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Rangos mezõny a jubileumi versenyen
XXX. ZALAKAROSI SAKKFESZTIVÁL

Élõ sakkbábuk versenye a fürdõn – a leütött figurákat a „mentõk” vitték el.

A
Zalaegerszegi
Csuti A. – Hydrocomp
és Zalakaros Város Önkormányzata szervezésében 30. alkalommal
került megrendezésre a
Zalakarosi Sakkfesztivál,
ami a nagykanizsai bajnokcsapat mögött álló
Aquaprofit Zrt. segítségével nyílt nõi és férfi
magyar bajnokság is
lett, tovább növelve annak jelentõségét.
A korábbi évektõl
eltérõen az idei versenynek a fürdõ rendezvényterme adott
otthont 2011. május
20. és május 28. között. A sakkozók két
csoportban küzdhettek az értékes díjakért.
Az „A” csoportban
bárki
elindulhatott,
míg a „B” csoportban
a 2100 élõpontszám
alatti versenyzõk indulhattak.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Új vezetõ a fürdõ élén
E hónap elejétõl dr. Burján
Richárd áll a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. élén.
Vezérigazgatói
k i n eve z é s é r õ l
május 26-i rendkívüli
ülésén
döntött a képviselõ-testület.
Amint arról
Novák Ferenc
polgármester
tájékoztatott: az
önkormányzat
által a fürdõ vezetõi posztjára
meghirdetett
pályázatra hárman adták be jelentkezésüket.
A Gránit Zrt. tulajdonosi jo-

gait gyakorló képviselõk dr.
Burján Richárd jogász, közgazdász MBA, a
Zalavíz Zrt. eddigi elnök-vezérigazgatójának a
pályázatát tartották kiemelkedõ színvonalúnak. Az új vezérigazgató június
elsején vette át
hivatalát – mint
mondta, az átadás-átvétel
rendben zajlott,
az elõzõ vezetés
korrekt hozzáállását tapasztalta.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A hagyományokhoz híven idén is megszervezte a Közösségi Ház a
kertmoziban azt a folklórestet, melyen városunk táncegyüttesei gyönyörködtették a közönséget fellépéseikkel.
A néptánc gálán bemutatkozott a Búzavirág óvodai hagyományõrzõ
csoport, a Rügyecske Táncegyüttes, a Gyöngyvirág népi gyermekjáték csoport, a Zöld Ág Táncegyüttes, a Karos Táncegyüttes és a Bottal-fogó. Zenei kíséretet a Bojtár Népzenei Együttes biztosított.
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Aszfaltozás
szeptemberben
A 2011. évi költségvetésben a képviselõ-testület külön összeget határozott meg a Hegyalja és Liget utca vízelvezetésének befejezését jelentõ aszfaltozásra. Az utcák keleti oldalait érintõ munkálatok a tervekkel ellentétben szeptember elejénél elõbb nem kezdõdhetnek, mivel az áprilisban módosult közbeszerzési törvény miatt az eljárás rendje meghosszabbodik. Minderrõl dr. Józsa Zsanett jegyzõ tájékoztatta lapunkat, aki megértést és türelmet kér az érintett lakosságtól ennek a
kérdésnek a lezárásáig.

Fedett lesz
a rendezvénytér
A Graboplan Kft.-t bízta meg a képviselõ-testület a rendezvénytér lefedésének elkészítésével.
Az eljárásrend következtében a munkálatok augusztus elejére fejezõdhetnek be. A terület építési területnek minõsül ez idõ
alatt, az addig tervezett programokat a Gyógyfürdõ téri parkoló másik oldalán, a Tourinform-iroda elõtti területen valósítják
meg.

Felhívás
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A HELYI ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI
SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 21/2004. (VI.11) RENDELETE
AZ ALÁBBI KÖTELEZETTSÉGET ÍRJA ELÕ:
Robbanómotoros kerti géppel keltett
üzemi zajkeltés:
május 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakban 7.00-tõl 13.00 óráig, 15.00 órától 20.00
óráig,
október 1-tõl április 30-ig terjedõ idõszakban 7.00 órától 20.00 óráig a gyógyhely területét kivéve – környezeti zaj-és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 1–5. számú mellékletében megállapított értékek betartása
mellett folytatható :
Üdülõterületen 45 dB, lakóterület 50 dB,
gazdasági terület 60 dB, gyógyhely területén 5
dB-lel alacsonyabb értéknek kell teljesülnie.
A fenti idõszakot meghaladó idõtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem végezhetõ.
A vendéglátó egységek,
szórakozóhelyek, egyéb rendezvények
esetében zajkeltés:
május 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakban kerthelyiségben 12.00–23.00 óráig,
zárt térben 12.00–24.00 óráig zeneszolgáltatás
folytatható,
október 1-tõl április 30-ig terjedõ idõszakban kerthelyiségben 22.00 óráig, zárt térben
24.00 óráig folytatható zeneszolgáltatás a határérték betartásával.
A fenti idõszakot meghaladó idõtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem végezhetõ.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének a helyi környezet védelmérõl, a
közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV. 21.) rendelete az
alábbi kötelezettségeket írja elõ:

