorle-
gények patrónusa volt. A jelenben
a cserkészek és a rendõrök védel-
mezõjeként tartják számon, s a
György-naphoz kötõdõen e hivatá-
sos, illetve önkéntes szerveket több
helyütt ünnepélyesen is köszöntik.

Szent György napja alkalmából
teelpülésünkön Novák Ferenc pol-
gármester is köszöntötte a város-
házán a rend õreit. Az ünnepségen
jelenlévõ állománynak és dr. Mol-
nár József alezredesnek, a kanizsai
rendõrkapitányság vezetõjének a
polgármester elismerését és köszö-
netét fejezte ki azért a munkáért,
melyet a város és a kistérség  köz-
rendje, közbiztonsága érdekében
az elmúlt év során végeztek (az õrs
2010. évi munkájának értékelésérõl
elõzõ lapszámunkban olvashattak –
a szerk.)

(Folytatás a 3. oldalon.)

A megbecsülés és tisztelet napja

Avatás a Gyöngyvirág soron
A város történetében most elõször, de nem titkoltan hagyományte-

remtõ szándékkal került sor elkészült útszakasz ünnepélyes átadására az
érintett területen élõk, illetve a lakosság meghívásával. 

A Gyöngyvirág sor avatására – mert az iskola mögötti utca aszfaltozá-
si munkái lezárultának megünneplésérõl van szó – sok városlakó fogadta
el Novák Ferenc polgármester invitálását.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Repülõtér besorolást kaptak

FÜGGETLENEDÉS
SÁRMELLÉKTÕL

A rendõrõrs állományát is köszöntötte a város vezetése.

A RENDÕRÖKET ÉS A TÛZOLTÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Közel két évtizede, amikor

lehetõség nyílt arra, hogy magán-
személyek is mûködtethetnek kis-
repülõgépeket, repülõ irányító
vizsgát tettem, és beszereztem
azt a kisgépet is, mellyel aztán itt,
Zalakaroson megnyitottam a rep-
teret – elevenítette fel a kezdeti
éveket Horváth István. – A sármel-
léki repülõtér megnyitása nem
kedvezett nekünk, mivel csak hét-
köznapokon, korlátozott idõben
repülhettünk. Ekkor döntöttem
úgy, hogy lépni kell, mindent meg
kell próbálnom, hogy megkaphas-
suk a repülõtér besorolást.

Mint megtudtuk: a  zalakarosi
repülõtér az IKAU IV-es kategóriás
besorolást kapta meg, ilyennel ren-
delkezik a zalagerszegi, a tapolcai
vagy éppen a szombathelyi repülõ-
tér is. Ez a besorolás biztosítja a sár-
melléki repülõtértõl való függet-

lenséget, az esetleges sármelléki
korlátozások így a karosiakat nem
érintik a jövõben.

A repülõtér „rang” azt is jelenti,
hogy a tulajdonosoknak nem kell
külön engedélyt kérniük az uniós
országokból érkezõ gépek fogadá-
sához, azok ellenõrzés nélkül száll-
hatnak le Karoson.

Mivel a repülõterek internetes
felsorolásából sem marad ki a
karosi, a településünk elérhetõsé-
gének lehetõségei után tájékozó-
dók ezt az utazási formát is megta-
lálják, mely – talán nem kell túlsá-
gosan hangsúlyoznunk – óriási le-
hetõséget jelent Zalakaros megkö-
zelíthetõségének tekintetében.

Mi több: a repülõtér kisrepülõje
légitaxiként is mûködik. A kisrepülõ
pilótája, Pusztai Roland elmondta:
az idei év eddigi hetei javuló ten-
denciát mutatnak a kisgép haszná-
latát illetõen, s nagyon bíznak ab-

ban, hogy a szezont jó eredmény-
nyel zárhatják.

A reptér és a repülés népszerûsí-
tése nemcsak internet és prospektu-
sok útján történik: Pusztai Roland ko-
ordinálásában május 28-án repülõs
napot is tartanak a területen, mely
remélhetõleg a korábbi években itt
megtartott hasonló programok han-
gulatát, forgalmát is vissza tudja adni.

– A repülõs napon sárkány- és
vitorlás repülõ bemutatót, model-
lezõ repülõk bemutatását, kötelék
bemutatót és ejtõernyõs bemuta-
tót is tervezünk. Mindezek mel-
lett lesz veteránautó „kiállítás” is,
a gyerekeknek sok színes, érdekes
program, és természetesen ki le-
het majd próbálni a gépeket is –
mondta Pusztai Roland.

Fontos, hogy a repülõs napra a
belépés díjtalan lesz; a részletekrõl
lapunk következõ számában olvas-
hatnak.

Repülõtér besorolást kaptak
A KAROSI REPÜLÕK FÜGGETLENEDHETNEK SÁRMELLÉKTÕL

Rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatást tavaly - fõként beiskolá-
zási segély formájában – összesen
23 család 34 gyermeke részére álla-
pítottak meg, ennek összege 510
ezer forint volt.

Gyermek fogadásának elõkészí-
téséhez kapcsolódó családi kiadá-
sok mérséklése céljából az elmúlt
évben 14 zalakarosi újszülött szülõ-
je kapta meg ezt a támogatást
egyenként 73.500 forint értékben;
2010-ben az önkormányzat erre a
célra 1.027 ezer forintot fordított.

