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Minderrõl sajtótájékoztatón
számolt be Novák Ferenc polgár-
mester és Horváth Tamás, a Ma-
gyar Sakk Szövetség alelnöke. 

– A sakkra mint szellemi sport-
ra egész Zala megye büszke lehet:

az NBI-es csapatbajnoki címet za-
laegerszegi és nagykanizsai csa-
patok birtokolják folyamatosan,
városunk sakkozói pedig a jövõ
szezonban már az NBII-ben szere-
pelnek. Ezért, és a nemzetközi

verseny rangos volta miatt is fon-
tos számunkra a sakkbajnokság –
jelezte Novák Ferenc. 

A részletekkel kapcsolatosan Hor-
váth Tamás elmondta: a nagymeste-
rek közül Mádl Ildikó, Sax Gyula és az
orosz Csernyisov már jelezte részvé-
teli szándékát, de rajtuk és más nagy-
mestereken kívül fiatal sakkozók is
asztalhoz ülnek Zalakaroson.

– A versenysorozatnak
Zalakaros nívós házigazdája volt
az évek során – hangsúlyozta Hor-
váth Tamás, hozzátéve: a résztvevõk
a „párbajok” mellett és után a fürdõ
adta lehetõségeket is kihasználták.

A bensõséges hangulatú ünnep-
ségen Koncz Tibor, a mentõállomás
vezetõje elmondta: az állomás ava-
tása óta elsõ alkalommal tisztelte
meg a város vezetése a kollektívát;
hangsúlyozta: számukra ez önma-
gában is jelzi, hogy megbecsüléssel
fogadják a dolgozók tevékenységét
a városban. 

A mentõállomás munkáját
Novák Ferenc polgármester méltat-

ta, kiemelve az életmentõk munká-
ját és elhivatottságát, majd az intéz-
mény fennállásának 5 éves évfor-
dulója tiszteletére emléklapot ado-
mányozott a közösségnek. Elmond-
ta: hasonló találkozókra a jövõben
is számíthatnak, hiszen az önkor-
mányzat és a településen mûködõ,
az állampolgárok biztonságát és
komfortérzetét növelõ szolgálatok
kapcsolattartásában új fejezet veszi
kezdetét.

Kiemelkedõ mun-
kája elismeréseként
tárgyi jutalomban ré-
szesült: Tizedes Balázs
és Farkas Péter. 

Az ünnepségen
fellépet Horváth Alíz
és Horváth Tamara, a
Móra-iskola két tanu-
lója. A találkozó kö-
tetlen beszélgetéssel
folytatódott.

Két évtizede ápol élénk baráti és hivatalos kapcsolatokat Zalakaros és a németországi Puchheim városa. A testvértelepülési kapcsolat
20 esztendõs jubileumát május 14-én ünnepelték városunkban. Az eseményekrõl lapunk 3. oldalán olvashatnak.

Sakkverseny harmincadszor
Tizenhárom ország sakkozói ülnek asztalhoz hamarosan városunk-

ban: május 20. és 28. között, a Gránit Gyógyfürdõ rendezvényterme-
iben szervezi meg az önkormányzat a Z. Csuti-Hydrocomp és az
Aqua-profit NTSK-val karöltve a 30. Nemzetközi Sakkfesztivál és
Aqua-profit nyílt magyar férfi és nõi bajnokságot. 

A mentõsöket köszöntötték
A megbecsülés és tisztelet je-

leként, a mentõk napjához kap-
csolódóan a mentõállomás dol-
gozóit köszöntötte a közelmúlt-
ban Novák Ferenc polgármester. 
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Õsszel Asperhofen küldöttsé-
gét köszönthette településünk, s
a találkozó folyamán sor kerülhe-
tett a partneri kapcsolatokat
megerõsítõ dokumentumok alá-
írására is.

Május elején városunk delegáci-
óját várta viszont látogatásra
Asperhofen vezetése.

A Novák Ferenc polgármester ve-
zette zalakarosi küldöttséget – mely-
ben részt vett Deutschné Lang Erika
és Kötõ Attila alpolgármester, több
képviselõ, az intézmények vezetõi és
munkatársai – Leopold Ott polgár-
mester fogadta a városházán. 

A delegáció számos szakmai
programon vett részt két napos ott
tartózkodása során.

Ellátogattak Bucbergbe, látoga-
tást tettek az ottani szennyvíz tár-
suláshoz, megtekintették az új
Neulengbach-i középiskolát, majd
közös vacsorán vettek részt
Asperhofenben az ottani képvise-
lõ-testület tagjaival.

A találkozó másnapján a karosiak
megtekintették az osztrák városhá-
zát és a város létesítményeit, látoga-
tást tettek a Franz Langstadlinger
gazdaságba és Jakobsweghütte-be.
Érdekes eseménye volt a napnak a
Barkócaberkenye fesztivál Michel-
bach-ban, illetve az a tavaszi koncert
is, melyet Neulengbach–Asperhofen
zenei egyesülete adott a karosiak
tiszteletére.

– Eseménydús, érdekes és na-
gyon tanulságos napokat tudha-
tunk magunk mögött – fogalma-
zott Novák Ferenc polgármester. –
Örülök, hogy a két település kap-

csolata újra megélénkült, nagyon
bízom benne, hogy találkozóinkat
ugyanolyan rendszeressé tudjuk
tenni, ahogyan azt Puchheimmel
is sikerült.

GYERMEKNAP
2011. május 29-én a gyer-

meknap alkalmából szeretettel
várják a város fiataljait a Sport-
centrum területén az önkor-
mányzat, a ZVSZ és a megyei
iparkamara szervezésében tar-
tandó városi gyermeknapon. A
programok 9 órától kezdõd-
nek. Lesz ugrálóvár, ügyességi
verseny, rajzverseny, gyermek
animáció, mászófal, tûzoltó be-
mutató, az elmaradhatat-
lanszámító focimérkõzés, erõs
emberek bemutatója. A karosi
és a karosi iskolába járó gyereke-
ket a szervezõk szerény aján-
dékkal is meglepik.

Soron kívül tárgyalta és hajtja
végre a Hegyalja utcai játszótér
körbekerítését a képviselõ-testü-
let.