Az ingatlantulajdonos feladatai
Az ingatlantulajdonosnak a közterület
tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan elõtti (úszótelek esetén az
épület körüli) járdának, (járda hiányában
egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak
két kõnúttal is érintkezése van, a fenti
feladatok mindkét irányra vonatkoznak
b) mind a beépített, mind a beépítetlen
ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járdára és az úttest fölé benyúló
ágak és bokrok megfelelõ nyesése az ingatlantulajdonos feladata
c) a két szomszédos terület, épület közötti-kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli –
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében
a tisztántartási kõtelezettség a tulajdonosok kõzõit fele-fele arányban oszlik meg
d) az ingatlanon lévõ madarak fészkelõ
helyei alatti közterület szennyezõdéstõl
való megtisztítása
e) az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyûjtött települési szilárd
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyûjtõedényzetbe vagy más
gyûjtõeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni
f) a közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása,
a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása – az ingatlan elõtti szakaszra
terjedõen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége
g) jármûbehajtók átereszeinek építése,

karban és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége
h) az ingatlanon keletkezõ csapadékvíz
saját területen történõ elhelyezésérõl,
illetõleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történõ bevezetésérõl –a
Polgármesteri Hivatalhoz történõ elõzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
A csapadékelvezetõ árokba szennyezett
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes anyagot) a
csapadékvíz-elvezetõ árokba.
Szennyvízcsatornába esõvizet vezetni tilos. Nyílt elvezetésû árkot lefedni csak a
jegyzõ külön engedélyével szabad. A lefedett árok csövezése 40 cm-nél kisebb átereszszel tilos. A lecsövezett szakasz vízelevezetésérõl, a csapadékvíz víznyelõkön keresztül történõ vízelvezetésérõl az engedélyezettnek kell
gondoskodnia.
Az ingatlan közúti csatlakozását (telekbejárót) csak a közúti kezelõjeként eljáró jegyzõ hozzájárulásával lehet létesíteni. A közúthoz való
csatlakozást a közterület szintjének magasságában bevágás, feltöltés nélkül, a nyílt árok felett
legalább 40 cm átmérõjû áteresszel, az út felé
lejtõ teleknél rácsos víznyelõvel kell megoldani.
Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése
Zalakaros város bel és külterületén,
avart és kerti hulladékot május 1.–október
31-ig a szabadban égetni tilos!
A fenti rendeletekrõl részletesen tájékozódhat a http://varoshaza.zalakaros.hu/onkormanyzat/rendeletek oldalakon.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– El kell mondanom, hogy az
eddigi tapasztalataim alapján egy,
a jó gazda gondosságával vezetett
fürdõkomplexumot vettem át –
jelezte lapunknak dr. Burján Richárd. – Az alapvetõ problémája az
intézménynek nem is a gazdálkodás rendezetlenségében vagy éppen mûszaki problémákban rejlik,
hanem az elhúzódó válság mellett
az értékesítési szemlélet és a vendégközpontú hozzáállásból fakadó vendéghiányban.
Rámutatott: az elmúlt három évben 25–30 százalékkal esett vissza a
vendégforgalom, s ez csak részben
vezethetõ vissza a gazdasági válságra.
– Úgy látom, a fürdõt eddig
alapvetõen mûszaki szemlélet jellemezte, s annak ellenére, hogy
rengeteg jó ár-érték arányú attrakció található itt, ezek erõteljes
promotálása, a vevõk széles körével való megismertetése elmaradt.
A marketing szemléleten tehát sokat kell változtatni, értékesítés
központúbb hozzáállás szükséges
a sikerhez. Több erõforrást kell
marketing aktivitásra fordítani és
más elosztásban. Nyitni kell a költséghatékony online média felé. Koordinálva az erõforrásainkat és tevékenységünket a Turisztikai Egyesülettel, több és színvonalas rendezvény kell a városban. Azonnal megkezdtük az új üzemeltetési koncepció kidolgozását, ami a vevõelégedettségre fókuszál. Ez nem csak
sokmilliós beruházások sokaságát jelenti majd,
hanem jórészt a
vendégek kényelmét fokozó, józan
paraszti ésszel és odafigyeléssel feltárható kisebb változtatásokat is.
Az igazgató elmondta: változásokra rövid- és hosszú távon egyaránt számíthatnak a vendégek, a
tulajdonosok és a fürdõ dolgozói.
– Rövid távon úgynevezett

