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A helyi kultúra értékeit közvetítették

Fellépett többek között a Nõi Kar...
A legkisebbektõl az idõsebbekig tíz kulturális csoport lépett fel
a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett városi ünnepségen.
– Aki Karosért tesz, Karos
kultúrájáért cselekszik, az valójában településünk jövõjét készíti elõ. A kultúra a nemzet

A MAGYAR
KULTÚRA NAPJÁN
fontos része, kötõszövete. Köszönteni kell a kultúra értékeinek közvetítõit, a közgyûjteményekben dolgozókat, a civileket,
akik ápolják, életben tartják értékeinket. A kulturális örökségvédelem ugyanis elképzelhetetlen a helyi közösségek tagjainak
és vezetõinek tevékeny részvétele nélkül, hiszen ez a tevékenység õket érinti legközvetlenebbül – köszöntötte a résztvevõket és egyben köszönte meg a
közremûködõk munkáját Novák
Ferenc polgármester.
Az elismerõ szavakat követõen
egy rendkívül nívós, hihetetlenül
gazdag programsor következett,
melynek során az óvoda Búzavirág csoportjától az ezüstkorú tagokat tömörítõ Dalárda-vegyeskarig városunk minden mûvészeti
csoportja bemutatkozott és egyben el is kápráztatta a közönséget.

...és a Bottal-fogó Együttes.

Vízi gyermekvilág
A képen látható, egyelõre még csupán látványterven létezõ épület a nyári szünetben már
fogadhatja a gyermekeket, a kisgyermekes családokat a Gránit Gyógyfürdõ strandján. Az építkezés a fagyok elmúltával ugyanis elkezdõdik, a
fürdõ legújabb projektjéhez pedig pályázati támogatás is társul.
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke a közelmúltban Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be ugyanis, hogy az
Új Széchenyi Terv (ÚSZT) nyugat-dunántúli forrásaiból zalai pályázók csaknem másfél milliárd forint összegû támogatást nyertek el.

– Zalakaroson a Gránit Gyógyfürdõ 125 millió
forintból vízi gyermekvilágot és kalandparkot
alakít ki, amelyhez 50 milliós forrást biztosít a
pályázat – mutatott rá az elnök.
– Negyven százalékos támogatási intenzitással valósíthatjuk meg a fürdõ legújabb fejlesztését; ezt a támogatási arányt kifejezetten jónak
tartom, a maximális támogatási mértéket értük
el – jelentette ki a pályázati eredmények tájékoztatóját követõen dr. Burján Richárd, a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója, a Turisztikai
Egyesület elnöke.
(Folytatás a 3. oldalon.)

STARTRA KÉSZ A PROJEKT
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Új szabályok

Immár élesben

az adósságkezelésrõl

MÛKÖDIK AZ ÚJ VÁROSI HONLAP

Az önkormányzat évek óta lehetõséget biztosít önkormányzati
rendeletében szabályozott módon adósságkezelési szolgáltatás
igénybevételére.
Az elmúlt években a lakosság nem élt e lehetõséggel, az elmúlt néhány hónapban viszont – nyilvánvalóan a családok gazdasági hátterének megrendülése miatt – többen is nyújtottak be kérelmet adósságkezeléssel kapcsolatban. Dr. Józsa Zsanett jegyzõ elmondta: a kérelmek
döntés elõkészítése során világossá vált, hogy az önkormányzat adósságkezelésre vonatkozó rendelkezéseit összhangba kell hozni a megváltozott jogszabályi elõírásokkal, így a jogszerû döntés érdekében
szükséges a rendelkezések azonnali módosítása, illetõleg a változások
okán elengedhetetlen a helyi szabályok új alapokra történõ helyezése,
azaz a meglévõ rendelet módosítása.
Ehhez igazodva a képviselõ-testület rendkívüli ülésen tárgyalta a
kérdést és alkotott új rendeletet, valamint döntött arról, hogy ideiglenesen, az önkormányzat saját intézményeként a Polgármesteri Hivatal
keretében biztosítja a szolgáltatást. Az adósságkezelõ feladatát dr.
Heller Péterné látja el.
A kérelmeket azonban a polgármesteri hivatal hatósági osztályához
kell eljuttatni.
Az alábbiakban az adósságkezelési szolgáltatásokat szabályozó rendeletbõl közöljük a legfontosabb részeket:
Adósságkezelési szolgáltatás
18.§
(1) Adósságkezelési szolgáltatással
az adós adósságkezelési tanácsadásban
és adósságcsökkentési támogatásban
részesül.
(2) Adósságkezelési szolgáltatás
nyújtható annak a személynek vagy
családnak, akinek
aa) a (4) bekezdésben szereplõ
adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, összege pedig
meghaladja az ötvenezer forintot, de
nem haladja meg:
– a (4) bekezdés a)-c) pontjában
foglalt hátralék esetén négyszázezer
forintot,vagy
– a (4) bekezdés d) pontjában foglalt hátralék esetén nyolcszázezer forintot, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) háztartásában az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 250 %-át és aki e
rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában
meghatározott vagyon kétszeresénél
nagyobb mértékû vagyonnal nem rendelkezik, és
c) a (3) bekezdés szerint elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó – legfeljebb összkomfortos – lakásban lakik, és
d) vállalja az adósság és a települési
önkormányzat által megállapított adósság csökkentési támogatás különbözetének megfizetését és
e) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(3) a településen elismert minimális
lakás nagyság: egyedül élõ esetén 80