A pillanatnyilag a gyermekek
szempontjából meglehetõsen
veszélyes játszótér bekerítésé-
nek fontosságát Deutschné
Lang Erika alpolgármester ve-
tette fel, aki – mint mondta –
szülõként maga is tapasztalja a
jelenlegi helyzet tarthatatlansá-
gát.

A kerítés építését a Karos-
Park Kft. végzi, s szintén a város-
üzemeltetés feladata lesz a Sere-
gély utcában épülõ új játszótér
védelmének megoldása is.

ÜGYFÉLREND ÉS OSZTÁLY-
NÉV VÁLTOZÁSOK

A képviselõ-testület elfogadta a polgármesteri hivatal ügyfélfo-
gadási rendjének változtatását, melyet a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatban rögzített is (részletek a 8. oldalon).

Változások történtek a hivatal osztályainak elnevezésében, me-
lyet szintén rögzítettek az SZMSZ-ben.

A pénzügyi osztály változatlan elnevezéssel és e-mail címmel mû-
ködik, új név a településfejlesztési osztály (ide tartozik a közterület-
felügyelet, a beruházás és a projektmenedzser), valamint a hatósági
osztály (ennek jogelõdje a szervezési és igazgatási osztály, része a
gyámhivatal, az okmányiroda, valamint a szociális ügyek intézése). 

Az osztálynevek változása miatt két új e-mail címe is van a hiva-
talnak: a településfejlesztési osztály címe tefo@zalakaros.hu, a ha-
tósági osztályé hatosag@zalakaros.hu.

Élénkülõ együttmûködés

Kerítés a játszótérhez

ASPERHOFENBEN JÁRT ZALAKAROS DELEGÁCIÓJA

GYEREKNAP
A ZALAKAROSI
REPÜLÕTÉREN

2011. május 28-án egész napos
gyereknapot tartunk a zalaka-
rosi repülõtéren.

Programok:
9.00-tól: érkezõ repülõgépek
fogadása
10.00: Danger Wings formáció
repülése
11.00: helikopter bemutató
11.30: siklóernyõs bemutató
12.00: sárkányrepülõ bemutató
14.00: Danger Wings formáció
repülése

Egész napos programok:

Gyerekeknek ingyenes légvár,
arcfestés – Veteránautó találko-
zó – Motoros találkozó – Mo-
dellezõbemutató: repülõ, heli-
kopter – Sétarepülési lehetõség
repülõgéppel, helikopterrel.

További infó:
Bodó Roland: +3620-777-9135
Pusztai Roland: +3620-286-0766

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

WWW.PUSZTAI-R.HU
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Az idén jubileumához érkezett
partneri kapcsolat ünnepélyes meg-
erõsítésére május 14-én a Hotel Ka-
ros Spa-ban került sor. Az esemé-
nyen Puchheim küldöttsége és váro-
sunk vezetése vett részt, a megerõ-
sítõ okmányokat Wolfgang Wuschig
és Novák Ferenc polgármester írta
alá. Az ünnepélyes ceremónián részt
vett településünk korábbi polgár-
mestere, Szirtes Lajos is.

A vendégeket köszöntõ Novák
Ferenc polgármester a két telepü-
lés baráti kapcsolatainak elsõ idõ-
szakát elevenítette fel, rámutatva: a
kapcsolatok ápolásában német
részrõl a
P u c h h e i m i
Német-Magyar
Egylet Anna
Nagel vezeté-
sével, magyar
részrõl a Kö-
zösségi Ház ak-
kor még az õ
igazgatósága
alatt vett részt
nagyon aktí-
van. 

– A hivata-
los kapcsolato-
kat hamar ki-
egészítették,
és tovább is
vitték a polgá-
ri kapcsolatok
– jelezte a pol-
gármester, hozzátéve: mind vezetõi,
mind polgári szinten élénk kontak-
tus alakult ki a két fél között.

A polgármester rámutatott:
Zalakaros vezetése díszpolgárrá
avatta Herbert Kränzleint, s telepü-
lési kitüntetésben részesítette An-
na Nagelt és a Német-Magyar Egy-
letet. A bajor-magyar barátság
szimbólumaként is készült el a
Szent István téren elsõ királyunk és
Gizella királyné szobra. Puchheim
az eltelt évek alatt számos ajándék-
kal kedveskedett Zalakarosnak és a
település civil szervezeteinek, s jó
barátságok szövõdtek a bajor és a
magyar lakosok között – mondta.

Hasonló kedvezõ tapasztalatok-
ról számolt be Wolfgang Wuschig,
Puchheim második polgármestere
is. Hangsúlyozta: a két település

kapcsolata nem csupán informális
volt, és ma sem az, éppen ennek
köszönhetõ, hogy húsz évet „élt
meg” ez a „házasság”. Az alpolgár-
mester kiemelte a civil kapcsolatok
jelentõségét, az elmúlt évtizedek-
ben betöltött fontos szerepét.

A méltatásokat követõen kerül-
hetett sor a testvérvárosi szerzõdés
megerõsítésére. Novák Ferenc pol-
gármester egy erre az alkalomra
készíttetett zászlóval ajándékozta
meg Puchheimet, a bajor település
vezetõje pedig városuk 500 eurós
ajándékát nyújtotta át, mellyel az
Isteni Irgalmasság temploma to-

ronyórájának elkészíttetését kíván-
ják támogatni, s jelképes ajándék-
kal köszönte meg Szirtes Lajos ed-
digi munkáját is. (Az okmányokat és
a zászlótervet Rádi Hajnalka helyi

grafikusmûvész készítette.)
A ceremóniát követõen

Puchheim kamarazenekara, Szaba-
dos Márta és a Zöldág Táncegyüt-
tes adott hangulatos mûsort.

Az ünnepség vacsoraesttel foly-
tatódott – a pohárköszöntõk után
a három polgármester kézjegyével
látta el az átadott zászlót, s a ven-
dégeknek ezúttal is apró ajándék-

kal: erre az
alkalomra
kész í te t t
mézeska-
l á c c s a l
k e d v e s -
kedtek (a
kézmûves
termék Vé-
k o n y n é
Lehotsinsz-
ky Krisz-
t i á n n é
munkáját
dicséri).

