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Bemutatkozás az utazás kiállításon
Több mint 40 négyzetméteres standon foglaltak helyet

Vidám mulatsággal, maskarás
felvonulással búcsúztatták a telet az
iskolások és az óvodások, és lapzártánk idején a bölcsõdések is farsangolnak éppen.
A Móra-iskola diákjai egyéni és
csoportos jelmezes felvonuláson
mutatták be maskaráikat, a felvonulást zsákbamacska, tombola követte, a farsangot buli zárta.

Március elején rendezték meg
hazánk legnagyobb turisztikai kiállítását, az Utazás kiállítást Budapesten. A rangos szakmai bemutatkozáson városunk is képviseltette magát.
A zalakarosi stand több mint 40
négyzetméteren foglalt helyet. Az
érdeklõdõk a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület mellett a Gránit Gyógy-,
Élmény- és Strandfürdõ, a Hotel
Aphrodite****-Venus***+, a Hotel
Napfény***, a Hotel Karos
Spa****+, a Cézár Pincészet, a
MenDan
Thermal
Hotel
&
Aqualand****+, a Hotel Freya***, a
Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a
Boni Termal Panzió kínálatával találkozhattak. A kiállítás elsõ két napját
nagy érdeklõdés kísérte; különösen
népszerû volt a zalakarosi szerencsekerék, ahol ajándéktárgyakat
nyerhettek az érdeklõdõk. Különleges attrakcióként a vásár elsõ napján kürcsi fánkot is kóstolhattak a
vendégek. A szakmai napon a város
képviselõ-testülete is részt vett.

Elbúcsúztatták a telet
Az óvodások az idei évben a prérire vezették el a közönséget, ahol
indiánok, cowboyok, farkasok, medvék uralják a földeket. A kicsik láthatóan élvezték a közös táncot és
bemutatkozást, de gyanítjuk, hogy a

Ovis farsang.

Karosi boszorkányok.

felnõttek még náluk is jobban. Hiszen ki ne gyönyörködne örömmel
gyermekében, unokájában, kistestvérében, amikor a jelmezekbe bújva

bájosan táncol, vagy épp csetlikbotlik a „táncparketten”.
A kicsik farsangját zsákbamacska, táncház és finom uzsonna zárta.
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ÁLLANDÓ
közbeszerzési
bizottság alakult
Állandó közbeszerzési bizottság létrehozásáról hozott
döntést a képviselõ-testület a
közelmúltban.
– A közbeszerzés fontossága,
valamint a várható eljárások számára tekintettel tartotta indokoltnak a testület állandó közbeszerzési bizottság létrehozását –
jelezte dr. Józsa Zsanett jegyzõ. –
Az eddigi országos és megyei
gyakorlattól eltérõen azonban az
állandó közbeszerzési bizottságnak nem tagja nálunk egyetlen
képviselõ sem – jelenleg.
A jegyzõasszony ennek kapcsán egy 2010. december 22-én
kelt közbeszerzési tanácsi útmutatóra hivatkozott, mely kimondja: bíráló bizottság tagja és
a döntést meghozó szerv (itt a
képviselõ-testületrõl van szó)
tagja között nem lehet átfedés.
– Jelenleg a kormányhivatal
állásfoglalását is várjuk e kérdésben, mely precedenst is teremthet, addig azonban a tanács útmutatója szerint járunk el – szögezte le dr. Józsa Zsanett.
Az állandó bizottság feladatáról szólva elmondta: a bizottság mint bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérõ
nevében a közbeszerzési eljárást
lezáró döntést meghozó képviselõ-testület részére; munkáját
szakmailag segíti a polgármesteri hivatal megfelelõ szakmai
képzettséggel rendelkezõ ügyintézõje. A bíráló bizottság
munkáját eseti megbízás alapján
külsõ szakértõ, illetve az eljárói
feladatokkal megbízott szervezet képviselõje is segíti. A bizottság a közbeszerzés tárgyára, sajátosságára, nagyságrendjére,
bonyolultságára, illetve egyéb
különleges szakértelmet igénylõ
beszerzések esetén jogosult
szakmai közremûködõket is bevonni munkájába véleményezési
joggal. Ugyancsak bevonható a
bizottsági munkába véleményezési joggal rendelkezõ önkormányzati képviselõ szakértõ.
A jegyzõ rámutatott: az állandó közbeszerzési bizottság szakvéleményével megállapítja az elsõ kettõ ajánlattevõ sorrendjét,
és javaslatot tesz a döntéshozónak az eljárás nyertesére.
A létrehozott állandó bizottság tagjai a következõ személyek lettek: Talián János, Dömötörffy András, Magyarné Kovács Judit, Magyar Mária.
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Korszerûsítik az óvodát
Nyertes pályázat segíti a felújítási munkát
Támogatást nyert az a projekt,
melyet az önkormányzat az óvoda
korszerûsítésére adott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz (RFT) – a hírt Manninger
Jenõ, az RFT elnöke jelentette be a
közelmúltban az Aphrodite hotelben tartott sajtótájékoztatón.
– Az RFT által támogatott projekt (NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0004)
célja a zalakarosi óvoda fejlesztése, a gyermekek egészséges környezetének és a hatékony nevelés
infrastrukturális feltételeinek, valamint a méltányos nevelési környezetnek a megteremtése. A projekt keretében az önkormányzat
tulajdonában lévõ, jelentõsen leromlott állapotú óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése
valósul meg. A projekt összköltsége 81 millió forint, ehhez 73,5 millió forintos támogatást nyert el a
város. Ez 90 százalékos támogatási
intenzitást jelent – mutatott rá az
elnök.
– Az óvoda felújítása illeszkedik az önkormányzat intézmény
A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén elfogadta, hogy a házasság,
valamit a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötése, létesítése, továbbá a
munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlet-