nm, két-három személyes háztartás
esetén 100 nm, ha három személynél
több lakik a háztartásban, a lakásnagyság minden további személy után 25
nm-el növekszik,
(4) A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minõsül a lakhatási
költségek körébe tartozó
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes
gáz-, áram-, víz- és csatornahasználati
díjtartozás),
b) közösköltség-hátralék,
c) a lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabadfelhasználás kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.
A tanácsadó a tanácsadás keretében:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeirõl,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az
adósságkezelési szolgáltatásba történõ
bevonásra,
c) az adósság rendezésének feltételeirõl az adóssal írásos megállapodást
(a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás köt,
d) a kérelmet haladéktalanul továbbítja a Hatósági Osztályra,
e) az adósságkezelés idõtartama
alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot
tart és szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján
folyamatosan figyelemmel kíséri az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását.
Nagyon fontos, hogy az adósnak
együtt kell mûködnie az adósságkezelõvel, hiszen ügyét csak így lehetséges megfelelõ módon segíteni.

Elkészült a város új weboldala, melyet a testületnek a soron következõ ülésen, a lakosságnak pedig a lakossági fórumon kíván bemutatni a város vezetése – tájékoztatta lapunkat Deutschné Lang Erika alpolgármester. Mint mondta: az új honlappal kapcsolatban a szakértõ értékelése jelenleg is zajlik, és természetesen a tényleges mûködés során derülhet ki, hogy szükség van-e még finomításokra.
– Az új oldal a mai kor követelményeinek megfelel, felhasználóbarát, könnyen kezelhetõ,
keresõbarát, kinézetre is tetszetõs. Az oldal készítõje az elkészítés közben folyamatosan konzultált az önkormányzattal, a turisztikai egyesülettel és a szakértõvel. Az élesítés elõtt a turisztikai
egyesületnek bemutattuk az ol-

dalt, a szállodák jelen lévõ online
marketingesei véleményezték is
azt. Javaslataikat a készítõ figyelembe vette, azokat az élesített
oldal már tartalmazza is. Több
érdekes új funkciója van az oldalnak, amiket a fórumon és a következõ lapszámban részletesen
ismertetünk – mondta Deutschné
Lang Erika.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
A KAROS-PARK Kft. a téli hóeltakarításra
és síkosságmentesítésre felkészült.
A város közigazgatási területén belül tisztítandó több mint 60 km
hosszú útszakasz és a hozzá kapcsolódó hegyi utak, kerékpárutak, sétányok, járdák, lépcsõk, gyalogátkelõk, buszmegállók hóeltakarítása,
síkosságmentesítése nagy elõkészületet és erõfeszítést jelent a kft.
számára, hogy a téliesre forduló idõjárás esetén is biztosítani tudjuk a
biztonságos közlekedés feltételeit.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) – megfelelõen a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán, kerékpár- és gyalogutakon.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb
hótolást és a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.
A munkagépek meghatározott sorrendben, a hóeltakarítási és
síkosságmentesítési ütemterv alapján végzik tevékenységüket.
Priorítást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak csak ezek után kerülnek letakarításra.
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P: 7.00–15.00 Tel.: 93/340-924
Ügyeleti telefonszám: 30/6031-711
Segítõ közremûködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ
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Bajor kitüntetés a polgármesternek
A puchheimi önkormányzat január 27-én „Bürgermedaille” kitüntetésben részesítette Novák
Ferenc polgármestert. Az érintett
ünnepélyes keretek között személyesen vehette át az elismerést.