Új vezetõ a fürdõ élén
komfortnövelõ, új célcsoportokat
is megcélzó, minõségi színvonalat
emelõ beruházások és intézkedések indulnak, s itt nem kell feltétlenül nagy forrásigényû dolgokra
gondolni. A beruházások elsõdleges célja a vevõelégedettség növelése. E körbe tartozik a munkavállalóink vevõbarát hozzáállásának fokozása, a vendégek információellátásának javítása vagy éppen a strandi szárazjátszó bõvítése és szeparált gyerekvilág kialakítása gyerekfelügyelet biztosításával. Újraindítjuk az éjszakai fürdõzéseket. Tematikus napokat tartunk a nyári szezonban, egészségnapokat illesztünk programtervünkbe. Szeretnénk hetente egy
alkalommal a gyógykertben esténként élõzenés, „lampionos”
hangulatesteket tartani. „Nagyobb falat” egy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas
két darab strandröplabda és
strandfutball pálya kialakítása.
Kísérleti jelleggel pedig néhány
magasabb igényszintet kielégíteni
tudó pihenõboxot építenek, otthonosabb belsõ terek létrehozását
indítjuk – sorolta az „azonnali”
címkéjû feladatokat. Jelentõs azonnali beruházások körében említi
még tehát az igazgató, hogy az új

gyedévben tervezi, még lényegesebbnek az adatbázis építést, melyre a marketing munka során hatékonyan lehet támaszkodni, s a
Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel a
hatékony együttmûködést. (Ez

megvalósulásához számos pályázati forrást lát elérhetõnek.
Dr. Burján Richárd elmondta: szakmai pályafutásának egyik legnehezebb kihívásához ért. Lassan egy évtizede vezet kiemelkedõen eredmé-

Névjegy
1975-ben született Budapesten.
Angol–magyar kéttannyelvû gimnáziumba jár Sárospatakon. Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi
Karán jogi, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen közbeszerzési szakértõi oklevelet szerez. Az Ecole Nationale D’Administrationon (franciául) szerez diplomát az Unió forrásainak megszerzésérõl, majd a jogi
szakvizsga megszerzése után a Corvinus Egyetemen szerez angol nyelven MBA diplomát.
2001-tõl feleségével, aki bírónõ, Zalaegerszegen él, 2003-tól a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Rt. vezérigazgatója.
2006-tól a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az Európai Vállalkozói Parlament tagjaként Brüsszelben Zala megye
képviselõje. A Magyar Víziközmû Szövetség elnökségének tagja. Illetve
az Európai Viziközmû Szövetség Közgazdasági és Jogi Bizottságának
tagja, illetve a Zalavíz Zrt. igazgatóságának elnöke, státuszában ez év
márciusában újabb 5 évre megerõsítették.
Hat hét óta egy gyönyörû kisleány édesapja, a leányka elsõ gyermek a családban.
utóbbi munkát lényegesen megkönnyíti, hogy nemrégen az egyesület elnökévé éppen dr. Burján Richárdot választották.)

nyesen önkormányzati tulajdonú cégeket, de a jelenlegi feladatban az ellenérdekelt szereplõk sokasága, a
gazdasági dekonjuktúra és az erõs
konkurencia miatt
nagyon számít a
saját és kollégái
optimizmusára,
kreativitására, felkészültségére. Végül
egy mondatban foglalta össze céljait
az új vezérigazgató: költséghatékony
és vevõközpontú mûködési kiválóság,
üzemeltetés és folyamatos fejlesztés
a fürdõszolgáltatás területén a fogyasztók, a tulajdonosok és a munkavállalók megelégedettségére.

„Értékesítés központúbb hozzáállásra van szükség”
fogadóépületet „be kell lakni”,
vagyis a jelenlegi „kórházi megjelenés” helyett fogyasztóbarátabb
belsõépítészeti átalakítása indul az
épületrésznek a napokban.
Az igazgató fontosnak tartja új
üzemeltetési koncepció kidolgozását, melynek bevezetését a III. ne-

Hároméves ciklusban gondolkodva minden meglévõ és új célcsoportnak új attrakciót tartalmazó
fürdõfejlesztési koncepció kidolgozását, új gasztronómiai stratégiát
készít a vezérigazgató még ebben
az évben. Hangsúlyozta: a többmilliárdos fürdõfejlesztési koncepció

Újra mûködik
a Sport Hotel
Ismerkedésre és a szálló megtekintésére invitálták a
Sport Hotel új tulajdonosai a város szállodáinak vezetõit, valamint az önkormányzati képviselõket.
Az új bérlõk invitálását és felkérését elfogadva
Novák Ferenc polgármester ünnepélyesen is átadta az
egyébként az önkormányzat tulajdonát képezõ épületet az új bérlõknek, akik a „háztûznézést” követõen
vendégül is látták a meghívottakat.
A hotel május közepe óta mûködik újra, vezetõje, László Erika (a kép bal oldalán) minõségi szolgáltatásokat, erõsebb marketinget és folyamatos fejlesztéseket ígér.
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RANGOS MEZÕNY
A VERSENYEN