Novák Ferenc egy modern intézményrendszer létrejöttérõl beszélt.
felújítási terveinek sorába is, a projekt megvalósulása után Zalakaroson modern, korszerû intézményrendszer jöhet létre a bölcsõdével és az iskolával együtt – jelezte Novák Ferenc polgármester.
Amint az elhangzott: a felújítás
magában foglalja a nyílászárók cse-

Házasságkötés
Hivatalon és idõn túl pénzért

Illusztráció
szolgáltatás ellentételezéseként az
érintetteknek díjat kell fizetni.
A házasságkötés külsõ helyszínen történõ megkötésére az önkormányzat a Dísz téri zenepavilont határozta meg. A hivatalos helyiségen
kívül, külsõ helyszínen történõ házasságkötés díja bruttó 40 ezer forint. A
szolgáltatás díja tartalmazza az
áramellátás költségét, a terület biztosítását, a hangtechnika kitelepítését,
valamint – az anyakönyvvezetõ kivé-

réjét, a fûtésrendszer korszerûsítését, napkollektorok beépítését, az
udvar felújítását és eszközök beszerzését.
A támogatási szerzõdés aláírását
követõen indulhat a közbeszerzési
eljárás, a munkálatok a tervek szerint
a nyár folyamán kezdõdnének.

telével – a közremûködõ személyzet
költségét. (Az országban a külsõs
helyszín igénybevételéért fizetendõ
díjak összegét széles határok között
állapítják meg, a díjszabás több helyütt eléri a 80 ezer forintot is).
Az önkormányzati hivatali munkaidõn kívül, hivatali helyiségben az
anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó 10.000 Ft. Az önkormányzat hivatali munkaidõben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához
alkalmas hivatali helyiséget.

Balatonmagyaród is csatlakozna
Balatonmagyaród megkeresésére a képviselõ-testület foglalkozott azzal
a kérdéssel, hogy a két település a jövõ tanévtõl intézményfenntartó társulás keretében oldja meg a közoktatási feladatokat. A testület ehhez elvi
beleegyezését adta azzal, hogy a balatonmagyaródi megkeresésrõl
Zalamerenye önkormányzatát is értesíteni szükséges, tekintettel arra, hogy
a megállapodás alapján a társuláshoz új tag csak a társulásban résztvevõ
valamennyi tag hozzájárulásával csatlakozhat, amelyhez az egyes képviselõ-testületek minõsített többsége szükséges.
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Indulhatnak az új kezelések a fürdõn
Országosan is egyedülálló kínálattal várja a wellness- és medical
wellness iránt érdeklõdõ vendégeit a Gránit Gyógyfürdõ a hagyományos gyógykezelések mellett. Elõzõ lapszámunkban olvasóinknak részletesen beszámoltunk az újonnan bevezetett szolgáltatásokról, hozzátéve: azok abban az esetben indulhatnak, ha az ÁNTSZ jogerõsen is kiadja az engedélyt a fürdõ tevékenységi engedélyének módosítására.
Az említett jogerõs engedély a
napokban megérkezett, így március elsõ hetétõl már igénybe vehetik
a vendégek a korábban említett
színvonalas, kényeztetõ kezeléseket – tudtuk meg Horváth Venceltõl, a fürdõ elnök-vezérigazgatójától.

fogadóépületének építési munkái
teljes mértékben befejezõdtek, a
kivitelezõt a fürdõ kifizette. A projekthez kapcsolódóan június végéig
még 25 millió forintot kell kifizetnünk, majd a végsõ elszámolást elkészítenünk – ekkor zárul le hivata-

Lezárult a fürdõpláza építés, szélesedeik a wellness kínálat

mely március 31-ig érvényes – jelezte Horváth Vencel. – Azok a vendégek, akik az újonnan bevezetett
kezelések közül megvásárolnak
egyet, a
következõ hét
napon
belül a
fürdõ
által kiemelt
hét kez e l é s
közül
egyhez
ötven
százalékos áron
juthatn a k
hozzá.
A
Újdonság a TB által is támogatott iszapkezelés.
gyógyfürdõ– Az új kezelések bevezetését nek sikerült elérnie azt is, hogy a
akciós ajánlattal kapcsoltuk össze, szintén újdonságként kínált iszapNagy érdeklõdés mellett tartott lakossági fórumot az önkormányzat február 21-én. Az általános iskola aulájában teltház
elõtt értékelte az adventi településszépítõ versenyt Deutschné Lang Erika alpolgármester,
aki a nyerteseknek: a Belenus
Hotelnek és Andy Rushtonnak
oklevéllel gratulált az igényes
díszítésért.

kezelés bekerülhetett a TB által is
támogatott kezelések közé. Ily módon az egyébként 3000 forintos kezelés 500 forintért vehetõ igénybe
– csak annak azonban, akinek azt
szakorvos javasolja és felírja.
– Az iszapkezelés kizárólag or-

vosi javaslatra vehetõ igénybe akkor is, ha a vendég azt TB támogatás nélkül kívánja megvásárolni.
Ebben az esetben a fürdõben dolgozó orvoshoz kell fordulni vizsgálat céljából. Azok, akik TB támogatott kezelésként igényelnék az
iszapkezelést, a háziorvoshoz fordulhatnak, aki, ha a beteg
reumatikus eredetû problémáit
észleli, reumatológus szakorvoshoz irányítja a beteget, aki felírja
az említett kezelést.
Az elnök-vezérigazgató elmondta: a fürdõ jelenleg azon fáradozik, hogy termográf készülék
használatára is engedélyt szerezzen. A hõtérképet készítõ kamerát
speciális képzést végzett három
dolgozó egyike mûködtetheti, a kiértékelést a fürdõorvos szintén
képzés elvégzését követõen teheti
meg. A termográf használatának
engedélyezési eljárása jelenleg zajlik.
Horváth Vencel arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a gyógyfürdõ