A talál-

kozót követõen – éppen lapunk
megjelenése idején – Novák Fe-
renc polgármester látogat
Puchheimbe, ahol részt vesz a tele-
pülés várossá avatásának ünnepé-
lyes eseményén.

Jubilált a bajor–magyar kapcsolat

Húsz esztendõvel ezelõtt, 1991. május 25-én írta alá Zalakaros és
Puchheim azt a megállapodást, mely testvértelepüléssé nyilvání-
totta a két települést. Az ünnepségnek Zalakaros adott helyet, az
okmányokat Herbert Kränzlein és Szirtes Lajos polgármesterek ír-
ták alá.

PUCHHEIM ÉS ZALAKAROS MEGERÕSÍTETTE BARÁTI SZERZÕDÉSÉT

EGYSZERÛBB
ÉS OLCSÓBB
Egyszerûbb, és ami még

fontosabb: költségkímélõbb
megoldást választott a
Gyógyfürdõ téri rendezvény-
tér kialakításához az önkor-
mányzat. A döntést a képvi-
selõ-testület május elején
tartott rendkívüli ülésén hoz-
ta meg. A zárt ülésen tárgyalt
témát követõen Novák Fe-
renc polgármester arról tájé-
koztatott, hogy a képviselõ-
testület egy jóval olcsóbb és
a késõbbiek folyamán is
hasznosítható megoldást vá-
lasztott a rendezvénytér fe-
dettségének kialakításához.

Az új megoldás a korábban
kalkulált költségeknek keve-
sebb mint felébõl kivitelezhe-
tõ, s a rendezvények fedettsé-
gét biztosító szerkezet bármi-
kor, bárhova telepíthetõ,
amennyiben a város a késõb-
biek folyamán új rendezvény-
helyet jelöl ki. Miután azonban
a szerkezet telepítéséhez föld-
alatti kábelek kiváltása is szük-
séges, a megvalósítás dátumá-
ban csúszás következhet be. A
testület jóváhagyta a rendez-
vénytér közbeszerzési és mû-
szaki ellenõrzési ajánlattételi
felhívását.
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Újabb állomásához érkezett a
megvalósításban a TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0025 „Könyvtári szolgál-
tatások fejlesztése Zalában” címû
könyvtári konzorciumi pályázat a
zalakarosi kettõs funkciójú könyv-
tárban. A kortárs magyar gyermek-
irodalom egyik legnagyobb íróját,
Nógrádi Gábort sikerült meghívni
író-olvasó találkozóra; az írót elkí-
sérte fia, Nógrádi Gergely opera-
énekes, újságíró, író is.

Nógrádi Gábor legismertebb
mûvei: A bátyám zseni, Az öcsém
zseni, Hecseki és a kedves betörõk,
Mit jelent?, Marci öröksége, Hogyan
neveljünk?, Segítség, ember! Az
anyu én vagyok!,  Édes Munyimunyi!
stb. Két regényét filmesítették
meg: Gyermekrablás a Palánk utcá-
ban, A mi Kinizsink. Filmforgató-
könyvek írásával is foglalkozik. ( Egy
szoknya, egy nadrág, Csocsó, avagy
éljen május elseje!, Meseautó,
Hippolyt, Sose halunk meg, Patika
tévésorozat).

Nógrádi Gergely gyerekkönyvei:
Nyau, Vau. Riportköteteket írt

Vujity Tvrtkóval. Önéletrajzi köny-
vet többek között Albert Györgyi-
rõl, Rúzsa Magdiról. Nevéhez fûzõ-
dik a Klasszikusok újramesélve so-
rozat, melyben klasszikus ifjúsági re-
gényeket ír át rövidebb változat-
ban, a mai gyerekek nyelvére lefor-
dítva.

Könyvtárunkban elõadást Nóg-
rádi Gábor tartott. Nagyon humo-
ros, élményszerû stílussal beszélt a
gyerekeknek életérõl, gyermekeirõl,
könyveirõl, filmjeirõl, a tanulás és az
olvasás fontosságáról. Közben, fo-
lyamatosan kérdéseket tett fel ne-
kik, s a helyes válaszokért apró
könyvecskéket adott jutalmul. Vé-
gül a hallgatóság  is feltehette saját
kérdéseit.

Az írók százezer forint értékben
ajándékoztak könyveket térítés-
mentesen a könyvtárunknak. A
gyerekek nagy tapssal, a könyvtá-
rosok az önkormányzat által kül-
dött jelképes ajándékkal köszönték
meg az elõadást és az adományt.

Az író–olvasó találkozón a gye-
rekeknek lehetõségük nyílt a szer-
zõk mûveinek dedikáltatására is. A
találkozón való részvétel lehetõsé-
gével közel 80 diák élt, s  jó volt lát-
ni azokat a gyerekeket, akik a dél-
utánt követõen belekezdtek a Nóg-
rádi-regények olvasásába, és más-
nap még szünetekben, napközis
szabadidõben, az udvaron is foly-
tatták azt.

Horváthné Nagy Elvira

Kellemes kiránduláson vett részt
a Dalárda május 9-én: Lendvára
utazott a csoport, ahol elsõként a
mûvelõdési ház elõtt Zala György
szobrászmûvész szobránál foga-
dott bennünket idegenvezetõnk.
Megtekintettük a Makovecz Imre
tervei alapján 2004-ben készült
színház- és hangversenytermet. A
belsõ kialakítást is megtekintve
nemcsak a szemünket gyönyörköd-
tettük a látottakkal, hanem egy dal
erejéig az épület jó akusztikáját is
megvizsgáltuk.

Ezután a város fölé magasodó
várhoz mentünk, amelynek elsõ
írásos említése 1192-bõl származik.
Az épület galériamúzeumában lát-
hattuk a helyi régészeti, végvári,
néprajzi gyûjteményt, a Kultsár

György református prédikátor által
írt Hofhalter Rudolf 1573-74-ben
Alsó-Lendván mûködõ vándor-
nyomdász által készített könyvrit-
kaságot, Zala György szobrászmû-
vész emlékszobájában többek kö-
zött a millenniumi emlékmû szo-
boralakjait kicsiben, a padlástérben
mai szobrászok alkotásait, majd a
Shunga – Erotika a japán mûvészet-
ben címû kiállítást.