Karosi civil tér

LEVÉLVÁLTÁS
A TÁJHÁZRÓL

XXX. Zalakarosi Továbbra sincs fedezet
a tájház kialakításához
Sakkfesztivál
(Folytatás az 1. oldalról.)
Novák Ferenc polgármester – aki a tornát harmincadik alkalommal megszervezõ Horváth Tamásnak, a Z. Csuti-Hydrocomp szakmai igazgatójának s egyben a Magyar Sakkszövetség alelnökének
a helyi képviselõ-testület döntése értelmében emléklapot adott át
a verseny kezdetekor, valamint a verseny szervezõit és támogatóit a Polgármesteri Hivatalban is fogadta – elmondta: örül annak,
hogy ezt a rangos tornát immár harmincadik alkalommal sikerült
megrendezni, hisz e verseny településünk hírnevét öregbíti. A 10
napos esemény alatt a hozzátartozókkal együtt mintegy 200 hazai
és külföldi vendég ismerkedik meg településünkkel és viszi jó hírét
szerte a világban.
Az idei versenyen igazán erõs mezõny ült asztalhoz, hiszen 13
országból összesen 46 nemzetközi címviselõ, 156 játékos vett részt
a viadalon. A fõversenyt, és egyben a magyar bajnok címet a makói Erdõs Viktor nyerte: a kilenc játszmából hét pontot gyûjtött (5
gyõzelem, 4 döntetlen). A másodiktól hatodik helyig ötös holtverseny alakult ki, itt a buholcz számítás döntött a helyezések sorrendjérõl. Az ezüstérmes Varga Zoltán lett, a bronzérmes az orosz
Danin Alexandre. (A magyar bajnoki harmadik Czebe Attila lett.) A
nõknél a legjobban Mádl Ildikó szerepelt, aki öt pontot szerzett és
ezzel megnyerte az Aquaprofit Nõi Nyílt Bajnokságot. A második
Varga Melinda lett négy ponttal, a harmadik helyen pedig
Medvegyné Balogh Emese végzett, három és fél pontot gyûjtve. A
B-csoportos versenyt a zalaegerszegi Németh András nyerte.
Horváth Tamás, a verseny fõszervezõje, a szövetség új alelnöke
elmondta: a szomszédos országok mellett Amerikából is újra volt
induló. A verseny összességében jól sikerült, a kísérõ programok
közül pedig különösen az élõsakk aratott nagy sikert: a fürdõben
Pintér József nagymester irányításával a nagykanizsai Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola növendékei tartottak bemutatót. A
közönség még tapsolt is, amikor az ütéskor elvitték a „mentõk” a
leütött figurát...
Az ünnepélyes eredményhirdetésen Novák Ferenc, a város polgármestere köszönt el a résztvevõktõl.

FELHÍVÁS CIVIL TALÁLKOZÓRA
Tisztelt Civil szervezetek!
Az Önök tevékenysége nagyon fontos és értékes településünk
életében. Sokan dolgoznak önkéntesen Zalakarosért, de eddig
még nem nyílott lehetõség arra,hogy az érintett szervezetek tagjai szervezetten is találkozhassanak egymással. Erre szeretnénk
lehetõséget adni, ezért ezúton is meghívom a civil szervezetek
tagságát egy jó hangulatú találkozóra.
Ideje: 2011. június 18. (szombat) 16 óra. Helye: Park utca végén
lévõ Parkerdei pihenõhely.
A csoportokat közvetlenül is meg fogjuk keresni a részletek
egyeztetése végett.
További információ: Közösségi Ház
Novák Ferenc
polgármester

Korábbi lapszámunkban tájékoztattunk arról a képviselõ-testületi ülésrõl, melynek témája többek között egy Kossuth utcai ingatlanon lévõ háznak a helyi védettséget élvezõ épületek listájára való felvétele volt azzal,
hogy az épület esetlegesen tájházként funkcionálhatna a késõbbiek folyamán.
A képviselõ-testület akkor határozatba
foglalta, hogy a listára
vételt igen, a vásárlásra vonatkozó javaslatot nem fogadja el, a tájház vásárlásához szükséges források hiánya és az ingatlan magas ára miatt,
ugyanakkor a tájház létesítését továbbra is fontosnak tartja, s leszögezi: a
helytörténeti értékek gyûjtésérõl továbbra is folyamatosan gondoskodni
kell. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy keressen további ingatlant tájház céljára, és tegyen intézkedéseket a források felkutatására.
A lehetséges források és ingatlanok ismeretében a tájház létesítésére vonatkozó elõterjesztést ismételten képviselõ-testület elé kell terjeszteni.
Ezzel kapcsolatosan Novák Ferenc polgármester részére Ritók Lajos
olvasónk levelet juttatott el, melyet szerkesztõségünkbe is elküldött.