losan a pályázat végrehajtásának
ideje.
A gyógyfürdõ a tervezetthez
képest 300 millió forinttal kevesebb
hitelt vett fel. A hitel forint alapú,
így 3 százalék körüli kamattal kell
számolniuk. A gyógyfürdõnek
évente mintegy 110 millió forintot
kell törlesztenie, így ez év végére
700 millió forint alatt lesz a hitele.
Horváth Vencel jelezte: a hitelállomány ötven százaléka jelenleg a
cégnél készpénzben megvan, ezen
felül várhatóan ez év közepéig befolyik a szállodaépítés céljára eladni
kívánt telek vételi ára is.
– A szálloda ahhoz a láncolathoz tartozik majd, melynek a sárvári fürdõnél felépült szálló is tagja. Az ottani példa azt mutatja,
hogy fontos a hotel megépítése,
hiszen az – a sárvári adatokat ismerve – 100–120 ezer belépõt generál éves szinten. Az elnök-vezérigazgató jelezte: a reményeik szerint
az új négycsillagos hotel 2013-tól
már tud fogadni vendégeket.

Lakossági fórumot tartottak
kat folytat az önkormányzat bevásárlóközpont letelepítése érdekében.
A lakosság részérõl számos észrevétel, problémafelvetés hangzott
el az önkormányzat felé. A K-szegély létesítését, illetve a rendez-

dás keretein belül vizsgálják e kérdést.
Többen fejezték ki elismerésü-

ket a rendõrség munkájáért, illetve
kívántak további eredményes munkát a képviselõ-testületnek.

Nagy érdeklõdés kísérte a rendezvényt
Karmazin József fõépítész a rendezvénytér látványtervét mutatta
be, Talián János a Zalakarosi Magánszállás kiadók Egyesületérõl tartott rövid ismertetõt. Novák Ferenc
polgármester a képviselõ-testület
megalakulása óta eltelt idõszak
munkájáról és az önkormányzat ez
évi terveirõl számolt be az érdeklõdõknek, illetve adott tájékoztatást
a Karos-Park Kft-nél és a fürdõnél
bekövetkezett változásokról, valamint arról, hogy komoly tárgyaláso-

vénytér tervezett kialakítását pozitív és negatív kritika egyaránt kísérte. Felvetések hangzottak el a közvilágítás javítása témájában; ismételten felvetõdött a gyermekorvosi
ügyelet megvalósításának kérdése.
Utóbbival kapcsolatban a polgármester jelezte: folyamatosan zajlanak a tárgyalások és az egyeztetések, a város nem mondott le a
gyermekorvosi ügyelet megoldásáról, pillanatnyilag a Nagykanizsával
kötött együttmûködési megállapo-

Pataki Jánosné a közlekedési problémákat ecsetelte.
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Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Zalakarosi
Karosi civil tér Turisztikai
Egyesület
Felülvizsgálták
az együttmûködést
Az alapítás óta eltelt idõszak munkáját, együttmûködési tapasztalatait figyelembe véve vizsgálta át az önkormányzat a Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel még 2008-ban megkötött megállapodását. Az
ezzel kapcsolatban tett észrevételeket szem elõtt tartva a korábbi
megállapodást módosítják a felek a közeljövõben. Ebben kiemelten
szerepel többek között, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolása tekintetében is aktívabban mûködjön együtt az önkormányzat a turisztikai egyesülettel, az egyesület legyen a város segítségére a különbözõ küldöttségek fogadásában, e szervezõ munkák lebonyolításában.

Az elmúlt évben is szép eredménnyel végeztek az önkéntesek versenyén.

Ifjúsági csapatot is indítanak
Zalakaros legrégebben mûködõ civil szervezete az önkéntes tûzoltóság, mely mintegy 80 éves múltra tekint vissza. Tagjai száma megközelíti
a 30 fõt, a tagok a 12 évestõl a nyugdíjas korúig vesznek részt az egyesület életében, munkájában.
A civil szervezet életében nagy változást hozott 2010 májusa: ekkor adták át
a laktanya épületét, mely az egyesületnek is otthont ad. A tagság itt új, méltó
körülmények között tudja megtartani éves közgyûlését és a továbbképzéseit.
Szörcsök Szilárd, az ÖTE parancsnoka elmondta: kiképzéseiket segíti,
hogy a nagykanizsai tûzoltóság egy gépjármûfecskendõje itt van elhelyezve készenlétben. A laktanya épületét folyamatosan fejlesztve próbálja az
egyesület naprakészre és minden körülménynek megfelelõen kialakítani.
– Az eszközkészletünk folyamatosan bõvül és fejlõdik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden tûz-és káresetnél önállóan, vagy a kanizsai kollégáknak segítve biztos pont legyünk. A fejlesztéseket önkormányzati támogatásból és a MTSZ pályázatból tudjuk végrehajtani – jelezte.
Hozzátette: az egyesület számára mindig nagy kihívás az önkéntes tûzoltók versenye, ahol a csapat minden évben szép eredményt ér el. Az idén
új feladat vár az egyesületre: a Hévízen megrendezésre kerülõ megyei tûzoltó versenyre szeretne kiállítani egy ifjúsági csapatot is, elsõsorban a helyi általános iskola diákjaiból.
– Örülünk, hogy már van több jelentkezõ is, és szeretnénk, ha õk szép
eredményt elérve csatlakoznának az „õsökhöz”, ezzel példát mutatva a
többi fiatalnak. E hónapban megkezdjük a felkészülést mind a fiatalokkal,
mind a felnõtt csapattal. Remélem, az eredmény nem marad el, és ezzel
is öregbíthetjük városunk hírnevét – fogalmazott Szörcsök Szilárd.