A város egyik legszebb kilátó-
pontjára 1727-28-ban épült Szent-
háromság kápolna volt a következõ
látnivaló, és a körülötte levõ teme-
tõ, többnyire magyar sírfeliratok-
kal. A kápolnában üvegfedelû ko-
porsóban láthattuk Hadik Mihály
természetes módon (balzsamozás
nélkül) mumifikálódott tetemét,
amit szinte csodának tekintenek. 

Meredek hegyoldalakon gyö-
nyörûen ápolt szõlõk között halad-
tunk utolsó úti célunkhoz, a Cuk
Borházhoz. A házigazdák mindent
saját maguk állítanak elõ, amivel kí-
nálnak. Boraik közül a dalárda férfi
tagjainak tetszését a Hadik vére
nyerte el, tetszésünket karosi boros
dalokkal fejeztük ki. 

Iványi Miklós

„Játsszunk operát, játsszunk színházat!” A ze-
neiskolások Tarnai Lászlóné vezetésével 2011.
április 30-án operalátogatáson vettek részt Buda-
pesten, melynek keretében megtekintették
Benjamin Britten: A kis kéményseprõ c. gyermek-
operáját. A kirándulást a  Bajor Gizi Színészmúze-
umban tett látogatás és múzeumpedagógiai fog-
lalkozás tette még színesebbé.

OPERALÁTOGATÁS

Õrizd meg tehetséged! 

Lendván járt a Dalárda
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Tisztújító éves közgyûlését
tartotta május 13-án a Hotel Ka-
ros Spa-ban a Zalakarosi Turiszti-
kai Egyesület.

Az elnökségi tagok döntése sze-
rint 2014-ig az elnökség munkájá-
ban az önkormányzat részérõl
Deutschné Lang Erika alpolgármes-
ter, a fürdõ részérõl dr. Burján Ri-
chárd vesz részt. A négycsillagos
szállodákat Horváth Éva (Hotel Ka-
ros Spa) és Várkonyi Gyula
(MenDan Hotel) képviseli, a három-
csillagosokat Tóth Zoltán (Art Ho-
tel) és Varga Lajosné (Hunguest Ho-
tel Freya). A magánszálláshelyeket
Szirmai Judit és Talián János, az
egyéb vállalkozásokat Deutsch Bá-
lint képviseli.

Az újjáválasztott elnökség kö-
vetkezõ ülésén tagjai közül választ-
ja meg az egyesület új elnökét is.

A tisztújítás mellett az egyesület
elfogadta a szervezet 2010. évi be-
számolóját, valamint az ellenõrzõ
bizottság beszámolóját és a 2011.

évi költségvetést.
Czirákiné Pakulár Judit tájékoz-

tatta a tagokat a TDM pályázat je-

lenlegi állásáról. Elhangzott: a pá-
lyázat keretein belül jelenleg ingye-
nes oktatás zajlik (errõl korábbi szá-

mainkban már írtunk –a szerk.), ha-
marosan touch info-k kerülnek ki-
helyezésre a Bodahegyi úton és
Tourinform-irodánál, illetve a fürdõ
területére webkamerákat helyez-
nek ki.

A TDM jövõben megvalósítani
kívánt pályázatairól Deutsch Bálint
adott tájékoztatást. Jelezte: a ter-
vek között szerepel játszótér meg-
valósítása, nordic walking utak kije-
lölése, illetve kitáblázása, a
Tourinform-iroda déli oldalának bõ-
vítésével raktárhelyiség kialakítása,
valamint a jövõ évi nagyrendez-
vény finanszírozásának megpályá-
zása.

A nagyrendezvényekkel kapcso-
latban elhangzott: az idei  évben
júllius 8-10-ig Latin Napokat szervez
a turisztikai egyesület, melyet jelen-
leg saját forrásaiból finanszíroz.

Vége felé közeleg az Ezüst Klub évadja. Még néhány prog-
ram vár ránk a nyári szünetig.

Április 27-i klubnapunkon folytatódott illemtan sorozatunk
köszönés, üdvözlés témában. Ez nem egy elavult szöveg;  az
interneten megjelent, ma is aktuális tudnivalókat tárgyaltuk
meg. Ugyanekkor nosztalgia videó visszajátszást néztünk meg
a nyolc évvel ezelõtti születés- és névnapok klubbeli ünneplé-
sérõl. Szembesültünk a ténnyel, hogy nyolc év alatt mennyit
változtunk. Viszontláthattuk a nyolc év alatt elhunyt hat klub-
tagunkat is, akikre most is szeretettel gondolunk. 

Május 4-i klubnapunkon a férfi klubtagokat köszöntöttük
ünnepi beszéddel, versekkel, szerény ajándékkal, nagy szere-
tettel, tréfásan, kedvesen. 

Az évad utolsó programja május 18-án volt a Friskó Étte-
remben, ahol minden klubtag születésnapját ünnepeltük va-
csorával egybekötve. Így búcsúztunk a szeptemberi viszontlá-
tásig.

Június elején még egy önköltséges kirándulást szervezünk,
melyen 18 fõ vesz részt. Klubtagjaink a programokon túl, „há-
zon kívül” is mûködnek, ténykednek. A Fiatalok Önkéntes
Napján néhányan besegítettek a parkerdei takarításba. Aktí-
van vesz részt több tagunk a vegyes kórusban. Nemrég a
Gyöngyvirág utca avatási ünnepségén léptünk fel , készülünk
a zalakomári mûvészeti fellépésre és  az Orbán-napi ünnep-
ségre is. 

Május 14-én a puchheimi vendéglátás elõkészítésében a da-
lárdista klubtagok készítették a nyújtott rétest mint „hun-
garikumot” a vendégeknek. 

Valljuk: idõs ember nem vénember – a tények beszélnek az
Ezüst Klubosok aktivitásáról. A szeptemberi viszontlátásig üd-
vözöljük a Kedves Olvasókat!