„Hazavárunk ösztöndíj”-ra 23
zalakarosi fiatal nyújtott be kérel-
met és kapott támogatást, az erre
a célra fordított összeg 753 ezer fo-
rint volt.

Gyermekétkeztetési támogatás,
melyre a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülõ gyer-
mekeken túl a nagycsaládos gyer-
mekek jogosultak, illetve részesül-
hetnek 50%-os kedvezményben, az
általános iskolában 30 gyermeket,

az óvodában 18, a bölcsõdében 5
gyermek volt érintett tavaly. 

A gyámhivatal, melynek illeté-
kességi területe városunk mellett
Zalaszabar, Nagyrada, Garabonc,
Zalamerenye, Balatonmagyaród,
Galambok és Zalaszentjakab tele-
pülésekre terjed ki, 30 kiskorú gyá-
moltat tartott nyilván az elmúlt év
során. 2010-ben a munkatársaknak
1 gyermeket kellett tartós nevelés-

be venni. Elmúlt év december vé-
gén a nyilvántartott tartós neveltek
száma 4 fõ volt, átmeneti nevelt-
ként 16 gyermeket tartottak szá-
mon, s 25 fõ volt a gondnokság alá
helyezettek száma.

A beszámoló az elmúlt évi ada-
tok, feladatok és azok végrehajtá-
sának taglalása mellett foglalkozik
a generációknak tervezett változta-
tásokkal is.

Szükséges kistérségi szintû mun-
kahely teremtési, vállalkozás fej-
lesztési koncepció kidolgozása, ön-
kormányzati és lakossági igény
alapján, feltételezhetõen jól mû-
ködtethetõ szolgáltatások jegyzé-
kének összeállítása. A falvakban

olyan intézmények, iskolák, óvodák,
idõsek otthona, amelyek a háztáji
gazdaságokban tenyésztett állato-
kat, megtermelt növényeket az ét-
keztetés során fel tudják használni.
Létre lehet hozni a közeli városok-
ban szociális bolthálózati tagokat,
mely a környékbeli falusi kisterme-
lõkkel kötne szerzõdést – mutat rá
az elõterjesztés.  

Emellett a gyermekek napköz-
beni ellátásnak lehetõségeit is szé-
lesíteni kellene, többek között pá-
lyázati lehetõségek felhasználásá-
val.

A fenti lehetõségek szem elõtt
tartásával a testület elfogadta az
elõterjesztést.

A gyermekvédelem kérdéseirõl is tárgyaltak
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról hallgatott

meg többek között beszámolót a képviselõ-testület legutóbbi ülésén.
Amint az elhangzott: a város állandó lakosainak száma 2010. decem-

ber 31. napján 2183 fõ volt. Ebbõl a kiskorúak száma (0-18 év) 309 fõ,
amely az alábbiak szerint oszlik meg: 0-5 éves – nem tanköteles korú:
101 fõ, 6-14 éves: 137 fõ, 15-18 éves: 71 fõ.

Áthelyezték a keresztet
Új helyet kapott a település egyik legrégibb

kõkeresztje: az eddig egy magánház kertjében
álló keresztet az önkormányzat a tulajdonosok-
kal való egyeztetés után közterületen helyez-
tette el, így a város egyik fontos helyi mûemlé-
ke minden arra járó számára megközelíthetõvé
vált.

A polgármester elmondta: a kõkereszt kö-

rüli terület rendezése is megtörténik hamaro-
san, ennek egyik elsõ lépése a közelben álló
telefonfülke eltávolítása és a terep rendezé-
se.

Novák Ferenc  ezzel kapcsolatosan megje-
gyezte: a város más részeirõl is eltávolítják a nyil-
vános telefonfülkéket, mivel azok már hosszú idõ
óta használaton kívül állnak.

Az önkormányzat folytatja
a település bevezetõ útjainak,
illetve forgalmas területeinek
rendbe tételét. Novák Ferenc
polgármester elmondta: a
gyümölcsös romos kerítésé-
nek elbontása megtörtént,
folyamatosan zajlik a terület
megtisztítása a Karos-Park
Kft. munkatársai segítségé-
vel. A város belterületeit ille-
tõen az önkormányzat most
elsõsorban a Médium Market
és a kemping közötti terület
rendbe tételét tûzte ki célul.
Miután a terület egy része a
Vízmûhöz tartozik, a szüksé-
ges egyeztetéseket lefolytat-
ták a céggel, mely így a kerí-
tés és környékének rendezé-
sét vállalta fel. Az önkor-
mányzat a tér és az épület
rendbe tételét végezteti el,
és a parkosítási feladatokban
is részt vállal.

Rendbe teszik
A KEMPING ELÕTTI

TERÜLETET



A májusfaállítás szokását ele-
venítette föl a Közösségi Ház áp-
rilis végén rendezett majálisi
programja során.

Ahogyan arról Jankovics Attila, a
Közösségi Ház igazgatója tájékoz-
tatta az egybegyûlt vendégeket:
májusfát a helyi fiatalok állítottak a
múltban azoknál a lányos házaknál,
melyeknél valamelyik fiatal buzgón
udvarolt a hölgynek, de szokás volt
fát állítani a települések központjá-
ban is, melyet aztán a helybéliek
külön ünnepség keretében, késõbb
táncoltak ki.