Kéthetente, szerdánként tartja klubnapjait az Ezüst Klub. Kilencéves fennállásunk óta a taglétszám megtöbbszörözõdött,
folyamatosan jönnek közénk új
klubtagok, szerencsére többen,
mint az eltávozottak. Rájuk mindig szeretettel emlékezünk!
Február 18-án „Fokhagyma parti” volt klubunkban. Bán Józsefné
klubvezetõ ismeretterjesztõ elõadást tartott a fokhagymáról mint
fûszer– és gyógynövényrõl, annak
jótékony hatásairól. Utána teszteltük is az elhangzottakat fokhagymás pirítós uzsonnával. A hangulatos klubnapot tréfás észtorna ve-

Miután a képviselõ-testület még a
2010. decemberi ülésen döntött arról,
hogy a fürdõ, az egyesület és az önkormányzat együttmûködése által
egy önálló marketinges szakember
kerüljön alkalmazásra a turisztikai
egyesület munkáltatásában, a marketinges alkalmazása feltételrendszerének rögzítése miatt is módosítani kell
a megállapodást. Az új megállapodásban szerepel továbbá, hogy melyek
azok a rendezvények, amelyek megvalósítását az önkormányzat minimálisan elvárja, valamint melyek azok a
szervezetek, amelyek munkája eseté-

Újjáválasztott alapítványok
Az elmúlt évben több közalapítvány esetében is lejárt a felügyelõ
bizottság tagjainak megbízatása, illetve több tisztség is megüresedett az alapítványok tagságában.
Mindezekre figyelemmel a képviselõ-testület döntött új tagok
megválasztásáról és arról is, hogy a
felügyelõ bizottsági tagok megbízatását egységesen négy évben határozzák meg. Az alapítványok ku-

Az Ezüst Klub hírei
télkedõ zárta. Március 2-án a nõnapot ünnepeltük a klubban, rendhagyó módon, a dalárdista férfiak
szervezésében és vendéglátásában. Ünnepi köszöntõvel, verssel,
virággal, uzsonnával lepték meg
az urak a hölgyeket, és nem utolsó
sorban élõzenével. Köszöntött
bennünket Novák Ferenc polgármester úr is. A nõnapot a vegyeskórus zalai dalokkal tûzdelt
elõadása színesítette.
Következõ összejövetelünkön
1848. március 15-re emlékezünk

ben minimálisan elvárja a részvételt.
Bizonyos feladatok teljesítésérõl az
egyesületnek el kell számolnia az önkormányzat felé; ez a nonprofit szervezetek támogatásáról szóló szabályzat elõírásait is figyelembe véve bizonylatokkal és számviteli okmányokkal történik. Az önkormányzat a turisztikai egyesület figyelmébe ajánlja a
Magánszállásadók Szövetségével való
együttmûködés lehetõségét is. A fentiek alapján kötendõ új megállapodást a képviselõ-testület a turisztikai
egyesülettel való egyeztetést követõ
ülésén hagyja jóvá.

versekkel, ünnepi beszéddel, korhû
dalok éneklésével.
Az alsó tagozatos diákok táncmûsora is ekkor kerül sorra, akik a
nyugdíjasok iránti megbecsülésüket
hozzák el közénk. Pár héttel korábban az óvodások leptek meg bennünket, „A kenyérsütés” címû kis
játékukkal. Ezúton is köszönet a betanító pedagógusoknak és a kis
táncosoknak a kellemes percekért.
Aki kedvet kap, jöjjön közénk,
minden új tagot szeretettel várunk
eseménydús életet élõ klubunkba!

ratóriumának tagsága az alábbiak
szerint alakult:
A Zalakaros Új Templomáért
Közhasznú Közalapítvány Kuratórium tagjai: elnök Káldiné Kopcsándi
Szilvia, tagok: Bazsó János, Benkõné
Gulyás Edit, Tarnai László Józsefné,
Háda László. A felügyelõ bizottság
elnöke Rédics László, tagjai Deutsch
Viktorné és Nagyné Takács Mária.
A Zalakaros Közbiztonságáért
Közhasznú Közalapítvány Kuratórium tagjai: elnök Horváth József, tagok Lendvai Miklós, ifj. Ország László, Deutsch Viktor, Szabadics Zoltán.
A felügyelõ bizottság elnöke Magyar László, tagjai Csordás József,
Laczy Zoltán.
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnöke Kovács Tamás, tagjai Deutsch
Szabolcs, Jankovics Attila, Stégli János, Böröcz József. A felügyelõ bizottság elnöke Cziráki László, tagjai Bognár Ottó, Józsa Attila.
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Független hírportálok találkozója
Városunkban tartották elsõ találkozójukat a Magyar Tulajdonú Független Hírportálok. Az Aphrodite Hotelben helyet kapó rendezvényen
Novák Ferenc polgármester és Deutschné Lang Erika alpolgármester köszöntötték a tanácskozás résztvevõit, majd a hotel igazgatója, dr.
Virágné Bálint Mária tartott elõadást Zalakaros turisztikai lehetõségeirõl.
A sajtót érintõ témában Szabó
László Zsolt, az MTI általános vezérigazgató-helyettesének a nemzeti hírügynökségrõl szóló elõadását hallgathatták meg az érdkelõdõk. Bagó Zoltán, az Európai
Parlament képviselõje az unió füg-

getlen hírportálokat segítõ törekvéseit mutatta be. Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke a média mûködését szabályozó törvényekrõl szólt,
kiemelve: alapvetõ törekvés, hogy
a nyomtatott sajtó világában sike-

rüljön létrehozni egy olyan önszabályozó
rendszert, mely
mentesíteni
tudja a médiahatóságot. (A
médiahatóság
elnökével készített interjúnkat
lapunk következõ számában olvashatják.)