Az Ezüst Klubosok

A bemutatókat gyermek, ifjúsági
és felnõtt korosztályokban értékelte a
zsûri, melynek tagjai voltak: Korbacsics
Tibor, a körmendi kulturális központ
és Faludi könyvtár igazgatója, Csol-
lányné Horváth Krisztina táncpedagó-
gus, koreográfus és Dévai János, a Ma-
gyar Rádió népzenei szerkesztõje.

A Zöldág Táncegyüttes gyermek

kategóriában 4. helyezést ért el. A
Bottal-fogó és a Karos Táncegyüt-
tes ifjúsági és felnõtt kategóriában
a megosztott 2. helyet hozta el.

Az együttesekrõl bõvebben is
olvashatnak a mûvészeti csoportok
nemrég elkészült honlapján: www.
b o t t a l f o g o . f r e e w b . h u ,
www.zoldag.freewb.hu.

Néptáncosok sikerei
A zalaegerszegi Falumúzeumban, a Fazekas találkozó program ke-

retein belül rendezték meg a közelmúltban a Zalai Mûvészeti Feszti-
vál néptánc, népzene szakág megyei bemutatóját, melyre hét telepü-
lésrõl: Nagykanizsáról, Keszthelyrõl, Zalakarosról, Gyenesdiásról, Za-
laegerszegrõl, Zalaszentbalázsról és Gõsfáról 20 együttes érkezett ösz-
szesen 330 táncos.

Az Ezüst Klub hírei

FAZEKAS TALÁL-
KOZÓN JÁRTAK

„IDÕS EMBER
NEM VÉNEMBER”

Tisztújító közgyûlés után
Tu
sü

ZALAKAROSI TURISZTIKAI EGYESÜLET



A foglalkozá-
sok február óta
zajlanak, részben
Z a l a k a r o s o n ,
részben Budapes-
ten A gyerekek
részt vesznek szí-
nészmesterség
órákon, ahol a
színészek meg-
mutatják a szín-
házi fortélyokat:
hogyan kell mo-
zogni a színpa-
don, hogyan kell
és lehet koncentrálni az elõadáso-
kon. Megismerkednek a gyerekek a
színpadi zenével szakemberek se-
gítségével, bepillantást nyernek a
bábmûvészet világába is. Az iskolai
tehetségnapon 1-5. osztályig a ta-
nulók Elek Ányos színész vásári ko-
médiás játékait is élvezhették.

– Március 25-én Budapesten a
HOPP-art Társulat zenés elõadá-
sán vettünk részt, utána beszél-
gethettünk a színészekkel és a da-
rab zeneszerzõjével. Május 3-án
„Erõszak” címmel színészek és
pszichológus tartottak elõadást,
illetve drámajátékok segítségével
mutatták be a témát és kerestek

megoldásokat arra, hogyan véde-
kezzenek a gyerekek az erõszak
ellen. Május 10-én korhû jelme-
zekben táncoktatás volt az iskolá-
ban – jelezte Hohl Lászlóné. 

Május 26-án a Múzeumi Világ-
nap alkalmából a program Buda-
pesten a Bajor Gizi Színházmúze-

umban tárlatvezetéssel folytatódik.
Június 3-án Budapesten színház ve-
télkedõ keretében más iskolák csa-
pataival mérik össze a tudásukat a
Mórások.

A programsort színházi alkotó-
tábor zárja, melyre augusztus 5-tõl
Kõszegen kerül sor. A táborban a
diákok részt vehetnek egy színházi
élmény születésében, illetve a dísz-
lettervezõ, jelmeztervezõ, a színész
és a rendezõ munkájában.

– A programok és a tábor a ta-
nulóknak a pályázati pénzbõl fi-
nanszírozott. Ez nagyon nagy le-
hetõség számunkra. Remélem, a
drámán keresztül új tanulási tar-
talmak felé vezethetjük tanítvá-
nyainkat, fejlõdik a fantáziájuk.
Kívánom, hogy tanulóinkat hoz-
zásegíthessük a világban való el-
igazodáshoz és céljaik eléréséhez
– fogalmazott Hohl Lászlóné.
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A kicsik különbözõ fogalmak
tartalmával ismerkedtek meg: az év
fája, az év madara, védett madár,
védett fa, a madarak és fák „hasz-
na”, természetvédelmi terület fo-
galma.

Az ovisok rengeteg ismerettel
rendelkeztek ebben a témában. A
tavaszi Kis-balatoni megfigyelések-
re is ezen a napon került sor.  A
gyerekek a jeles nap témájában
kaptak szempontot a megfigyelés-
hez, gyûjtögetéshez. A Kányavári-
szigeten fellelhetõ madarak és fák
leveleinek képei alapján azonosí-
tották be az ott élõket, fellelhetõ-
ket. Minden gyermekcsoport lelke-
sen és nagy szorgalommal kutako-
dott. Még elhullott madártollakat,
kérgeket is gyûjtögettek, gyönyör-

ködtek a kü-
lönféle madár-
hangokban. A
nagyítók hasz-
nálatával ap-
róbb részle-
tekbe is bete-
kintést nyer-
tek. A héten
minden cso-
port felkeres-
te a saját fáját
a Kertmozi
melletti arbo-
rétumban. „A
mi fánk” megtalálása nem okoz
gondot a nagyobbaknak, hiszen a
csoportok minden évszakban ellá-
togatnak ide és a fán van a csoport
jele is. A gyerekek a fán végbeme-

nõ évszaki változásokat figyelték
meg. Emellett hallottak a fák és
madarak védelmérõl is. 

Természetesen az ovis csopor-

tokban könyvekbõl is kutakodhat-
tak, keresgélhettek érdekes fák és
madarak után.

Novák Ferencné óvodavezetõ

A 6. osztályosok vélemé-
nye az „Erõszak” címû szí-
nészi és pszichológiai elõ-
adásról:

– Nagyon tanulságos volt,
mert elgondolkodtat arról,
hogy miért is nem lenne ér-
demes érdemes erõszakos-
nak lenni. M. S.

– Felnyitotta a szeme-
met, hogy nem érdemes
erõszakosnak lenni. Erõszak
csak erõszakot szül. SZ. R.

– Segített abban, hogy
hogyan oldjam meg a prob-
lémás vitákat. H. A. 

– Sok mindenrõl volt szó,
de a legjobban az maradt
meg bennem ne legyünk
erõszakosak, mert azzal
nem oldunk meg semmit.
M. B. 