Nos, városunkban ez utóbbi tör-
tént, hiszen a karosi ifjak – ahogyan
az egyébként illik - a vállukon hoz-
ták be a sudár fát a Tourinform-
iroda elõtti térre, hogy aztán feldí-
szítsék, majd fel is állítsák. A faállí-
tásban ott tartózkodó vendégek
személyében aktív segítõik is akad-

tak. A nem is olyan könnyû cere-
mónia elõtt a Karos Táncegyüttes
igyekezett mûsorával jobb kedvre
hangolni az ifjakat, az együttes tag-
jainak borkínálgatása pedig az erõ-
gyûjtést segítette (legalábbis a re-
mények szerint…).

A sikeres májusfa állítást követõ-
en a táncegyüttes tagjai meg is tán-
coltatták a közönséget, majd vállal-
kozó kedvûek ki is próbálhatták,
hogyan lehet fölmászni a lecsupa-
szított fatörzsön. Próbálkozó akadt
szép számmal, s bár a fa tetejére

senki nem tudott följutni, a próbál-
kozások nagy derültséget keltettek
a közönség körében.

A legifjabb famászó alig múlt hét
éves, a legidõsebb a hetvenet közelí-
tette – mit gondolnak, ki jutott leg-
messzebbre? Eltalálták: a hétéves!

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Fontosnak tartom, hogy az

érintettek, a település lakossága ne
csak másnap, az újságból vagy a hír-
adásokból tudja meg, hogy õérte,
az õ pénzén mit tettek – jelezte a
rendhagyó esemény kapcsán a ven-
dégeket köszöntõ Novák Ferenc.

A polgármester kiemelte: régi
terv vált valóra a Gyöngyvirág sor
portalanításának megoldásával,

sõt, a beruházás után így a Fõ úttal
párhuzamos utcák mindegyike asz-
falt burkolatot kaphatott. A 35 mil-
lió forint összköltségû munka a Ma-
gyar Aszfalt kivitelezésében készült
el, 513 folyóméter hosszúságban. A
beruházással kulturált módon kö-
tötték össze e területet az északi
lakóteleppel – mutatott rá Novák
Ferenc, aki mindezek mellett hang-
súlyozta: az önkormányzat folytatja

a régóta húzódó feladatok megol-
dását.

Az új utat szalagátvágással avat-
ták föl, Háda László plébános pedig
áldást mondott a közlekedõkre, és
egy ír utazó mondásával köszön-
tötte a jelenlévõket.

Az útavatás – ahogyan az egy
ilyen eseménynél „elvárható” –, hor-
dógurítással folytatódott, a bor
Marton László felajánlásával (és gu-
rításával) érkezett a helyszínre. Az
ünnepséget a Dalárda vegyeskar
dalcsokra és a Deutsch Bálint által
szintén felajánlással érkezõ borok ki-
mérése tette még vidámabbá. Az
avatást követõ vendéglátás során az
utcában élõk és az invitálást elfoga-
dók igazi baráti beszélgetésre és po-
harazgatásra ülhettek le. Egy, a
Gyöngyvirág soron lakó hölgy stílu-
sosan gyöngyvirág csokrot nyújtott
át a polgármesternek, az út igazi
avatói pedig az utcában és a környé-
ken lakó gyerekek voltak, akik önfe-
ledt játékkal vehették birtokba az ez
idõben teljesen veszélytelen utat –
az ünnepség idején ugyanis az au-
tók nem hajthattak be az utcába.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepségen a lakosság érde-

kében kifejtett szolgálata elismeré-
seként  Horváth Tamás rendõr
törzszászlóst és Portik Gábor rend-
õr törzsõrmestert  tárgyi elismerés-
ben részesítette a polgármester,
ezt követõen az állomány megven-
dégelésére került sor.

A tûzoltók védõszentje, Szent Fló-
rián napjához kötõdõen a Zalakarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesületet invitál-

ta szerény ünneplésre a város elsõ
embere. Az ünnepi közgyûlésre a tûz-
õrség épületében került sor, mely
egyébként fennállásának elsõ évfor-
dulóját is ünnepelhette e napon. 

– Az Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let településünk legrégibb civil
szervezõdése, amely – a hivatásos
tûzoltókkal sokszor karöltve – az
év minden napján áldozatosan tel-
jesíti esküben és önként vállalt
kötelezettségét – jelezte Novák

Ferenc, hangsúlyozva: az önkéntes
egyesület az eltelt idõszakban több
ízben is bizonyította, hogy szükség
van jelenlétére.

Az egyesület két tagját – Bog-
nár Ottót és Szörcsök Szilárdot –,
akik igazi elkötelezettséggel dol-
goznak a civil szervezetben, az ön-
kormányzat jelképes elismerésében
is részesítette a polgármester. Az
ünnepség itt is kötetlen beszélge-
téssel zárult.

A megbecsülés és tisztelet napja

Májusfát állítottak

Avatás a Gyöngyvirág soron

A VENDÉGEK IS SEGÍTETTEK A MUNKÁBAN
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Karosi civil térElõzõ lapszámunkban tájékoz-
tattunk már arról, hogy a TDM
pályázat keretében a szálláski-
adók részére ingyenes elõadáso-
kat szervez a Tourinform-iroda
turisztikai témákban.