Novák Ferenc német nyelvû köszönõ szövegében elmondta, hogy a
kitüntetésben a helyiek mellett jelentõs része van a puchheimieknek
is, akik mentalitásukkal, kedvességükkel, barátságukkal fogadták a
karosiakat. Kiemelte: a hivatalos elismeréssel egyenértékû az a szeretet,
amellyel Puchheim városában mindig
is találkozik. Ez az elismerés további
hitet és erõt is ad, hogy tovább folytassa a két város kapcsolatának mélyítését – hangsúlyozta.
A polgármester lapunknak elmondta: több mint két évtizede
szervezi a két település közötti kapcsolatokat, személyes érzelmek, barátságok és élmények fûzik a partnertelepüléshez.
– Puchheimmel – amely Nagyka-

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Önkormányzatunk elkötelezett abban, hogy a város turizmusának alapját képezõ fürdõ turisztikai attrakcióit fejlessze, a fürdõ
és ezáltal a város vonzerejét növelje – mutatott rá Novák Ferenc
polgármester, hozzátéve: az önkormányzat mindehhez forrásokat is biztosít, részben azzal, hogy
osztalékot továbbra sem vesz ki a
fürdõ által megtermelt nyereségbõl, részben azzal, hogy növeli a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
támogatását. Azért éppen az

TOVÁBB MÉLYÜL ZALAKAROS ÉS PUCHHEIM KAPCSOLATA
nizsa partnertelepülése is – nagyon
intenzív, példaértékû kapcsolatrendszer alakult ki az elmúlt két évtizedben. A húsz év hivatalos és polgári kapcsolatainak száma több
mint száz, az ebbe bevont emberek
száma ezres nagyságrendû. Az
oda–vissza megtett utak hossza nagyobb az egyenlítõnél. 2011-ben hivatalos bajor küldöttség járt Magyarországon, ahol megünnepeltük
a hivatalos kapcsolatok 20 éves évfordulóját, majd ennek az eseménynek a német partner is helyet adott.
Erre az alkalomra a zalakarosi polgárok is kilátogattak, jómagam pedig részt vettem Puchheim várossá
nyilvánításának ünnepén. Ez az év is
gazdagnak ígérkezik, puchheimi
mûvészeti küldöttség látogat a két
partnertelepülésre, és októberben
érkezik a kapcsolatokban fõszerepet játszó Német–Magyar Egylet
szervezésében egy autóbusznyi polgár – jelezte Novák Ferenc.

A kép jobb oldalán Novák Ferenc dr. Herbert Kränzlein
puchheimi polgármesterrel.

Vízi gyermekvilág
önkormányzat a jó gazda gondosságával gazdálkodik és eredményes
stratégiai célkitûzést fogalmazott
meg azzal, hogy abba a turizmusfejlesztésbe fektet egyre jelentõsebb anyagiakat – például a Turisztikai Egyesület forrásainak növelésével –, amelyhez az egész település szinte minden lakója, vállalko-

sület 2012-ben játszóteret, nordic
walking pályát, borútvonalat, országos jelentõségû rendezvényt
valósíthasson meg több mint 50
millió forint pályázati támogatással. A többlet önkormányzati és pályázati forrásokból nemcsak az
elõbb említett fejlesztések, de
egész évben színvonalas rendezvé-