– Az erõszak nem old
meg semmit!!! V. V.

– Megtanultam, ha valaki
például megüt, ne üssem
vissza, mert az további erõ-
szakhoz vezet. V. A.

– Az erõszakból csak
rossz dolog lehet, ezért
mindig gondoljuk át a dol-
gokat és csak utána csele-
kedjünk. V. K.

– Rájöttem arra, hogy az
erõszak nem old meg sem-
mit. Sz. M.

– Nem gondolná az em-
ber, hogy egy szóval is ho-
gyan megbánthatunk egy
másik embert. B. B.

– Rájöttem arra, hogy az
erõszakkal megbánthatunk
valakit. T. R.

– Rájöttem: aki erõsza-
kos, nem biztos, hogy szere-
tik. B. Sz.

– Ha valakit megbántunk,
ez rosszul eshet neki, és ezt
mi észre se vesszük. De ké-
sõbb megbánjuk. H. A.

– Most már tudom, mire
gondol egy erõszakos em-
ber, és mire egy áldozat.
Ezentúl könnyebben fogom
tudni kezelni az ilyen esete-
ket. T. R.

– Nem is gondoltam vol-
na, hogy a színház ilyen szó-
rakoztató és egyben komoly
is. Cs. R.

VÉLEMÉNYEK
AZ ERÕSZAKRÓL

Madarak és fák napja

AZ OVIBAN

Elsõ alkalommal emlékeztek meg a gyerekek a jeles „zöld napról”,
a Madarak és Fák Napjáról. A szülõk a faliújságról tájékozódhattak a
nap eredetérõl, tartalmáról.

Nevetve, nevelve 
A Függetlenül Egymással Köz-

hasznú Egyesület TÁMOP
3.2.11/10-1-2010-0087 kódszámú
pályázat keretében szervezõdõ
színház-pedagógiai programban
vesznek részt a Móra-iskola 6.
osztályos diákjai Hohl Lászlóné
tanító, drámapedagógus vezeté-
sével.

ZENEISKOLAI EREDMÉNYEK:
Zala megyei zeneiskolák szolfézs versenyén Zalaegerszegen Mar-

ton Dóra, Dávid Norbert bronz fokozat. Zala megyei zongora Négy-
kezes Találkozón Nagykanizsán Varga Zsófia, Kötõ Viktória különdíj-
ban részesült. Sistrum regionális zenei versenyen Szombathelyen Dá-
vid Norbert zongorából ezüst minõsítést kapott. Zala megye zeneis-
kolák Vonós Találkozóján Keszthelyen Neumajer Kitti (gordonka),
Dékány Ábel (hegedû) bronz fokozatot ért el. „Csicsergõ” Zala me-
gyei népdaléneklési versenyen Gyenesdiáson Kovács Luca arany mi-
nõsítést kapott.
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Az idén elõször félmaratoni hosz-
szúságú versenyre rekordszámú neve-
zés érkezett, ezúttal 95 egyéni induló,
valamint a 26 háromfõs csapat teljesí-
tette a 21,1 kilométeres, sok dombbal
és a meleg idõjárásnak köszönhetõ
forró aszfalttal nehezített távot. 

A kanizsaiakon kívül sokan jöttek
Zalaegerszegrõl, de érkeztek futók
Budapestrõl, Szombathelyrõl és szá-
mos más településrõl is, sõt a délvi-
déki Magyarkanizsa futói is  teljesí-
tették a Nagykanizsa-Csapi-
Galambok-Zalakaros távot. Örömteli
számunkra, hogy ismét találkozhat-
tunk zalakarosi indulóval ezen a fu-
táson. A férfiak egyéni távját össze-
sen hatvankilencen teljesítették, köz-
tük a Karos Sprint Úszóklub tagjával,
Angyalosi Dániellel. 

A célnál a futók befutócsomagot,
valamint gyümölcsöt és frissítõt is
kaptak, valamint a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. jóvoltából ingyen látogathat-
ták meg a fürdõt is. A szervezõk ez-
úttal 7 kategóriában (férfi – nõi
egyéni, férfi – nõi váltó és iskolai vál-
tó) hirdettek gyõztest. A legjobbak-
nak serleget, érmet, valamint aján-
dékkosarat adtak át. A szervezõ Ka-
nizsai Futó- és Szabadidõsport Klub
ezúton is köszöni Zalakaros és Nagy-

kanizsa Városok Önkormányzatai-
nak és a Gránit Gyógyfürdõ Zrt-nek a
verseny lebonyolításához, valamint a
Karosi Ifjak Körének a célba érkezõk
ellátásához nyújtott segítségét. Ered-
mények: férfiak, felnõtt: 1. Garami
Árpád (Szombathely) 1:19,47, 2. Nagy
Gábor (Gyõr)
1:20,24, 3. Fehér
László (Kanizsai
F u t ó k l u b )
1:22,39. Szenior:
1. Garami Ár-
pád (Szombat-
hely) 1:19,47, 2.
dr. Czigány Ró-
bert (Kanizsa)
1:22,56, 3.
Meláth József
( K a p o s v á r )
1:31,34. Nõk,
felnõtt: 1. Gu-
lyás Krisztina (Gyõr) 1:31,36, 2. Bognár
Csilla (Magyarkanizsa) 1:41,34, 3. Had-
nagy Ágnes (Zalaegerszegi Aszfalt-
szaggatók) 1:41,48. Szenior: 1.
Cserrenka Judit (Veszprém) 1:43,04,
2. Perger Valéria (Zalaegerszeg)
1:51,37. 3. Farkas Mária
(Magyarkanizsa) 1:54,46. Váltó, férfi-
ak: 1. Zalaegerszeg (Binder Tamás,
Bicsák Bence, Ferenczi István) 1:22,5,

2. Kanizsa (Gadányi Bálint, Varga
Zsolt, Varga Zsombor) 1:25,38, 3.
Veszprém (Babos Csaba, Burján Jenõ,
Csincsi Richárd) 1:25,38. Nõk: 1. Kani-
zsa I. (Vránicsné Deák Ildikó, Vargáné
Kocsis Katalin, Vránics Virág) 1:48,46,
2. Kanizsa II. (Tóth Nikolett, Tuboly
Kinga, Kiss Judit) 1:49,02, 3. Zalaeger-
szeg (Perger Valéria, Molnár Csilla
Márta, dr. Szakáll Júlia) 1:53,19. Iskolák:
1. N. Palin I. (Kozári Gábor, Korcsmár
Dominik, Vígh Levente) 2:02,23, 2. N.