A forrásokat még keresik

„Az 5 éve tett Zalakaros, Határ
u. 9. sz alatti nádfedeles borház
közcélra, térítés mentes hasznosításra tett felajánlásomat ezúton
visszavonom.
Ön is nagyon jól tudja, hogy
mindig hangsúlyoztam a közösségi érték, közösségi érdek fogalmát. Nem kívánok évekre visszamenõlegesen
mutogatni, de ez
év januári levelem, s a februári
közmeghallgatás során úgy reagált, hogy az asztalán van a téma.
Örömmel vettem írásbeli értesítését, hogy a testület áprilisi ülésén
a tájház témája napirendre kerül,
ami megtörtént, de nem errõl a
házról volt szó. Nem vagyok, s
nem is voltam különbözõ gazda-

sági, politikai háttéralkuk résztvevõje, s nem is leszek.
Lehet az a probléma, hogy nagyon egyszerû lett volna „üzemeltetni” az oktatás, a helyi kultúra,
idegenforgalom érdekében.
A továbbiakban a célom ugyanaz, de önállóan, saját célra, saját
érdekemben... de a közösség szolgálatára.
Tisztázatlan
kérdések közöttünk nincsenek,
de a témában érdeklõdõk számára
személyesen, vagy a 06703313267
telefonon szívesen adok tájékoztatást.
A Kossuth u. 14. sz alatti ingatlan terveihez kívánok Önnek sikereket.” – olvasható a levélben.

OLVASÓI LEVÉL

Megkérdeztük Novák Ferenc polgármestert, aki az elhangzottakra az
alábbiakat reagálta, szintén levélben válaszolva Ritók Lajos felvetésére:
„Zalakaros város képviselõ-testülete, korábbi megkeresése alapján tárgyalt a felajánlott ingatlana
közösségi célú hasznosítási lehetõségérõl. Tekintettel arra, hogy a
tervezett tájház
kialakításához
szükséges fedezet jelenleg nem
biztosítható, a
felajánlás kérdésében nem tudott az Ön számára
kedvezõ döntést hozni. Az önkormányzat felhatalmazott, hogy a
lehetséges források, esetlegesen
pályázati támogatások feltárása
esetén tovább foglakozzunk a

kérdéssel, és abban a helyzetben
újabb elõterjesztés készüljön.
Köszönöm az önkormányzatnak
tett felajánlását. Számon tartjuk javaslatát, és a fentiekben vázolt
kedvezõbb költségvetési helyzet
esetén ismételten megkeressük
Önt levelünkkel.”
A polgármester hozzáfûzte: tudomása szerint a
Határ utcai ingatlan egyéb hasznosítási célra is szóba jött már, például
borház üzemeltetése céljára, ezzel
kapcsolatosan folynak még tárgyalások.

POLGÁRMESTERI
REAGÁLÁS
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Hétvégét betöltõ gyermeknap
Egész hétvégét betöltõ programsorral ünnepelhették a legkisebbek május utolsó hétvégéjén a gyermeknapot.
Az események a bölcsiben kezdõdtek pénteken: a város legapróbbjait a bölcsõdevezetõ és a gondozók nagyon kedves, színes programmal várták, melyre természetesen a szülõk is meghívást kaptak,
hogy még örömtelibb és családibb
legyen a hangulat. Minden utólagos visszhang arra utal: a törekvés
sikerrel járt, az apróságok azóta is
többször rákérdeznek: vajon mikor
lesz újra gyermeknap a bölcsõdében?
Ugrálóvár, arcfestés, rendõrautószemle, papírsárkány eregetés, buborékfújó verseny teremtett fantasztikus hangulatot a bölcsiben
ezen a napon.
Másnap a repülõtéren várták a
város apraját-nagyját a repülõtér
tulajdonosai és üzemeltetõi rengeteg látványos programmal. Sajnos,

a kedvezõtlen idõjárás nem vonzott
tömegeket, akik azonban kint voltak, remek hangulatú égi és földi
bemutatókról számoltak be: a repülõgépek mellett ugyanis veterán
autókat is megcsodálhattak a vendégek.
A szervezõk másnap – immár
sokkal szebb idõben – kárpótolták
a nagyérdemût, hiszen több programelemet ismét „látogathatóvá”
tettek. A gyerekeknek ez, és a
szintén vasárnap a Sportcentrumban, az önkormányzat és a vállalkozók szövetsége szervezésében
zajló gyermeknap gazdag látnivalót és programot kínált. A Sportcentrumban a már-már hagyományosnak mondható vidám, sportos, érdekes és izgalmas rendezvények szolgáltak a gyermekek
õszinte örömére.

Szent Orbán
tiszteletére

A programsorozat a bölcsiben kezdõdött...

Önkéntesek versenye
Június 5-én Alsópáhokon rendezték meg a Zala megyei Tûzoltó Szövetség önkéntes versenyét, melyen városunk önkéntes
tûzoltói is részt vettek. A zalakarosi csapat tisztességgel helytállt, a nehéz felkészülés ellenére (Iskola,érettségik) is szép idõt
futott.