Az épülõ strandóvoda – találó nevén sajtház – látványterve.
egyesületét, mert általa a turizmusfejlesztés koncentráltan, egy
központban összehangolva valósulhat meg Zalakaroson.
– Meggyõzõdésem, hogy az

zója kötõdik érzelmileg vagy egzisztenciálisan. A tulajdonos önkormányzat közelmúltbeli döntésével, a pályázati önrész biztosításával lehetõvé tette, hogy az egye-

nyek és 20–25%-kal növekvõ marketing költségvetés is együtt jár. A
fürdõ is növeli marketing büdzséjét további 20%-kal, külön kampányt szentelve az új gyerekvilág

nagyközönséggel való megismertetésének. A vízi gyermekvilág
épületeit, szolgáltatásait július elsejére szeretnénk átadni a közönségnek. Mivel a strand májusban
nyit, minden bizonynyal lesznek a
„strandi szezon” idejére is átnyúló
munkálatok, ám az építkezés dandárja májusra mindenképpen lezajlik – jelezte a vezérigazgató.
A pályázati támogatást a fürdõnek 75 millió forinttal kell kiegészíteni, ezt azonban hitel felvétele nélkül,
a fürdõ nyereségébõl és az amortizációból, tehát saját fejlesztési forrásokból meg tudják valósítani.
A fejlesztések itt azonban nem
zárulnak le: a Gránit Gyógyfürdõ
2013-ban új, modern szaunavilág kiépítését, majd fedett gyermekvilág
és csúszdapark kialakítását tervezi.
A nyárra megvalósítandó vízi
gyermekvilág konkrét fejlesztéseirõl korábban már beszámoltunk lapunkban, emlékeztetõül annyit:
többek között családi medence, élményelemekkel tûzdelt bébimedence, egy kibõvített száraz játszó
és strandóvoda, gyermekfoglalkoztató, altató helyiség, mászófallal ellátott „sajtház” készül a kisebbek
kedvéért.
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A ZALAKAROSI
EGYHÁZKÖZSÉG
FELHÍVÁSA
Tisztelt zalakarosi Lakosok, Kedves Katolikusok!
Szeretnénk kérni a Kedves
Híveket, hogy 2012-es évi
egyházi
hozzájárulásukat,
melynek mértéke 18 év felett
változatlanul 2500 Ft/fõ/év, a
HELYI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL VEZETETT 7500024610091656 számú bankszámlánkra szíveskedjenek befizetni vagy átutalni.
Egyházi adójukat elsõsorban egyházközségünk ingatlanjainak fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.
Megtisztelõ támogatásaikat elõre is köszönjük!
A Zalakarosi Egyházközség
Képviselõ-testülete

EGÉSZSÉGNAP
A Vöröskereszt Zalakarosi
Alapszervezete egészségnapot szervez, melyre szeretettel hívja és várja az érdeklõdõket, az egészségükkel törõdõket!
HELYE:
Zalakaros, Zrínyi u. 2.
(udvar közösségi épülete)
IDEJE:
2012. február 20. (hétfõ)
11.00 és 13.30 között

Reklámtárgyak pályázatból
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület által elnyert TDM-pályázat
támogatásának köszönhetõen
reklámtárgyak készíttetésére is
nyílott lehetõsége az egyesületnek.
A termékek elkészültek, azokhoz
a
Tourinform-irodában
juthatnak hozzá
az
érdeklõdõk,
sõt, a város új
honlapján is megtekinthetõek az
ajánlatok,
mi
több: az online
rendelésre is lehetõség van.
A Tourinformiroda munkatársa,
Florek Zsolt elmondta: a pályázati keretbõl 4,5
millió
forintot

tudtak a tárgyak beszerzésére
költeni, a bögrék, táskák, labdák,
pólók, fürdõköpeny, esernyõ,
sapka íróeszközök és egyéb apró-

Új kezdeményezés
a programszervezésben
Újszerû kezdeményezésként,
a Magyar Kultúra Napjához kötõdõen interaktív színházi bemutatóra került sor városunkban,
melynek a Szõlõ utcai Friskó vendéglõ adott helyet.