Palin II. (Sipos Luca, Fehér Tamara,
Böjti Blanka) 2:05,34, 3. N. Batthyány
(Vida Stefánia, Szabó-Thomka Han-
na, Steinhardt Petra) 2:12.

A felnõttek versenyéhez kapcso-
lódóan a Közösségi Ház is meghir-
dette a Sportolj és Nyerj! akció kere-
tében a gyerekek számára a futóver-
senyt. A bátor jelentkezõknek a Dísz
téri rajthelyrõl indulva kellett a volt

benzinkútig és onnan a Dísz térig el-
futni. A kisebbeknek a 2 km-es tá-
vot egyszer, míg a nagyobbaknak
kétszer kellett teljesíteniük. A kelle-
mes idõjárás ellenére sajnos
kevesen jelentkeztek e próba telje-
sítésére, Koma Bence és Strobl
Áron külön dicséretet is megérde-
mel. A Sportolj és Nyerj! akció végé-
hez közeledve, reméljük, jövõre
többen fognak élni e sportolási le-
hetõséggel is.

Lukács László szakosztályvezetõ,
a verseny szervezõje és fõbírója
megnyitójában a torna történeté-
vel kapcsolatosan elmondta: –
2005-2006-ban még csak KOMIR
értékszám szerzésre jelentették
be versenyünket Akkor elsõsor-
ban környékbeli, fõleg kanizsai já-
tékosok jöttek el hozzánk. 2006-
2010 között viszont már FIDE ver-
senyt rendeztünk.

Az idei verseny rendhagyó volt
abban a tekintetben, hogy hasonló-
an a kanizsai városi bajnoksághoz,
értékszámot nem, csak dicsõséget
lehetett szerezni, melyet serleggel
és oklevéllel díjazott a szervezõ.

Sajnos, ezúttal a nevezõk létszá-
ma is kevesebb volt a megszokott-
nál, és korábbi vendégbajnokaink

közül is csak Babits András képvisel-
tette magát. A létszám csökkenés
az idõpont rossz megválasztásával,
az értékszám szerzés lehetõségé-
nek elmaradásával, illetve a min-
denre kiható anyagi nehézségekkel
magyarázható. Így a vendégjátéko-
soknak nagyobb esélye nyílt meg-
nyerni e versenyt, s bizony éltek is e
lehetõséggel.

Az idei versenyre így húsz neve-
zõ érkezett, akik végig színvonalas,
izgalmas mérkõzéseket vívtak egy-
mással a fordulónként 30 percig
tartó találkozókon. A hétfordulós
bajnokságot végül mindössze fél
pont veszteséggel Babits András
nyerte meg, akinek így másodszor
kerül fel a neve a kupa talapzatára.
A szervezõk külön díjazták a leg-

jobb amatõr versenyzõt, de díjat
kaptak a szeniorok és az ifjúságiak
is. A legjobbaknak járó kupát és ok-
levelet Lukács László, a szervezõ
sakk szakosztály vezetõje adott át a
legjobbaknak. 

A verseny díjazottjai: Fõverseny:
1. Babits András (Marcali) 6,5 pont
2. Tóth Dániel (Keszthely) 6 p., 3
Lukács László (Zalakaros) 5 p.,
Amatõr bajnokság (1800 értékszám
alattiak) 1. Tóth Dániel 6 p.,  2. Luk-
ács László 5 p.,  3. Szabó-Thomka
Dániel (Zalakaros) 5 p., Ifi I kategó-
ria (5-8.o) 1. Tóth Dániel 6 p., 2.
Felde Bence (Kanizsa) 4,5 p., 3. Kó-
bor Krisztián  (Zalakaros) 4 p.,  Ifi II
(1-4.o.) 1. Tombor Máté  (Marcali)  3
p., 2. Kálovics Zoltán (Kanizsa) 2 p.,
3. Csinyát Dominik (Zalakaros) 1 p.,
Senior kategória (60 év felettiek) 1.
Babits András, 2.. Csányi József
(Zalakaros) 4 p.,  3. Lõrincz László
(Zalakaros) 2,5 p.

VI. Nagykanizsa–Zalakaros országúti futóverseny
Nagykanizsa Város Napjához kapcsolódóan immár hatodik alka-

lommal rajtolt el április 14-én délelõtt 10 órakor a McDonald's Nagy-
kanizsa–Zalakaros futóverseny mezõnye az ünneplõbe öltözött Er-
zsébet térrõl. 

Zalakaros városi sakkbajnokság
A Zalakaros és Térsége SE sakk szakosztálya rendezésében került

sor Zalakaros Város Sakkbajnokságára. Az idei versenynek 2011. má-
jus 7-én a Gránit Gyógyfürdõ tanácsterme adott helyet. 

„Választott
Sportág”
A Sportolj és Nyerj! akció ke-

retében sportnapot rendezett
2011. április 30-án a Közösségi
Ház. A Sportcentrumban zajló
eseményen a gyerekek szaba-
don választhattak a számos
sportág között.

A kissé szomorkás, borongós
idõ megijeszthette a tanulókat,
hiszen az akció korábbi prog-
ramjaiban résztvevõk létszámá-
nál kevesebben, 15-en vettek
részt e vetélkedésben. A részt-
vevõk viszont több sportágban,
többek között streetballban,
fociban is összemérhették tudá-
sukat, ügyességüket, és nem
maradhatott el a kerékpár- és
futóverseny sem. A nebulók
elõször 5 darab háromfõs csa-
patot alkottak, s így az egyéni
számokon kívül váltókban és a
csapatsportágakban is meg-
küzdhettek egymással.