Mindent megtett a Közösségi Ház, hogy a szõlõhegyek és borok védõszentje, Orbán a lehetõ legjobban megvédje az idei évben is a szõlõhegy
termését: a szent tiszteletére szabadtéri misét tartottak, melyet Kalapáti
János plébános celebrált, majd Novák Ferenc polgármester borral locsolta
a szent szobrát a jó termés és a jégverés elkerülése érdekében. Végül a
Dalárda vegyeskar jókedvû nótákkal, a Karos Táncegyüttes remek táncokkal próbálta felderíteni a szentet, no és mindazokat, akik részt vettek a
hagyományos Felsõ-hegyi ünnepségen.
A rendezvényt – ugyancsak „régi szokás szerint” – a Szent Orbán borozónál borkóstoló és bál zárta.
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Iskolánk nyolc tanulója május
elején az Ausztriai Weissenbachba utazott. Az utazás fõ célja a
német nyelv tanulása és gyakorlása volt, de a gyerekek rengeteg
élménnyel lettek gazdagabbak.
Ezen a diákcsere programon ott
voltak lengyel testvérvárosunk,
Olesno diákjai is. Délelõttönként a
vendéglátó gyermekekkel együtt
tanórákon vettek részt, de a nap
további része a szórakozásé volt. A
bécsi városnézés során bebarangolták a schönnbrunni kastély parkját,
az osztrák fõváros legismertebb utcáit, felmehettek a Stephansdom
tornyába, de talán a legemlékezetesebb hely a Práter volt. Ott mindannyian felültek az óriáskerékre,
ahonnan pompás kilátás tárult a
városra. A tanulók a következõ délutánt a vendéglátó családokkal töltötték, kirándultak, fagyiztak. A helyi iskola szervezésében egy remek
kiállításon is részt vettek, ahol általános iskolás korú gyerekek mutatták be a környezõ településeket összekötõ folyócska életét. Utolsó
napra csupán a búcsúzkodás maradt, ezt élték meg legszomorúbb

Weissenbachban jártak

emlékként diákjaink. Néhány gondolat tanulóink tollából: „Bárcsak
visszamehetnénk!” „Nagyon élveztem és köszönöm, hogy elmehettem.” „Nem gondoltam volna,

Ügyes kezû diákok
A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” projektje keretében rajzpályázatot hirdetett
általános iskolások részére olvasmány élményeik alapján készült rajzokból.
A pályázatra 8 iskola 140 diákja jelentkezett, a karosi Móra-iskola nebulói
komoly sikereket értek el: Hegedüs Kata (5. osztály) elsõ helyezést, Horváth Alexandra (6. osztály) 2. helyezést, Molnár Tünde (3. osztály) 3. helyezést ért el. Különdíjat kapott Kremonás Lucia (8. osztály) és Bartalovics
Petra (6. osztály). Felkészítõjük Varga Attiláné volt.

hogy a végén azt mondom, hogy
nem akarok hazamenni!” „Ebben a
pár napban rengeteg élményben
volt részünk. Bármikor szívesen visszamennék oda.” „Nagyon jól érez-

tem magam.” A jövõ tanévben iskolánk szeretné vendégül látni
partneriskoláink tanulóit.
Várnagy Szabolcsné,
Szirtes Zita kísérõ nevelõk

Ovis évzáró

Az óvoda utolsó nagy ünnepélye az idén is a tanévzáró és az iskolába
menõk ballagása volt. Az óvoda programjában a kiemelt feladatnak megfelelõen – a néphagyomány ápolás jegyében – készültek kis mûsorral a
gyerekek. Az óvodapedagógusok és a kicsik is hagyományõrzõ ruhát öltöttek. Elsõként a Pillangó csoport lakodalmas jelenetén szórakozhatott a
szép számú közönség. õket a Katica csoport "Erdõ, erdõ, kerek erdõ " kismadaras és favágós mûsora követte .A tanévzárót a Maci csoportosok
hangulatos kukoricafosztója zárta.
Ezután ballagott és köszönt el 22 óvodás kisgyermek, akik szeptembertõl már iskolások lesznek.

Önkormányzati sportnap
GÓLYAHÍR

Örömmel tudatjuk mindenkivel,
hogy új kis jövevénnyel gyarapodott a
város: Gazdag Endre, Szakál Szilvia kisfia 2011. május 28-án született meg. Anyuka és baba jól vannak, mi
pedig sok örömöt kívánunk az egész családnak, s ezúton is gratulálunk a nagy eseményhez!