Szalai Annamária a média önszabályozását látná szívesen.

A zalakarosi könyvtár februári programjai
alapján egyaránt szerepelt a feladatok között. Nagyon sikeres volt a
rajzos feladat, ahol az egyik csoport „meséje” alapján kellett a másik csoportnak megrajzolni a képet.
Nem maradt
el az Afrika
CD-ROM-mal
való ismerkedés és a Sivatagi show videóból részletek megtekintése sem.
A zalakarosi óvoda
mindhárom
Óvodások ismerkednek a könyvtárral.
csoportja ellátogatott
csoportfoglalkozásokra. A könyvtá- ebben a hónapban a könyvtárba
ros, Horváth Zita nagyon szép de- könyvtárbemutató foglalkozásra.
korációval várta õket, így motiválva Megismerkedtek a könyvtárossal, a
a gyerekeket a témára hangolódás- könyvtár helyiségeivel és a kölcsönra. Találós kérdések, állatok mozgá- zés szabályaival. Ezután mese-, késainak utánzása, állatokról szóló is- pes-, verses– és állatos könyveket
meretterjesztõ könyvek bemutatá- nézegettek. A látogatás végén
sa, állatok felismerése jellemzõik több könyvet kölcsönöztek ki nekik
Február hónapban Afrika állatvilágával lehetett ismerkedni a
könyvtárunkban. Négy osztály,
összesen 82 fõ jelentkezett be a

az óvó nénik, melyeket magukkal
vittek az óvodába, hogy tovább nézegessék õket. Nekünk, könyvtárosoknak a legnagyobb öröm az
volt, amikor néhányukkal napokon
belül újra találkozhattunk a szüleik
kíséretében, a könyvtári beiratkozás alkalmával.
Ebben a hónapban is voltak alsósaink Nagykanizsán színházi elõadáson. Természetesen elõtte a nálunk már hagyománnyá vált színház-elõkészítõ foglalkozás most
sem maradhatott el. Mind a négy
alsós osztályunk (83 tanuló) kérte
ezt a programot. Ismertetõt hallhattak Benedek Elekrõl, akinek Világszép nádszálkisasszony címû meséje volt az elõadott színdarab. A
mese is felolvasásra került és most
is felelevenítõdtek az illemszabályok: „Amit egy színházban tudni illik” címmel.
A TÁMOP 3.2.4 -08/1-2009-0025
„Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” projekt keretén belül
számítógép– és internet használói
tanfolyamot szerveztünk könyvtárunkban településünk idõsebb la-

NB III-as válogatott torna Karoson
A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Zala megyei
Labdarúgó Szövetség szervezésében kerül megrendezésre a sportcentrumban az NB III-as amatõr válogatottak labdarúgó tornája. A nyugati régióban a Bakony, a Dráva és a Duna csoport válogatottjai mérkõznek meg itt Zalakaroson. A 2-szer 30 perces meccsek
március 15-én 12 órakor kezdõdnek – tájékoztatta lapunkat Deutschné Lang Erika alpolgármester.
Elmondta: az eseményt megtiszteli jelenlétével a
Magyar Labdarúgó Szövetség néhány kiváló szakembere is.
– Az ország sportberkeiben mindenki a kiemelt
sportágakra figyel, ezekben a hetekben éppen a labdarúgásra. A nyáron újraindul a Bozsik-program,
amelyhez Zalakaros is szeretne az elfogadott sport-

koncepcióval összhangban csatlakozni. A hangsúlyt
egyértelmûen az utánpótlás nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésre szeretnénk helyezni. Terveink között
szerepel egy kisméretû mûfüves vagy mûanyag borítású pálya megépítése az iskola udvarán, amelyre hamarosan pályázatot is írnak ki. Hosszú távon egy korszerû, minden igényt kielégítõ sportcentrumot szeretnénk, amely a helyi sportélet kiszolgálása mellett nemzetközi mérkõzések lejátszására és edzõtáboroztatásra
is kiválóan alkalmas lehetne. Keressük azon szakembereket, akikkel egy hosszú távú utánpótlás nevelési
programot kidolgozva minél több gyermeket tudunk
bevonni térségi szinten a labdarúgásba – jelezte az
esemény kapcsán a sportügyekért is felelõs alpolgármester.

kóinak, nyugdíjasoknak, akik szinte
nem is vették észre egy-egy alkalommal az idõ elteltét, olyan mélyen belemerültek a munkába.
Megígérték, hogy otthon kitartóan
gyakorolják a tanultakat, s hozzánk
is gyakran visszalátogatnak a
könyvtárba.
Horváthné Nagy Elvira