Amint arról Szécsényi Szabolcs
irodavezetõ tájékoztatta lapun-
kat, az elõadások a
közelmúltban elkez-
dõdtek. Az érdeklõ-
dõknek dr. Fehérvölgyi
Bea, a Pannon Egye-
tem nagykanizsai ta-
nára TDM és térség-
marketing címmel tar-
tott elõadást (felvéte-
lünkön), ezen túlme-
nõen dr. Balogh Ágnes
tart kommunikációs
órát és dr. Birkner Zol-
tán a térségi attrakció-
inkat mutatja be. 

Az irodavezetõ je-
lezte: jelentkezni lehet
még az ingyenes elõ-
adásokra a Tourin-
form-irodában.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 118/2011. (IV. 07.)
SZÁMÚ HATÁROZATA A TÁMOGATOTT SZERVEZETEKRÕL

A képviselõ-testület:

1. A Nonprofit szervezetek támogatási sza-
bályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteket részesíti támogatást:

1.1. Csuti Hydrocomp Zalaegerszeg  részére
a 2011. május 20–28-a között Zalakaroson
megrendezendõ XXX. Nemzetközi Karos
Sakkfesztivál támogatására 2.000.000 Ft ösz-
szeget, 
1.2. A Gránit SE mûködéséhez és a Bozsik-
program megvalósításához 3.200.000 Ft ösz-
szeget,
1.3. Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykani-
zsa részére a XIX. Nemzetközi Leány Kosár-
labda Torna 2011. augusztus 18–21. támo-
gatására 250.000 Ft összeget, az Országos
Serdülõ Leánybajnokság Döntõjének meg-
rendezésének – 2011. május 19–22 – támo-
gatására 300.000 Ft összeget, 
1.4. A Karos Sprint Úszóklub mûködésének
támogatására 950.000 Ft összeget,
1.5. A Zalakaros  Sportjáért közhasznú Köz-
alapítványnál a mûködési költségeire, a
„Sportolj és nyerj” program folytatása,
fenntartása a tömegsport rendezvényeken
való részvétel, és a „ Lovas suli gyerekek-
nek” lovas sport népszerûsítõ programra
300.000 Ft összeget,
1.6. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a
szakosztályai mûködésének támogatására
1.125.000 Ft összeget,
1.7. Vuelta Sportegyesület Budapest részé-
re a 2011. július 23-án  Zalakaroson megren-

dezendõ Zalakaros Maraton – kerékpáros
túraverseny, sportolók, amatõr bringások
és családok részére rendezett verseny  tá-
mogatására 300.000 Ft összeget,
1.8. Karosi Ifjak Köre részére programjainak
sikeres lebonyolítására és mûködésük tá-
mogatására 150.000 Ft összeget.

A Honismereti kirándulás és Romkereszt
helyreállítására benyújtott pályázatot nem tá-
mogatja, tekintettel arra, hogy ugyanezen cél-
ra országos pályázaton is részt vesznek.

1.9. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére
a mûködtetési költségeihez és a szakmai
versenyek a  támogatására 300.000 Ft ösz-
szeget,
1.10. Zalakarosi Iskoláért Alapítvány részére
az Iskola 20. évfordulójának méltó megün-
neplésének támogatására 300.000 Ft össze-
get,
1.11. Zalakarosi Magánszállásadók Egyesü-
lete részére honlap  kialakításához és alap-
vetõ mûködési költségeinek támogatásá-
hoz 540.000 Ft összeget,
1.12. Zalakaros Új Templomáért Közalapít-
vány részére 1.000.000 Ft  összeget vissza-
térítendõ (kölcsön ) támogatás formájában
folyósít, és 724.000 Ft összeget vissza nem
térítendõ támogatás formájában az oltár
befejezéséhez, a mellékoltár megvilágításá-
hoz, valamint padlófûtés teljesítmény bõví-
téséhez. 
1.13. Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége ré-
szére a Város Gyermeknapi rendezvényé-

nek támogatására 300.000 Ft összeget
biztosít.

A nonprofit szervezetek támogatásának
pénzügyi forrásait az alábbiak szerint biztosítja:

– a sportcélú támogatásokra 8.425.000 Ft-
ot a költségvetési rendelet 7. számú mel-
léklet I/2. pontja terhére 

– az egyéb támogatásokat a költségvetési
rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja
terhére 3.314.000 Ft összegben.

2. Intézmények támogatási kérelmei 
2.1. Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Könyvtár  keretében mûködõ mûvészeti
csoportoknál a  Nõi Kar, a Zöld Ág néptánc-
csoport és a óvodai Búzavirág csoport és
Vonós Kamaraegyüttes fellépõ ruháinak
vásárlásához 525.000 Ft pótelõirányzatot
biztosít.
2.2. A Közösségi Ház keretében mûködõ
Ezüst Klub 10. évfordulójának méltó meg-
ünnepléséhez, a Bottal-fogó Néptánccso-
port ruházatának vásárlásához, valamint az
országos Táncház Találkozó útiköltségéhez
382.000 Ft összegû pótelõirányzatot bizto-
sít.