Programok:
• 2012. 02. 20. 11.00: dr.
Bogdán Gertrúd elõadása a
szájhigiéniáról
• 11.30-tól 13.30 ig szájhigiénia, fogászati és onkológiai szûrés ( fogászati rendelõben)
• 11.30-tól 13.30-ig vérnyomás és vércukorszint mérés (
Zrínyi u. 2. udvari közösségi
épületben)

válóan tud mûködni ez a kapcsolat.
A város komplex marketingjéért
felelõs szakember, Jámbor Tímea
ezt ezzel a szervezéssel be is bizonyította.
A színházi elõadás jó hangulatú
és ízletes ebéddel indult, ez után

Borbély Sándor játékában. Az alapvetõen felnõtteknek szóló darabot
gyermekek is végignézték, így a színészek a vaskosabb tréfákat kissé
finomítva juttatták el a közönséghez, aki azonban érteni akarta a
viccet, így is értette….A színészek a
közönséget is
bevonták a játékba: Tóht János és Józsa Attila házassági tanúként remekeltek a darabban.
Jámbor Tímea elárulta: az
õszi és téli idõszakban
az
egész
évben
nyitva tartó vendéglõk között
szeretne gyakrabban is szervezni hasonló
programot, de a
Közösségi Ház
vezetõjével,
Jankovics Attilával egy "titkos"
nyári színház tervet is dédelgetnek;
a nyári színházi elõadásoknak a
kertmozi adna helyet.

SZÍNHÁZ EBÉDDEL

EGYHÁZI HÍR
Az Isteni Irgalmasság
templomában 2012. március
9-én engesztelõ imaóra kezdõdik 15 órakor, azt követõen engesztelõ szentmise
lesz, melyet dr. Kisnemes János nagyatádi plébános tart.

ságok kiválóan alkalmasak arra,
hogy a szabadidejüket városunkban töltõk kedves ajándékokkal
lepjék meg otthoni ismerõseiket.

Mielõtt bárki felhúzná a szemöldökét azzal: hogyan is fér össze étterem és színház, elmondhatjuk: ki-

kerülhetett sor a Kocsonya Mihály
házassága címû komédia bemutatására Hajdú Steve, Magyar Attila és
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A polgárõrök munkájába mindenki betekinthet, hiszen nap
mint nap látjuk õket járõrözés
közben, vagy hallunk róluk egyegy esetleges intézkedés kapcsán,
sõt, munkájukról a városvezetés
elõtt évente be is számolnak.
Azt azonban kevesen tudják,
hogy felkészültségüket, önkéntes
feladatként végzett munkájukban
való jártasságukat papíron is bizonyítaniuk kell. A Zala Megyei
Polgárõr Szövetség a közelmúltban felkészítõ füzetet állított öszsze a polgárõrök számára, melynek anyagából a rend önkéntes
õreinek vizsgázniuk is kellett.

A Zalakarosi Vagyonvédelmi és
Bûnmegelõzési Egyesület tagjai a
közelmúltban a Közösségi Házban,
a megyei polgárõr szövetség elnöke, Gátvölgyi József, valamint a helyi egyesületi elnök, Horváth József
felügyelete alatt adtak számot felkészültségükrõl, ha úgy tetszik: tudásukról.
– Polgárõreinknek az elõre kiadott anyag alapján összeállított
tesztet kellett kitölteniük. Mivel a
polgárõrök közfeladatot ellátó személyek, nagyon fontos esetükben a
folyamatos felkészültség. Megengedhetetlen, hogy intézkedés idején kezdjen el esetleg azon gondolkodni a polgárõr, hogy mi is a helyes intézkedési sorrend, vagy éppen milyen lépést hagyott ki annak
kapcsán. Emiatt fontos a teszt kitöl-

Gyakorlat elõtt elmélet
VIZSGÁT TETTEK A KAROSI POLGÁRÕRSÉG TAGJAI

tése: mindenkinek megmutatja,
hogy éles helyzetekre mennyire készült fel – összegezte a vizsga lényegét Horváth József, akit nemrégiben az Országos Polgárõr Mozgalom bronz fokozatával tüntettek ki,
éppen az általa felvállalt és végzett
munka elismerése okán.
– A gyakorlatnak és az elméletnek szoros összhangban kell állnia

– erõsítette meg a meghívottként
jelen lévõ Kötõ Attila alpolgármester, aki korábbi munkájából fakadóan jól ismeri a polgárõrök tevékenységét, feladatait. – Mivel komoly változások történtek a polgárõrök munkáját illetõen, azt is
fontosnak tartom, hogy ezekkel a
helyi egyesület tagjai fokozatosan
megismerkedjenek – folytatta,