Bár az idei rendezvényt ki-
sebb érdeklõdés kísérte, a részt-
vevõk egy tartalmas, mozgal-
mas délelõttöt tölthettek el.
Eredmények: 400 m futás 1997-
98 évben születtek: 1. Bogdán
Szilárd, 2. Dragina Adrián; 1999-
2000. évben születtek: 1. Flórek
Viktor, 2. Koma Bence, 3.
Szörcsök Noel; 2001. évben szü-
lettek: 1. Csinyát Rebeka, 2.
Strobl Áron; Váltófutás: 1.
Máricsy (Péter Réka, Csinyát Re-
beka, Grendel Péter) 2. Szélvihar
(Szörcsök Noel, Strobl Áron,
Bogdán Szilárd) 3. MU (Koma
Bence, Péter Bence, Strobl Ábel)
Kerékpár váltó: 1. Máricsy, 2.410
(Flórek Viktor, Florek Tamás,
Dragina Adrián) 3. Szélvihar;
Fekvõtámasz nyomás: 1.
Szörcsök Noel, 2. Koma Bence,
3. Flórek Viktor 
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PÁLYÁZAT A ZALAKAROSI GRÁNIT GYÓGY-
FÜRDÕ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE

A Zalakarosi Gránit Gyógyfürdõ Zrt. Közgyûlése
pályázatot ír ki vezérigazgatói munkakörének be-
töltésére. A vezetõi munkakör 2011. június 1. nap-
jától tölthetõ be. Az alkalmazásra munkaviszony
keretében kerül sor 5 évre. Bérezés megegyezés sze-
rint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó
igényt kérjük a pályázatban megjelölni). A vezér-
igazgató feladatai:  

A Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vényben, a részvénytársaság Alapszabályában meg-
határozottak végrehajtása:  

– a Társaság szakmai irányítása, vezetése a mû-
ködési kiválóság, a költséghatékonyság és a  vevõ-
központúság feltételek együttes teljesülése mellett,

– stratégiai célok, tervek elõkészítése és végrehajtása,
– célkitûzések, éves tervek meghatározása, elõ-

készítése, azok végrehajtása,
– jelentések készítése, a tulajdonosok és az ügy-

vezetõ felügyelõ bizottság számára, elõkészítõi és
végrehajtói feladatok,

– a társaság munkaszervezetének irányítása,a fel-
adatra optimalizálása, a dolgozók motiválása. Minden
olyan feladat elvégzése, amit a Gazdasági társaságok-
ról szóló törvény illetve a Társaság Alapszabálya a ve-
zérigazgató feladat-és hatáskörébe utal.

A munkakör betöltésének feltételei:  
– egyetemi végzettség (szakirányú: gazdasági, mû-

szaki és/vagy jogi)
– minimum 5 éves vezetõi tapasztalat (elõnyben

részesül a gazdasági társaságban: minimum 1 milli-
árd forintos árbevétel/minimum 150 fõ munkaválla-
lói létszám, lehetõleg részvénytársasági forma)

– az Európai Unió illetve a Magyar Állam fejlesz-
tési forrásainak megszerzésére, felhasználására irá-

nyuló képesítés vagy azt helyettesítõ gyakorlat./tár-
sadalmi/érdekképviseleti szervezetben szerepvállalás,
amely a Társaság céljainak megvalósulását elõsegíti

– tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás
– rugalmasság, jó kommunikációs és helyzetfelis-

merõ készség, empátia
– õnálló munkavégzés, stratégiai gondolkodás
– nyitott, kreatív és ambiciózus személyiség, leinfor-

málhatóság, eredményekben bõvelkedõ szakmai elõé-
let

– kommunikációs és prezentációs képesség  
– büntetlen elõélet
A pályázathoz csatolni kell az alábbi doku-

mentumokat:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
– az iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatát, 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
– arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó-

val szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §-ában és 25.
§-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat „Gránit Gyógyfürdõ Zrt. Vezér-

igazgató” jeligére zárt borítékban Zalakaros Város
Polgármesteri Hivatala titkársága (Zalakaros, Gyógy-
fürdõ tér 1, 101 szoba – Telefon: 93/340-100) címre
kell eljuttatni.

Beérkezési határidõ:
2011. 05. 25. (szerda) 10.00 óra.  

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben Kötõ At-
tila Zalakaros Város alpolgármester ad felvilágosí-
tást elõzetesen egyeztetett idõpontban (Telefon:
30/9490-430). A pályázatok elbírálására a személyes
meghallgatást követõen elõreláthatólag 2011. 05.
26-án kerül sor. 

A Polgármesteri Hivatal 
napi munkaidõ beosztása 
és ügyfélfogadási rendje
hétfõ: 8.00–12.00,12.30–18.00 

kedd: 8.00–12.00 
szerda: 8.00–12.00, 12.30–14.00 
csütörtök: ügyfélfogadás nincs 

péntek: 8.00–12.00 

Az Okmányiroda ügyfél-
fogadási ideje: 

hétfõ: 8.30–12.00, 12.30–18.00 
kedd–szerda:

8.30-12.00, 12.30–14.00 
péntek: 8.30–12.00

csütörtök: ügyfélfogadás nincs

A polgármester a hónap 
elsõ és harmadik hetén: hétfõ

8.00–10.00
Jegyzõ: minden héten hétfõn

8.00-12.00 óráig. 

A pénztár nyitva tartási rendje
az ügyfelek és a munkatársak

részére:
hétfõ–kedd–szerda: 9.00–12.00

csütörtök: zárva
péntek: 9.00–12.00

PROGRAMOK
Június 3. (péntek) 18.00

Dalárda fellépése
Zalakaros, Spa Hotel

Szervezõ: Közösségi Ház

Június 4. (szombat) 09.00
Országúti Kerékpártúra
Zalakaros-Kis Balaton

Szervezõ: Közösségi Ház

Június 4. (szombat) 18.00
Folklórest

Zalakaros, Kertmozi
Szervezõ: Közösségi Ház

Június 11. (szombat) 18.00
Térzene

Zalakaros, Dísz tér
Szervezõ: Közösségi Ház

Június 11. (szombat) 09.00
Nyári Amatõr egyéni teniszverseny 

Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Közösségi Ház

Június 12. (vasárnap) 15.00
Pünkösdi piknik

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér és
környéke

Szervezõ: Turisztikai Egyesület

ÜGYFÉLFOGADÁS