Az intézmények pót-elõirányzati támoga-
tási kérelmét 907.000 Ft összegben a 2011. évi
mûködési célú általános tartalék terhére bizto-
sítja.

www. zalakaros.hu

Tisztújítás
Az idei esztendõben is be-

adja TDM pályázatát a
Zalakarosi Turisztikai Egyesü-
let – döntött az egyesület el-
nöksége legutóbbi ülésén. A
pályázathoz kapcsolódóan az
Isteni Irgalmasság melletti tér-
re egy úgynevezett kreatív ját-
szótér, vagy gyermekjátszótér
létrehozását is tervezik, mely-
ben számítanak az önkor-
mányzat támogatására –
hangzott el az ülésen. Az el-
nökség felkérte Novák Ferenc
polgármestert a játszótér
helyszínének kijelöléséhez. 

Az egyesület eddigi elnöke,
Horváth Vencel lemondása és
egyéb személyi változások mi-
att a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület tisztújító közgyû-
lést is tart, melyre 2011. május
13-án, pénteken 16 órától a
Hotel Karos Spa-ban kerül sor.

Ingyenes elõadások
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Gólyahír
Örömmel jelentjük, hogy

városunk ismét új jövevé-
nyekkel gyarapodott.

2011.04.19-én született 
KOVÁCS ANNA VIOLA.

2011.04.27-én jött világra
BERECZKI BENETT BARNA.

2011.04.28-án megszületett
PERJÉSI ENIKÕ. 

Anyukák és babák jól van-
nak. Valamennyiüknek na-
gyon jó egészséget, békés,
boldog együtt töltött napo-
kat kívánunk!

Az elmúlt év nagyon kedvezõ
tapasztalataira építve húsvét elõtti
napon ismét megszervezte Húsvéti
nyúlkergetõ elnevezésû családi
napját a kertmozi melletti parkban
a Tourinform-iroda és a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület.

A ragyogó idõ és a jókedvet ga-
rantáló programok számos érdek-
lõdõt vonzottak a szabadtéri ren-
dezvényre. A vendégeket a Zöldág
Táncegyüttes fiataljai néptánccal és
húsvéti locsolással fogadták – igaz,
az utóbbi a hagyományoktól elté-
rõen némileg szelídebb formában
történt: a vizet nem dézsából ön-
tötték a hölgyekre. A gyerekeket
tojásfestéssel, tojáskeresõ verseny-
nyel, kézmûves foglalkozással vár-
ták, és maga a nyuszi is megjelent,
sõt, azt is jámboran tûrte, hogy a
gyerekek vele együtt fotózkodhas-
sanak. Nagy izgalom övezte a nyúl-
kergetõ programot – a szalmabálák

között futó nyuszik közül a duna-
bogdányi Kovács Balázs tapsifülese
ért elsõként célba, a nézõk hatal-
mas szurkolása közepette. 

Kicsi és nagyok kedvenc prog-
ramja volt a nap során az állatsimo-

gató: a galamboki Bertók Ferenc
kisállatai – nyuszik, kecskék, bárá-
nyok – igencsak népszerûek voltak
a gyermekek körében, s a vállalko-
zó kedvûek szamaragolhattak is
ezen a napon.

Nyulak a könyvtárban
Húsvét elõtti utolsó tanítási napon a 3. osztályosok csoportos foglalko-

zásra érkeztek a könyvtárba. Elõször a húsvétról olvasták el olvasókönyvük-
bõl a legfontosabb tudnivalókat.  Ezután a csoportok a könyvtárban talál-
ható húsvéti témájú könyvekbõl böngészhettek az ünnep hagyományairól,
ételeirõl, a hozzá kapcsolódó szokásokról. Majd elmondták egymásnak, mi-
lyen új ismereteket szereztek a dokumentumokból. Mindenki egy monda-
tot kellett, hogy megjegyezzen és azt az osztálynak is elmondja. Követke-
zõ feladat a húsvéti TOTO megoldása volt. Nagyon ügyesen sikerültek a vá-
laszok a nem is oly könnyû kérdésekre. Pl.: Hogyan nevezték régen a hús-
vét másnapját? Melyik növényi festékkel pirosítják a húsvéti tojást? Miért a
nyúl hozza a piros tojást? Minek a jelképe a tojás? Mirõl nevezetes a Hús-
vét–sziget?  A foglalkozás második részében a „kockásfülû nyúl” mintájára
repülõ nyulacskás játékot készítettek papírból, gémkapocs nehezékkel. Alig
készültek el az elsõ darabok, már repültek is a levegõben. Végül könyvjel-
zõt kaptak ajándékba, melyen a nyulacska csak akkor bújt elõ, ha kiszínez-
ték a képének hátterét. Miközben ezzel foglalatoskodtak, a könyvtárosok-
tól a Húsvéti tojások címû Móra Ferenc mesét hallgathatták meg. 