Kamerák kereszttüzében
A rendõrök és a polgárõrök
mellett néhány hónap óta térfigyelõ kamerák is vigyázzák a mi,
és egészében a város biztonságát.
A kamerarendszer aktiválására és fejlesztésére komoly összeget költött az önkormányzat, a
rendszer az önkormányzat Zrínyi utcai épületében, a
közterület-felügyelet odafigyelésével mûködik.
– Évekkel ezelõtt a korábbi
városvezetés közel 15 millió forintból egy, az akkori technikai
követelményeknek
teljesen
megfelelõ, modern kamerarendszert építtetett ki a város területén. Az évek során azonban
egyetlen fillért nem költöttek annak karbantartására. Az történt,
ami, mondjuk, az új autónkkal
történik, ha nem kísérjük figyelemmel az üzemelését: lesz egy
elhasználódott, mûködésképte-

len jármûvünk. Nos, a mi térfigyelõ rendszerünkrõl is kiderült
tavaly, hogy abszolút mûködésképtelen, Zalakaros tehát ilyen
szempontból védtelen – magyarázta a kamerarendszer felújításának körülményeit Kötõ Attila
alpolgármester, akit a testület

tetését a közterület-felügyeletre bíztuk, velük a kapcsolattartás napi szintû.
– Az adatokat minden nap
automatikusan rögzíti és harminc napig
tárolja a
r e n d s z e r,

hozzátéve: az önkormányzat továbbra is támogatásáról biztosítja a
polgárõröket, hiszen a közbiztonság, a közrend fenntartásában komoly szerepet vállalnak föl anyagi
ellenszolgáltatás nélkül. Ahogyan
fogalmazott: az itt élõk és a városba érkezõ vendégek számára
Zalakaros biztonságosságát szavatolni kell, ebben meghatározó szerep jut a polgárõr egyesület tagjainak.
– Kitöltöttem a tesztet, minden kérdésre tudtam válaszolni.
Úgy vélem, jól sikerült, bár kicsit
furcsa volt újra íróasztal mellé ülni – mondta a „felmérést” követõen Horák György, aki immár négy
éve tagja az egyesületnek.
A vizsgát összegezve Gátvölgyi
József elmondta: a karosi polgárõrök kiválóan helytálltak az íróasztal mellett is, így éles helyzetekben
is felkészülten tudnak fellépni. Kiemelte: karosi vonatkozásban külön öröm, hogy az utóbbi idõben
sok fiatal önkéntessel is gyarapodott az egyesület.
közterület-felügyelõ. – A mûködés során felvetõdött további
finomítások szükségessé, ezt a
karbantartónak jelezni fogjuk.
Kötõ Attila hozzáfûzte: a
rendszert az önkormányzat bõvíteni szeretné, a közösségi közlekedés pályázat keretében például a buszpályaudvarhoz is telepítenek kamerát.

MÛKÖDIK ÉS BÕVÍTÉS ELÕTT ÁLL A RENDSZER
bízott meg a rendszer felújításának nyomon követésével, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokkal.
Az alpolgármester elmondta:
a város különbözõ pontjaira kihelyezett kamerák „vakok” voltak, némelyik elé fák nõttek,
úgyhogy a madarak családi életét látni lehetett ugyan, azon kívül viszont mást nem.
– A kamerákat át kellett telepíteni és üzembe kellett helyezni, s technikailag is a mai kor követelményeihez kellett igazítani
– jelezte. – A rendszer mûköd-