Munka
határok nélkül
Pályaorientáció határok nélkül
– Mobil régió címû, a határon átnyúló projekt keretében tartottak
városunkban foglalkoztatáspolitikai tanácskozást horvátországi és
Zala megyei szervezetek.
– A projekt célja, hogy a zalai
és a nyugat-dunántúli, valamint a
muraközi, kaproncai és varasdi
munkaerõ-piaci szükségleteket
megismerjék, és segítsék a határon átnyúló foglalkoztatást –
mondta a MenDan Hotelben szervezett tanácskozáson Darko
Radanovic projektmenedzser.
A résztvevõ munkaügyi központok képviselõi elmondták: különösen az építõipar területén
van fogadókészség horvát részrõl
magyar munkaerõre, alapvetõen
azonban azt vizsgálják mindkét
fél részérõl, hogy melyek azok a
hiányszakmák, ahol valós szükség
van vendégmunkások foglalkoztatására. A lehetõségekrõl a munkaügyi hivatalokat értesítik, akik
felveszik a kapcsolatot ügyfeleikkel, szükség esetén pedig akár a
munkavállalási engedélyek beszerzésében is segítenek.
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Az év egyik legizgalmasabb idõszaka, a madárcsicsergés, rügyek és
virágok évszaka. Minden kedves olvasónak tisztelettel jelenteném,
hogy közkívánatra megérkezett a
tavasz!! ? Egyelõre csak naptárilag,
de remélhetõleg hamarosan a napsütés és a meleg is jelezni fogja.
Közkívánatra elõtérbe kerül ez a
téma a mostani cikkünkben.
Ha tudományos oldalról akarjuk
megközelíteni a dolgot, azt mondanánk, hogy a tavasz a mérsékelt
éghajlat egyik évszaka. Ilyenkor felélénkül az élet, virágba borulnak a
növények, kizöldellnek az erdõk és
a mezõk. A Föld északi féltekéjén
március, április és május, míg a Föld
déli féltekéjén szeptember, október
és november a tavasz hónapjai. A
csillagászati tavasz a tavaszi napéjegyenlõségtõl a nyári napfordulóig
tart. De mi nem tudományos oldalról közelítjük meg a dolgot ?
Ez az évszak, ha nem is hivatalosan, de a fiatalok évszaka. Ilyenkor

Így írunk mi – a karosi ifjak jegyezetei

Itt a tavasz!? …

A fiatalok a tavaszi munkákban is részt vesznek.

felpezsdül az élet, mindenki rátalál
valakire, többet mozgunk, kirándulunk. Elõkerülnek a térdes nadrágok, a napszemüvegek és a laza ruhadarabok. Megkezdõdnek a kerti
munkák, kinek a tavaszi bulik, kinek
az érettségi idõszaka. Egyre hoszszabbak a nappalok, az iskolában
eltöltött órák mind lassabban telnek és mindenkinek egyre inkább
,,mehetnéke” van.
A mi tavaszunk egy kirándulással kezdõdik, amennyiben minden
jól alakul. Terveink között szerepel
Pécs, Villány, Siklós és mindezen városok környékének meghódítása és
természetesen a siklósi vár bevétele. Következõ alkalommal mindenképpen beszámolunk minden részletrõl, hogy az olvasó megismerhesse, hogy is telik egy tavasznyitó túra a Zalakarosi Ifjúsági Klub keretei
között.

Apró-hír: A legkisebbek rovata

Kerüljük el az influenzát!

Közvetlen környezetünkben is több influenzás megbetegedés történt,
ezért fontosnak tartom, hogy pár szóban leírjam, mit tehetünk a megelõzés
érdekében és mire érdemes figyelnünk akkor, ha gyermekeink is vannak.
Az elsõ és legfontosabb dolog, hogy mindig alaposan mossunk kezet: erre a
meleg víz és a szappan a legalkalmasabb, de igénybe vehetünk olyan törlõkendõt is, amelyet alkoholos fertõtlenítõszerrel vontak be (ezeket például a drogériákban szerezhetjük be). Szoktassuk rá gyermekeinket, hogy amint hazaérnek,
elsõ útjuk a fürdõszobába vezessen, és csak alapos kézmosás után kezdjenek
hozzá a játékhoz, tanuláshoz. Ha nyilvános helyen mosunk kezet, vagy eldobható papír törlõkendõt használjunk, vagy a falra szerelt kézszárítót válasszuk. Mindig figyeljünk rá, hogy miután megérintettünk bizonyos felületeket, amelyeken
szintén jelen lehet az influenza kórokozója, ne nyúljunk a szemünkbe, a szánkba vagy az orrunkba. Erre azért van szükség, mert a vírus a légutak nyálkahártyáin keresztül képes fertõzni (a bõrön keresztül természetesen nem tud bejutni a szervezetbe), így ha a szánkba vagy az orrunkba kerül, ott már könnyen szaporodásnak indulhat. Az általános higiéniai szabályok betartása tehát alapvetõ
fontosságú a megelõzés szempontjából, nemcsak az influenza, hanem a különféle felsõ légúti betegségek megelõzésénél is ugyanígy érvényes.
Fontos még, hogy ne a levegõbe tüsszentsünk vagy köhögjünk: mindig
használjunk papír zsebkendõt, amit a szánk elé teszünk – ezt kisgyermekek
is hamar megtanulják -, használatot követõen pedig dobjuk a szemétkosárba! Az influenzavírus cseppfertõzéssel, vagyis a levegõbe került váladékcsep-

pekkel terjed, és ilyen formában marad meg a különféle felületeken is, ahonnan végül a nyálkahártyánkra kerülhet.
A minél hatékonyabb megelõzés érdekében érdemes továbbá jó kondícióban tartanunk magunkat, vagyis aludjunk eleget és igyekezzünk a lehetõ
legtöbbet mozogni. Fontos, hogy a kicsiket minden nap vigyük friss levegõre,
ezáltal erõsödik immunrendszerük; a megfelelõ menynyiségû vitaminbevitelre érdemes külön is figyelni. Feltétlenül kerüljük el továbbá a már ismerten
beteg emberekkel történõ közeli érintkezést, a kicsiket lehetõség szerint zsúfolt helyre ne vigyük, kerüljük a tömeget!
A gyermekek – különösen a kisebbek – a felnõtteknél sokkal inkább hajlamosak a szájukba vagy az orrukba nyúlni, és az sem ritka, hogy különféle
tárgyaikat, játékaikat a szájukba veszik. Rájuk tehát fokozottan kell vigyáznunk: ha már nagyobbak, elég lehet a többszöri figyelmeztetés is, a kicsikre
azonban nekünk magunknak kell figyelnünk. Amennyire lehetséges, a következõ hetekben ne hagyjuk magukra õket még rövidebb idõszakokra sem, mi
pedig a szokásosnál is jobban ügyeljünk a már említett higiéniai szabályok
betartására (szóba jöhet például a gyakran használt mûanyag játékok fertõtlenítése is). Elsõsorban ugyanis rajtunk múlik, hogy ha mégis megfertõzõdtünk, ne terjesszük el a vírust a lakás különbözõ pontjain, ahonnan aztán
gyermekünkre is átterjedhet a megbetegedés.
Jó egészséget és vidám napokat kívánok a kedves olvasóknak!
dr. Heller Péterné védõnõ