Horváthné Nagy Elvira

Pöttömök
nyuszi-várója

A húsvét elõtti idõszakban a
település legkisebbjei is nagy
izgalommal készültek a nyuszi
érkezésére. A Pöttöm Klub a
hagyományokhoz híven idén is
megtartotta nyuszi-váró prog-
ramját. Dr. Heller Péterné szer-
vezésében a Hegyalja utcai ját-
szótéren tizenöt apróság keres-
te a nyuszi tojásokat. Óriási si-
kert aratott az apróságok köré-
ben az az élõ nyuszi, mely
Szabadicsné Rádi Éva jóvoltából
vett részt a játszótéri nyuszi-
várón. A nyulacska jámboran
tûrte a gyerekek közelségét és
simogatását, a kicsik pedig bol-
dogan etették és simogatták a
tapsifülest.

Családi nyúlkergetõ

HÚSVÉT KAROSI MÓDRA
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Ha manapság megkérdezünk
egy átlagembert, kapásból tud
mondani legalább öt sorozatot,
amit már megnézett, vagy eset-
leg hallott róla.

Prison Break, dr. House, Szüle-
tett feleségek, Grace klinika – és
még sorolhatnám tovább a vége-
láthatatlan lista tagjait. Hogy van
az, hogy az emberek szinte a so-
rozatokban élnek? 

Sorozatokra mindig, minden
korban szükség volt és lesz is. So-
kan vannak, akik minden hétköz-
nap megnézik az Esmeralda kö-
vetkezõ részét, amelyben végre
kiderül, hogy Juan Carlos Pedro
Antonio most akkor tényleg meg-
vakult, vagy az orvosok meg tud-
ják menteni a szeme világát. Ezen
kívül van még a mostanában
olyan menõnek titulált Szökés,
vagy a House. A fiatalok egyszerû-
en nem bírják kivárni már azt sem,
hogy szinkronizálják a legújabb
részt, frissen, az amerikai premier-
rel egy idõben letöltik az epizó-
dot, és másnap már felirattal meg
is nézik. 

Egyáltalán, mire jó egy sorozat?
A televíziós társaságoknak folya-
matos bevételt jelent, ha jó mûsor-

ral szolgálnak az embereknek hét-
rõl hétre vagy nap mint nap. És az
embereknek? Folyamatos izgalmat

biztosít, és egyfajta rendszert visz
az életbe, hiszen az adott mûsor
meghatározza a hétfõ vagy szerda

esti programot, esetleg a délutáni
pihenést tudjuk helyettesíteni egy
Rosalindával vagy épp Zorróval.

Hogy ez jó-e vagy mégsem, azt
mindenkinek magának kell eldön-
tenie.

THURY GYÖRGY
HISTÓRIÁS NAPOK

Május 13-14-én rendezi
meg Nagykanizsa a város
naphoz kötõdõen a Thury
György Históriás Napokat.

A két nap során Nagykani-
zsa a „világok találkozóhe-
lyévé“ válik, hiszen nem csu-
pán a város és a szomszédos
települések, de más népek
tradícióit felvonultató prog-
ramok is helyet kapnak a ren-
dezvényeken.

A kanizsai város napok
rengeteg meglepetést, kultu-
rális csemegét tartogatnak a
látogatóknak – kanizsaiak-
nak, városkörnyékieknek, tu-
ristáknak egyaránt. A szóra-
koztató és kulturális progra-
mokat a hagyományok utcái-
nak kipakolásai színesítik to-
vább – mindenki talál e két
napon Kanizsán mindent, mi
szemnek, szájnak, léleknek
kellemes.

A Közösségi Házban 2011. április
20-án megtartott rendezvényen
Novák Ferenc polgármester kö-
szöntötte sakkozóinkat, majd a
Lukács László szakosztályvezetõ ál-
tal ismertetett egyéni statisztikák

után az aranyér-
meket is õ adta át
versenyzõinknek.
Az éremátadás va-
csorával folytató-
dott, s természe-
tesen elõkerültek
a sakkbábuk is, így
7 fordulós rapid
tornával ért véget
a program. Lukács
László szakosztály-
vezetõ tájékozta-
tása alapján a visz-
szalépések követ-
keztében a sakk-
csapat végül osz-
tályozó nélkül ne-
vezhet az NB II-be.
A magasabb osz-
tályban való indu-
lás lehetõsége így
adott, a Sport-

egyesület vezetõségének feladata
a szükséges feltételek megterem-
tése.

A dicsõséget szerzett sakkozók:
Gyõrfi Norbert, Kardics János, Mar-
ton József, Völgyi Róbert, Lukács
István, Szakály László, Hegedûs
Zsolt, Takács Balázs, Faragó Béla,
Minorics Tibor, Dr. Mörk László, Vaj-
da Lajos, Jámbor Balázs, Lukács
László, Szabó Dániel és Tóth Sza-
bolcs. (Képünkön a csapat Novák
Ferenc polgármesterrel.)

Így írunk mi – a karosi ifjak jegyezetei

Sorozatfüggõség
Kitekintõ �
Nagykanizsa

SAKK: osztályozó nélkül az NB II-be
Egy hónappal ezelõtt örömmel számoltunk be arról, hogy a

Zalakaros és Térsége SE Kertvárosi LSC-vel megerõsített sakkcsapata
megnyerte a 2010/2011-es megyei csapatbajnokságot, s ezzel jogot
szerzett az NB II-be való jutásról döntõ osztályozón való részvételre.
Az éremátadásra a közelmúltban került sor.