Ez évben is megrendezte a Zala Megyei Önkormányzat a megye városi önkormányzatainak sportnapját. A zalaegerszegi találkozón településünket két sportágban képviselték a karosiak. Labdarúgásban az
ötödik helyen végzett a Bognár Ottó, Jankovics Attila, Deutsch Szabolcs, Sinkovics Norbert, Józsa Attila, Molnár József, Olasz Zsolt alkotta
csapat. Tekében két egyéni indulónk volt; Molnár József 4. helyezést
ért el, Horváth József a középmezõnyben végzett.
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Atlétika
diákolimpia
A nagykanizsai Mindenki
Sportpályája adott otthont
az atlétika diákolimpia városkörnyéki versenynek,
ahol remekül szerepeltek
iskolánk tanulói. Az atlétika
többpróba csapatversenyeiben elsõ helyezést ért el az
I. korcsoportos fiú és leány
csapat, a II. korcsoportos
fiú és leány csapat, második
helyen végzett III. korcsoportos leány csapat, a III.
korcsoportos fiú csapatnak
pedig a harmadik helyezés
jutott. Az egyéni összetett
versenyben elsõ helyezést
ért el Péter Bence (I. kcs.) és
Horváth Tamara (II. kcs.),
második lett Horváth Hanna (I. kcs.).
A városkörnyéki egyéni
versenyben (ezt csak a IIIIV. korcsoportnak rendezik) elsõ helyezést ért el
Tóth Róbert (III. kcs.)
kislabdahajításban, 2. helyen végzett Varga Anna
(III. kcs.) kislabdahajításban, valamint a IV. korcsoportban a 4 x 600 m leány
váltó (Farkas Petra, Takács
Orsolya, Varga Zsófia,
Kremonás Lúcia) és III. korcsoportban a 4 x 100 m leány váltó (Bogdán Vivien,
Varga Anna, Varga Ilona,
Ács Laura). Harmadik helyezést ért el Szörcsök Martin
(III. kcs. – 60 m), Tóth Róbert (III. kcs – 600 m), 4 x
100 m fiú váltó (III. kcs. Tóth Máté, Szörcsök Martin, Végh Valentin, Tóth
Róbert), Mikola Szilvia (IV.
kcs – 1500 m), Takács Orsolya (IV. kcs. – kislabdahajítás), 4 x 100 m leány váltó (IV. kcs. - Farkas Petra,
Takács Orsolya, Varga Zsófia, Kremonás Lúcia) és a 4
x 1000 m fiú váltó (IV. kcs. Grendel Péter, Bogdán Szilárd, Horváth Bálint, Farkas
Richárd).
A megyei döntõben,
ahol a II. korcsoportos leányok és fiúk szerepeltek (I.
kcs. nem rendeztek megyei versenyt), a leányok
6. helyezettek lettek, míg
a fiúk nyolcadik helyen végeztek a 12 csapatos döntõben.

Döntõben a triatlonisták
Elsõ ízben neveztek be a Móra-iskola diákjai a diákolimpiai küzdelmek triatlon versenyágában, és máris komoly eredményt értek el:
egyéni és csapatversenyben is az országos diákolimpián képviselhetik az iskolát és a várost a sportolók.

A június 9-i martfûi országos versenyen I. korcsoportban a Nagy Marcell, Strobl Áron, Tóth Patrik alkotta
csapat, II. korcsoportban a Koma
Bence-Szabadics Zoltán-Szabadics

A gyerekeket felkészítõ Stégli
János, a Közösségi Ház sportszervezõje elmondta: az úszás, kerékpározás, futás összetett sportágban induló csapatok a Gelsén rendezett
megyei versenyen mérték össze tudásukat a zalai településekrõl indu-

Kolos-Tresó Ádám együttes, leány
II. korcsoportban a Darnai RékaEgri Mirianna-Csinyáth Rebeka trió,
egyéniben pedig Kiss Regina képviseli Zalakarost.

lókkal. Az idõjárás nagyon kegyetlen volt a gyerekekhez: szakadó
esõben, erõs szélben és hideg idõben kellett az úszómedencébõl kijõve vizes pólóval, úszóruhával bicajra pattanni, tekerni, majd futni.
Így utólag kijelenthetjük: megérte.

Szurkolunk valamennyiüknek!

Országos Serdülõ Leány
Kosárlabda bajnokság
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében rendezték meg május 19-22 között az Aquaprofit Zrt. támogatásával az Országos Serdülõ Leány Kosárlabda-bajnokság döntõjét, melyen az ország nyolc legjobb csapata vett részt.
A legjobb nyolc csapat közé bejutott a városunkban évek óta
rendszeresen edzõtáborozó Kanizsai DKK csapata is. Kovács Magdolna, a Kanizsa DKK vezetõje elmondta: egyesületük eddig 13 alkalommal rendezett különbözõ korosztályokban országos döntõt, ebbõl 7 alkalommal Zalakaroson volt
a döntõ.
– Zalakaros mindig is szeretettel várta és várja a vendégeket,
különösen fontos a város számára,
ha a fiataloknak rendezhet sport-

eseményt – jelezte. E szavakat erõsítette meg Novák Ferenc polgármester is: „Városunk elsõsorban a
fürdõjérõl ismert, de célul tûztük
ki, hogy a különbözõ sportok szerelmeseinek is teret biztosítsunk
lehetõségeinkhez képest.”
A torna végül a Soproni Darazsak sikerével ért végett, második
helyen a Vasas-Csata csapata végzett, míg harmadik helyet a házigazda Kanizsa DKK csapata szerezte meg. A torna legértékesebb játékosa a kanizsai Kiss Virág lett.