„Csak az ember olvas”

A Zala Megyei Önkormányzat
Pedagógiai Intézete dr. Kovács Lajos
Pedagógiai Szakkönyvtár „Könyv-

tári szolgáltatások fejlesztése
Z a - l á b a n ”
(TÁMOP 3.2.408/1-2009-0025)
projektje keretében meghirdetett „Csak az ember olvas” elnevezésû,
olvasmányélmény megjelenítése rajzban
pályázaton a Móra iskola diákjai közül: Lennert Tamara 3. osztályos 1.

helyezést, Mikola Szilvia 8. osztályos
1. helyezést, Horváth Aliz 6. osztályos 1. helyezést, Bagó Laura 3.
osztályos 2. helyezést, Csöndör Kamilla 3. osztályos 3. helyezést ért el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011. február 18-án került sor
Zalaegerszegen, a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete dr.
Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtárban. A kiállítás megnyitóján köszöntötte a gyerekeket és a
kísérõiket Némethné Hajdu Márta

projektmenedzser
és
Bedõ
Sándorné szakmai vezetõ is, a pedagógiai szakkönyvtár munkatársai.
A díjakat a pedagógiai intézet igazgatója, dr. Szalay Zol-tánné adta át.
A szakmai zsûri által legjobbnak
ítélt rajzok alkotói oklevelet, könyvet, matricát, tollat, kulcstartót, noteszt kaptak jutalmul. A kiállításon
több „mórás” diákunk rajza is megtalálható, õk mindnyájan emléklapot kaptak.
Horváthné Nagy Elvira
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„Termál” Amatõr Labdarúgó Kupa
A Móra Ferenc Általános Iskola tornaterme adott otthont a
„Termál” Amatõr Labdarúgó Kupa küzdelmeinek 2011. február
26-án.
Az idei kupára 5 csapat adta le
nevezését, akik körmérkõzésekkel
döntötték el a helyezéseket. Az
amatõr városi bajnoksághoz hasonlóan végig küzdelmes, mégis sportszerû mérkõzéseket láthattak a kilátogató nézõk, melyek végén a
Szent Orbán Borozó csapata
(Deutsch Bálint, Deutsch Szabolcs,
Jankovics Attila, Karácsony Gábor,
Kiss János, Mészáros Dávid, Olasz
Zsolt, Sinkovics Norbert, Vilmann
Krisztián) diadalmaskodott. A Borozó csapatának az e téli kupaszezonban már ez volt a harmadik „döntõbe” jutása, két második hely után
végre gyõztesen térhettek haza.
Második helyen – javítva az amatõr
bajnokság csorbáját – a Koma FC
csapata végzett, míg harmadikok
ismét a Keddi Csibészek lettek. A
torna csalódását ezúttal a Karosi
Passz csapata okozta, akik mindössze egy gyõzelemmel csak a negyedik helyet szerezték meg az ötödik
MenDan elõtt.
A szervezõk a torna I-III. helyezettjeit serleg díjazásban részesítették. A legjobb kapusnak Kiss Jánost
Januári számunkban beszámoltunk arról, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói, illetve a Karos Sprint Úszóklub
tagjai sikeresen szerepeltek az
úszás diákolimpia városkörnyéki
versenyein, s ezzel jogot szereztek a megyei döntõn való szereplésre. A közelmúltban lezajlottak
a megyei döntõ versenyei is.

A gyõztes Szent Orbán borozó csapata.
(Szent Orbán Borozó), a legjobb mezõnyjátékosnak Tóth Tamást (Keddi
Csibészek) választották, míg a gólkirály Deutsch Szabolcs (Szent Orbán
Borozó) lett. Különdíjat kapott a legsportszerûbb csapat is, melyet a
MenDan csapatának ítéltek oda.

A díjakat Stégli János, a torna
fõszervezõje és Jankovics Attila, a
Közösségi Ház igazgatója adta át.
Stégli János elmondta: e tornával a
téli teremkupa szezon véget ért, s
örül neki, hogy mind a Deutsch Szabolcs által szervezett Hervis Kupák,

Úszás diákolimpia

az úszóklub növendékei, akiknek 5
elsõ helyezést és 17 egyéb dobogós
helyezést sikerült elérniük. A legjobban ezúttal Szörcsök Martin szerepelt, aki a III. korcsoportban 100
m gyorson és 100 m háton sem talált legyõzõre, így készülhet az országos döntõre.
A IV. korcsoport
leány küzdelmeiben a Karos
Sprint Úszóklub
növendékei egymás között osztották el egyformán az elsõ és
második helyezéseket, így egy
arany és egy
ezüstéremmel
térhetett haza
Kötõ Viktória
(IV. kcs. 100 m
Szörcsök Martin (középen) két számban is gyõzött.
mell 1., 100 m
gyors
2.),
A Nagykanizsai Városi Uszodá- Angyalosi Dóra (IV. kcs. 100 m gyors
ban „B” kategóriában megtartott 1., 100 m hát 2.) és Pelczer Dorina
megyei versenyen jól szerepeltek (IV. kcs. 100 m hát 1., 100 m mell 2.)