VERSENY-
EREDMÉNYEK
Bárczi Géza megyei helyes-

írási versenyen elért ered-
mények:

5. osztály: Takács Petra – 15.
hely. 6. osztály: Horváth Nóra,
Varga Anna – 1. hely, Varga Ilo-
na – 2. hely. 8. osztály – Varga
Zsófia – 1. hely, Farsang Vivien –
3. hely.
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– A szeptemberi iskolakezdés-
kor vettem át a munkát Gyarmati
Tibortól, aki 2 éven át foglalkozott
a gyerekekkel. A program keretein
belül U9 és U11 korosztályban ösz-
szesen 16 tanuló ismerkedett a lab-
darúgás alapjai-
val. Sajnos, az is-
kola létszámához
képest ez egy mi-
nimális szám, törekednünk kell ar-
ra, hogy még több gyereket von-
junk be a programba. Ezt elsõsor-
ban az óvodai és kisiskolás (U7)
labdarúgás beindításával, valamint
az U11 korosztályból kiöregedõ, de
a serdülõ korosztályhoz még fiatal
nebulók továbbversenyeztetésével,
U13 korosztály létrehozásával le-
hetne megoldani – mondta az
edzõ. Hozzátette: tekintettel arra,
hogy a programban jelenleg csak a
Móra Ferenc Általános Iskola diákjai
vesznek részt, a létszám növelése

érdekében meg kellene vizsgálni a
szomszédos iskolák bevonásának
lehetõségeit is. 

Buda Péter elmondta: a NUPI-
programban résztvevõk a tanév fo-
lyamán 6 körzeti tornán vehettek

részt, õsszel 3 és
tavasszal szintén
3 versenyt ren-
deztek, e verse-

nyek utolsó állomása következik
májusban. Ezeken a tornákon
Zalakomár, Semjénháza, az UFC és
Miklósfa csapataival mérhették ösz-
sze tudásukat a karosi focisták. Vé-
leménye szerint e tornákon a verse-
nyeztetésen kívül elsõdleges cél a
tehetségek kiválasztása, a nagyobb
sportegyesületekbe való irányítása.
Zalakaroson ezért törekedni kell ar-
ra, hogy az utánpótlás képzésben
ne legyenek „üres” korosztályok, a
folyamatos versenyeztetés biztosí-
tásával az utánpótlás kérdés meg-

oldódhatna – hangsúlyozta. A ser-
dülõk edzéseirõl szólva elmondta:
a csapat fiatalabb az átlagosnál,
még 2-3 év múlva is együtt játsz-
hatnak. 

– Reméljük, hogy a NUPI-prog-
ramból kikerülõ játékosok nem
kallódnak el, sikerül beépíteni

õket e csapatba – jelezte. Buda Pé-
ter ezúton is köszöni az iskola tá-
mogatását, hiszen a biztosított fel-
tételek jók, a labdák, felszerelések
rendelkezésre állnak, s köszöni a
szülõk áldozatkészségét is, akik so-
kat segítenek a gyerekek utaztatá-
sában.

Legutóbbi számunkban már
tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a
Karos Sprint Úszóklub megren-
dezte a versenynaptárában sze-
replõ, már hagyományos „Úszik a
Nyuszi” úszóversenyét. A két vá-
ros (Nagykanizsa, Zalakaros)
úszónövendékeit felvonultató 34
számból álló verseny eredménye-
it ezúttal közöljük.

Eredmények (dobogósok): 2004-
2005. évben születtek: 25 m hát
fiú: 1. Hajmási Ákos, 2. Vaska Barna-
bás, 3. Kantó Marcell; 25 m hát
lány: 1. Nyeste Dorka, 2. Koma
Csenge; 25 m gyors fiú: 1. Vaska
Barnabás, 2. Hajmási Ákos, 3. Kantó
Marcell;  25 m gyors lány: 1. Nyes-
te Dorka, 2. Koma Csenge; 2003.
évben születtek: 25 m hát fiú: 1.
Környei Péter, 2. Kurucz Levente, 3.

Anda József; 25 m hát lány: 1. Nagy
Anna, 2. Fata Flóra, 3. Varga Lili; 25
m gyors fiú: 1. Kurucz Levente, 2.
Környei Péter, 3. Lukácsi Kolos; 25
m gyors lány: 1. Nagy Anna, 2. Fata
Flóra, 3. Varga Lili; 

2002. évben születtek: 25 m

hát fiú: 1. Szirtes Botond, 2. Pásztor
Máté, 3. Nagy Marcell; 25 m hát
lány: 1. Gárdonyi Zsófia, 2. Csaman-
gó Hanna, 3. Kálovics Noémi; 25 m
gyors fiú: 1. Szirtes Botond, 2. Pász-
tor Máté, 3. Nagy Marcell; 25 m
gyors lány: 1. Csamangó Hanna, 2.
Kálovics Noémi, 3. Anda Rebeka; 

2000-2001. évben születtek: 50
m hát fiú: 1. Böröcz Martin, 2.
Hörcsöki Dániel, 3. Kun János; 50 m

hát lány: 1. Zsirai Dorka, 2. Kantó
Loretta, 3. Doszpoth Csenge; 50 m
gyors fiú: 1. Endrei Tamás, 2.
Hörcsöki Dániel, 3. Böröcz Martin;
50 m gyors lány: 1. Zsirai Dorka, 2.
Kantó Loretta, 3. Doszpoth Csenge;
50 m mell fiú: 1. Koma Bence, 2.