A szombat este megrendezett
fogadáson, majd a vasárnapi eredményhirdetésen a Magyar Kosárlabda Szövetség fõtitkára, valamint
az utánpótlás válogatottak edzõi is
képviseltették magukat, akik megköszönték valamennyi támogatónak, így Zalakaros Város Önkormányzatának, a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt.-nek és a Móra Ferenc Általános Iskolának is, hogy hozzájárultak az esemény sikeres lebonyolításához. Kiemelték, rendkívül színvonalas, sikeres és jól megrendezett tornát láthattak a helyszínre
látogatók, és reményüket fejezték
ki, hogy Zalakaros vendégszeretetét a jövõben is élvezhetik a kosárlabdázók.
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TÁJÉKOZTATÓ

VÉLEMÉNYEK
A KAPCSOLATFEJLESZTÉSRÕL

A HÁZSZÁMTÁBLA KIHELYEZÉSÉRÕL
Felhívjuk a település ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy az INGATLANTULAJDONOS KÖTELESSÉGE
az ingatlanán lévõ épületre házszámtábla kihelyezése.
A házszámtáblát úgy kell elhelyezni, hogy az közterületrõl, magánútról jól látható legyen.
Kérjük, hogy a házszámtáblák kihelyezésérõl, pótlásáról, szükség esetén láthatóvá tételérõl minden ingatlantulajdonos gondoskodni szíveskedjen.
Polgármesteri Hivatal
Zalakaros

Szent Orbán
teljesítménytúra
A Kanizsa Természetbarát
Sportegyesület és a Közösségi Ház
szervezésében 2011. május 21-én
került sor a hagyományos „Szent
Orbán” teljesítménytúrára. A
Sportolj és Nyerj Akció programjában is szereplõ túrán az indulók 3
táv (11 km, 21,5 km és 30,5 km) közül válogathattak.
A Kertmozitól induló idei megméretésen 90-en vettek részt, akik
közül a legkitartóbbak Zalakaros –
Gesztenyeház – Nagybakónak –
Eszperantó források – Postás kulcsosház – Hervaszkút – Zalamerenye
– Zalakaros útvonal leküzdésével
teljesíthették a 30,5 km-es távot. A
távok leküzdésében segítettek a
szervezõk által felállított frissítõpontok, ahol ásványvíz, üdítõ és
apró harapnivaló is várta a túrázókat.

Könyvtárunk
nyári nyitva tartása
2011. június 15-tõl
szeptember 1-ig:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete tervezi
egy 5 éves távlatra szóló Nemzetközi kapcsolati terv elkészítését,
amely a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok fejlesztési irányait, illetve jövõbeni (Ausztria-Szlovénia-Horvátország) testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének lehetõségeit (elsõdlegesen onnan, ahonnan turisták érkezése várható) tartalmazza.
Kérjük a település lakosságát, hogy a nemzetközi kapcsolatok
bõvítésére vonatkozóan javaslataikat, véleményeiket 2011. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek.
Várjuk azon javaslatokat is, pl. akik már régebb óta rendelkeznek bármely országból visszatérõ vendégekkel, és szívesen ajánlják az Önkormányzat számára kapcsolatfelvétel céljából ezen külföldi településeket.
Zalakaros Város Önkormányzata

JÚNIUSI PROGRAMOK
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
Június 18. (szombat)
Civilnap – Zalakaros, Parkerdõ
Szervezõ: Közösségi Ház

Június 24. (péntek) 20.00
Szent Iván Éj Tündér Túra –
Zalakaros-Zalamerenye
Szervezõ: Lörincz Sándor
Június 25. (szombat) 14.00
I. Zalakarosi Egészségnap –
Zalakaros, Kertmozi és környéke
Szervezõ: Zalakaros Város
Önkormányzata
Június 25. (szombat) 13.00
Zala Megyei Díjugrató
Bajnoki Forduló – Zalakaros,
Behiákpuszta
Szervezõ: Lovas Iskola

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
ügyfélfogadási 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

Reklámozza

A POLGÁRMESTER

SZÁLLÁSÁT, SZOLGÁLTATÁSÁT,
ELADÓ INGATLANJÁT

a hónap elsõ és harmadik hetén:
hétfõ 8.00–10.00
Jegyzõ: minden héten hétfõn
8.00-12.00 óráig.

Zalakaros leglátogatottabb
megújúlt weboldalán!

Hétfõ: 8.30–12.30
Szerda: 9.00–14.30
Csütörtök: 9.00–14.30

www.zalakaros.info.hu

Könyvtárunk 2011. jún. 27-tõl
július 17-ig ZÁRVA TART.

hirdetés ára 6.000 Ft/év.
Jelentkezzen most! Tel: 30/560-3476

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

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