A felkészülés során betegség és
sérülés is hátráltatta néhány
úszónkat, akiknek ezúttal nem sikerült bejutni az országos döntõbe, de a megyein elért dobogós
helyezésükért a dicséretet õk is
megérdemlik. Farkas Richárd két
ezüstéremmel (IV. kcs. 100 m gyors,
100 m hát), Hajmási Bálint egy
ezüst és egy bronzéremmel (IV.
kcs. 100 m mell 2., 100 m gyors 3.),
Darnai Máté egy ezüstéremmel (III.
kcs. 100 m gyors) fejezte be a diákolimpiai küzdelmeit. Ugyancsak
másodikok lettek a 4 x 50 m gyorsváltóink. Harmadik helyezést ért el
Darnai Réka (II. kcs. 50 m mell),
Varga Krisztián (III. kcs. 100 m hát),
Jakabfi Kata (III. kcs. 50 m mell),
Filák Tamás (IV. kcs. 100 m hát, 100
m mell) és Filák Tamara (IV. kcs. 100
m hát, 100 m mell).
Az elért eredményhez az úszóknak és felkészítõiknek gratulálunk,
s reméljük, hogy az áprilisban Hódmezõvásárhelyen megrendezendõ
országos döntõben is megállják helyüket.

mind a Közösségi Ház tornái sportszerû, és ami a legfontosabb: sérülésmentes küzdelmeket hoztak.

Pályázat
Zalakaros Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a
Zalakaros Gyógyfürdõ téren lévõ
261/38 hrsz. alatti úgynevezett

„ZÖLD PAVILON”
épületének kötött
– kereskedelmi célú –
bérlet útján történõ
hasznosítására.
A pályázat feltételeirõl szóló
tájékoztató átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán ügyfélfogadási idõben(8749
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1., II.
emelet, 203. szoba – Tel:93/540039) 2011. március 3-án 8.00 óra
és 2011. március 16-a 12.00 óra
között.
Az ajánlatok benyújtásának
határideje: 2011. március 16., 12.00
óra. A tárgyalás idõpontjáról az
ajánlattevõk értesítést kapnak.
A pályázati felhívás letölthetõ
a http://varoshaza.zalakaros.hu/
onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato internetes oldalról.
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Lehetõség Zalakaros Város Bora cím elnyerésére

A TDM szervezetek közös levele

A Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség 2011. április 03– án (vasárnap) Nagyradán termelõi borversenyt rendez. A megmérettetésen kerül odaítélésre Zalakaros Város fehérbora illetve vörös bora cím, amelynek elnyerési feltételei a következõk: elõzetes bejelentkezés a Közösségi
Háznál, elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége, a bor Zalakaros közigazgatási területén termett szõlõbõl készült, fehérborból legalább 800 liter,
vörösborból, pedig 500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy edényben)
a verseny idõpontjában; származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI
vizsgálattal rendelkezik, a szakmai zsûri ajánlását bírja. Egyéb feltétel: a
cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az önkormányzat számára a kívánt mennyiséget elõre egyeztetett áron eladni.
Közösségi Ház elérhetõsége: Zalakaros Fõ út. 8.
Tel: 93/340-852 – kozossegihaz@zalakaros.hu

Átcsoportosítást kérnek

MEGHÍVÓ!
Március 15-i ünnepségre
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel várja településünk lakóit és vendégeit

A Nyugat-dunántúli régió Balatoni Kiemelt Üdülõ körzetében a
helyi TDM szervezetek számára a pályázati felhívás összesen 100
millió forint keretösszeg lehívását teszi lehetõvé.
Hévíz, Zalakaros, Keszthely, Balatongyörök, Gyenesdiás és Vonyarcvashegy érintett TDM szervezetei közös egyeztetésen vettek részt a közelmúltban, ahol viszont a szervezetek 300 millió forint nagyságú forrásigényt összesítettek projekt ötleteik és fejlesztési terveik megvalósítására.
A szervezetek közös levélben
kérték a Regionális Fejlesztési Tanácstól a régión belüli forrás elosztás újbóli megfontolását, a jelentõs turisztikai forgalom és a
korábbi évek sikeres TDM fejlesztései okán. A tanácskozáson el-

hangzott: a szervezetek úgy vélik,
ezáltal biztosítható lenne a fejlesztési források optimális felhasználása a teljes régió tekintetében
és a megkezdett fejlesztések továbbvitele.
A TDM-szervezetek által megfogalmazott levelet a Regionális
Fejlesztési Tanács közemúltban
Hévízen tartott ülésén a szervezek
képviselõi
átnyújtották
Manninger Jenõnek, az RFT elnökének, aki ígéretet tett a kérés
NFÜ felé való továbbítására, illetve a témának az áprilisi RFT ülésen történõ napirendre tûzésére.

a márciusi forradalom és szabadságharc megünneplésére, amely

2011. március 15-én kedden 17 órakor lesz
a Batthyány-szobornál (Városháza mellett).
Ünnepi beszédet mond: Deutschné Lang Erika alpolgármester.
Közremûködnek: helyi mûvészeti csoportok, általános iskolások.

MEGHÍVÓ – 2011. április 8-án 1400 órakor a Móra Ferenc Általános Iskola fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Nagy szeretettel várjuk az iskolánk volt tanárait, diákjait, szülõket és minden kedves érdeklõdõt.
Iskola dolgozói

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