Bali Dominik, 3. Böröcz Martin; 25
m mell lány: 1. Doszpoth Csenge, 2.
Kantó Loretta, 3. Zsirai Dorka; 

1998-1999. évben születtek: 50
m hát fiú: 1. Szörcsök Martin, 2. Var-
ga Krisztián, 3. Darnai Máté; 50 m
hát lány: 1. Radák Jázmin, 2. Simon
Zina; 50 m gyors fiú: 1. Szörcsök
Martin, 2. Varga Krisztián, 3. Darnai
Máté; 50 m gyors lány: 1. Radák
Jázmin, 2. Simon Zina; 50 m mell fiú:

1. Hegedüs Dominik, 2. Kötõ Péter, 3.
Szabó Dániel; 50 m mell leány: 1. Si-
mon Zina, 2. Radák Jázmin; 

1996-1997. évben születtek: 100
m hát fiú: 1. Horváth Balázs, 2. Filák
Tamás, 3. Bali Marcell; 100 m hát
lány: 1. Pelczer Dorina, 2. Angyalosi
Dóra, 3. Filák Tamara; 100 m gyors
fiú: 1. Horváth Balázs, 2. Filák Tamás,
3. Nyakas Tamás; 100 m gyors lány:
1. Pelczer Dorina, 2. Angyalosi Dóra,
3. Iványi Réka; 50 m mell fiú: 1. Filák
Tamás, 2. Horváth Balázs, 3. Bali Mar-
cell; 50 m mell lány: 1. Kötõ Viktó-
ria, 2. Pelczer Dorina, 3. Iványi Réka;
4x25 m gyors váltó fiú: 1. Nagyka-
nizsa, 2. Zalakaros (Sipos Dániel,
Strobl Áron, Nagy Marcell, Koma
Bence) 4x25 m gyors váltó lány: 1.
Nagykanizsa, 2. Zalakaros (Koma
Csenge, Ács Linett, Kálovics Noémi,
Darnai Réka) 5x50 m gyors váltó
fiú: 1. Zalakaros (Hörcsöki Dániel,
Varga Krisztián, Szörcsök Martin,
Filák Tamás, Nyakas Tamás), 2. Nagy-
kanizsa 4x50 m gyors váltó leány:
1. Zalakaros (Simon Zina, Kötõ Viktó-
ria, Pelczer Dorina, Angyalosi Dóra)
2. Nagykanizsa.

A verseny eredményhirdetésén
elhangzott: az úszóklub felvette a
kapcsolatot a keszthelyi Csik Ferenc
Tanuszodával is, így a remények sze-
rint a következõ versengésre már õk
is népes csapattal érkeznek.

Még több gyermek bevonása a cél

NUPI-PROGRAM

Végéhez közeledik a 2010/2011. tanévhez kapcsolódó NUPI-prog-
ram. A tapasztalatokról Buda Péter edzõvel beszélgettünk.

Úszik a nyuszi – versenyeredmények
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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

Reklámozza
SZÁLLÁSÁT, SZOLGÁLTATÁSÁT,

ELADÓ INGATLANJÁT 

Zalakaros leglátogatottabb
megújúlt weboldalán!

www.zalakaros.info.hu
hirdetés ára 6.000 Ft/év.

Jelentkezzen most! Tel: 30/560-3476

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 18. (szerda) 14.00
Ezüst Klub

Zalakaros, 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

Országos szemétgyûjtõ akció
2011. MÁJUS 21-ÉN

Országos lakossági szemétgyûjtõ akciót szerveznek május 21-én,
szombaton – közölte sajtótájékoztatóján Rétvári Bence, a Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az akció neve:
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért. 

Rétvári szerint néhány éve Észtországban 50 ezer önkéntes 10 ezer
tonna hulladékot gyûjtött össze mindössze öt óra leforgása alatt, Szlo-
véniában pedig 273 ezren több mint 20 ezer tonna szemetet szedtek
össze. Azt mondta, Magyarországon is hasonló léptékû megmozdulást
remélnek, amire van is esély, hiszen már eddig mintegy 50 ezren regiszt-
ráltak a www.teszedd.hu honlapon. Magyarország az unió soros elnö-
keként is példát mutathat az önkéntesség európai évében - tette hoz-
zá. 

A www.teszedd.hu honlapon magánszemélyek, iskolák, munkahelyi
és más közösségek is regisztrálhatnak. A jelentkezõkkel felveszik a kap-
csolatot a helyi szervezõk, akik segítenek kialakítani a hulladékgyûjtõ
csapatokat. A munkát a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok is se-
gítik majd, a szemét elszállítását pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium
szervezi meg. A TeSzedd! akciót a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Önkéntes Központ Alapít-
vány szervezi. További információk a www.teszedd.hu honlapon és az
akció Facebook-oldalán találhatók. 

A ZALAKAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma nevében
köszönetünket fejezzük ki az eddig nyújtott önzetlen támogatá-
sért. Kérjük, adójuk 1%-ával továbbra is segítsék alapítványunkat,
melyet az alábbi adószámon ajánlhatnak fel: 18962183-1-20

TÁMOGATÁSUKAT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!