így a rendõrség munkáját segítheti rendszámok
visszakeresésében,
bûnözõk
mozgásának nyomon követésében –
mondta
Lõrincz
Sándor
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KOSÁRLABDA
A KENGURU BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEI
A Zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola Kenguru kosárlabda csapatának a Kenguru Országos Bajnokság 2.
és 3. fordulóján elért eredményeirõl Kovács Magdolna,
a csapat edzõje adott tájékoztatást:
– 2011. december 11-én
Szombathelyen léptünk pályára a szombathelyi sportiskolás leányok és a szombathelyi fiú csapat ellen.
Eredmények:
Sportiskolás lányok Szombathely–Zalalarosi Fókák 72-15.
Dobóink: Bali Szabolcs 3,
Fundák Evelin, 3, Csöndör Kamilla 2, Szabó Kata 2, Bali
Antónia1, Péntek Zsombor 1,
Horváth Hanna 1, Hatvani
Márk 1 gól.
Harcos Sólymok Szombathelyi fiúk–Zalakarosi Fókák
37-16.
Dobóink: Bali Sz. 5, Szabó
K. 4, Horváth Hanna 3, Bali A.
1, Fundák 1, Péntek 1. Turkovics Rebeka1.
– 2012. január 22-én Nagykanizsán játszottuk a következõ forduló két mérkõzését
a nagykanizsai leány csapat
és a szombathelyi fiú csapat
ellen – így Kovács Magdolna.
Eredmények:
Kanizsai Mókusok–
Zalakarosi Fókák 76-27.
Dobóink: Csöndör 7, Bali
Sz. 6, Fundák 5, Lang 5, Horváth Hilda 1, Szabó 1, Horváth
Hanna 1, Hatvani 1.
Zalakarosi Fókák–
Harcos Sólymok Szombathely
fiú 17-60.
Dobóink: Bali Sz.8, Csöndör 3, Szabó K. 2, Bali A. 1,
Hatvani 1, Horváth Hanna 1,
Péntek 1.

Fõszerepben a mulatság
Jócskán benne járunk már a farsang heteiben, hiszen a vidámság idõszaka vízkereszt után kezdõdött,
és tart egészen a nagyböjtig, hamvazószerdáig.

Ahogy fentebb írtuk, ez bizony
a mulatozás, a vidámság ideje. Nem
fogják elhinni, de városunkban a
legkisebbek fogtak hozzá elsõként
a bulizáshoz: január 28-án a Közösségi Házban, annak koordinálásával
az apróságok batyus bálja zajlott. A
programokat Bazsó Zsófia állította
össze a gyerekeknek. Bábjátékok,
fejdísz és álarc készítés, rajzolás,
egyéb kreatív elfoglaltságok szerepeltek a kínálatban, a kicsik örömére.
Az elkészült fejdíszektõl a gyerekek a világért meg nem váltak

volna, de talán
természetes
is,
hogy aztán „indiánok” és kis hercegnõk, no és virágok „bulizták”
végig a délutánt.
A szülõk rengeteg finomságról
A legkisebbek örömmel fogadták
gondoskodtak a
a farsangi meghívást.
picik számára, nagyon jó hangulatban telt hát a kintettel a folytatáson gondolkodnak, a feltételeket természetesen
délután.
Jankovics Attila, a Közösségi Ház még kidolgozzák. Azok tehát, akik
igazgatója jelezte: a sikerre való te- sajnálatos módon betegségek miatt lemaradtak errõl a buliról, minden bizonnyal még bepótolhatják.
Hamarosan a nagyobbacskák is
maskarát húznak: az óvodások farsangja február 17-én 17 órakor kezlönleges vendégeit is – az ismert fe- dõdik az iskola épületében, a gyeketerigón, széncinegén, verebeken rekek a Távol-Kelet világába repítik
kívül –, hogy beazonosíthatják a közönséget. Az ovis kisfarsangra
õket, megtanulhassák nevüket, február 21-én, a csoportokban kevagy csak egyszerûen gyönyörköd- rül sor, az iskolások pedig február
24-én mulatoznak.
hessenek bennük.

Téli madárvédelem
Az õsszel megkapott „Zöld Óvoda” cím ösztönzi az óvoda nevelõtestületét, hogy tartalmában elmélyítse és rendszeressé tegye a gyerekek madarakkal kapcsolatos folyamatos gonoskodását.
A nyáron már több helyre kerültek ki a talajra madáritatók, melyekbe a kicsik a felnõttek irányításával folyamatosan pótolták a vizet.
Õsszel egy szülõ felajánlásaként
a meglévõ 3 madáretetõ mellé
még 3 került fel a csoportokhoz
közeli fákra. Az etetõk közelségébe
madáritatókat, madárodúkat is raktak. Az odúkat azért, hogy a kismadarak a fagyos idõszakban éjszaka
társakkal együtt búvó- és melegedõhelyet találjanak, melyet késõbb
természetesen költésre is használhatnak. Az itatók felhelyezése
nemcsak a folyadék pótlása miatt
fontos, hanem, hogy a madarak a
téli bágyadt délutáni napsütésben
tollazatuk tisztítására is tudják
használni.
Az etetõkbe már közel két hónapja folyamatosan pótolják a kicsik a magokat és az itatók befagyott vizét. Az elmúlt héten zsiradékból (töpörtyû, szalonna) fûztek
a nagyobbak a madaraknak „ehetõ
nyakláncot”, hiszen tudják, hogy ez
a madarak állandó testhõjének
fenntartása szempontjából szükséges. A gyerekek – ha csak az idõjárás engedi –, a felnõttek segítségével szinte naponta szemrevételezik
a madáretetõk, itatók tartalmát, s
nagy szorgalommal töltik fel újra.
Az ovisok remélik, hogy a csoportok ablakain keresztül megpillanthatják majd a madáretetõ kü-
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Egyre több korosztályban versenyeznek
Január hónapban megkezdõdtek az úszás diákolimpia versenyei,
ahol a Móra Ferenc Általános Iskola, illetve a Karos Sprint Úszóklub
tagjai a korábbi évekhez hasonlóan az idén is jól szerepeltek.
Diákolimpiai verseny lévén az úszók elsõsorban az iskolájuknak szereznek dicsõséget, azonban érdemes megemlíteni a Karos Sprint Úszóklub más iskolákban tanuló növendékeit is, hiszen az õ eredményeik is
a klubban folyó remek szakmai munkát bizonyítják.

Az úszóversenyek 2012. január
23-án a váltószámokkal kezdõdtek.
Sneffné Ágoston Mónika edzõ elmondta, hogy örül annak, hogy
egyre több gyerek ismerkedik meg
e sportággal, amit az bizonyít legjobban, hogy szinte valamennyi
korosztályban sikerült váltót kiállítani. A Nagykanizsai Városi Uszodában megtartott versenyen csapataink egy második helyezést (II. korcsoport leány 4 x 50 m gyorsváltó),
három harmadik (II. korcsoport fiú
4 x 50 m gyorsváltó, III. korcsoport
leány 4 x 50 m gyorsváltó, IV. korcsoport fiú 4 x 50 m gyorsváltó), és
egy 5. helyezést értek el (III. korcsoport fiú 4 x 50 m gyorsváltó) a
nagykanizsai iskolák váltóit is felvonultató mezõnyben.
Az egyéni diákolimpiai városi és
városkörnyéki úszóversenyének
szintén a nagykanizsai uszoda
adott otthont, ahol az úszóklub növendékeinek 20 elsõ helyezést és 21
egyéb dobogós helyezést sikerült
elérniük. Az I. és II. korcsoportban a
gyerekek együtt versenyeznek az
igazolt úszókkal, így nekik jóval nehezebb kiemelkedõ eredményt elérniük, mindezek ellenére e korcsoportokban is sikerült több elsõ he-

lyezést elérniük. A városkörnyéki
versenyen több úszónk is halmozta
az érmeket, akiktõl a megyei és reméljük, hogy az országos döntõben
is jó eredményt várhatunk. Legjobban öt úszónk (Szörcsök Martin,
Koma Bence, Darnai Réka, Pelczer
Dorina, Filák Tamás) szerepelt, õk
egyaránt 2-2 aranyéremmel gazdagították éremkollekciójukat, de rajtuk kívül is többen szereztek több
érmet.
Reméljük, hogy e szép sikereket
a megyei döntõben is megismétlik,
az eddig elért eredményekhez a
felkészítõ tanároknak, edzõknek és
a diákoknak gratulálunk.
Eredmények: (Karos Sprint Úszóklub növendékeinek eredményei)
Hátúszás: I. korcsoport: fiúk: 1. Anda
József, 2. Patard András II. kcs.: lányok: 1. Turkovics Rebeka, 4. Csinyát
Rebeka, 5. Horváth Hanna, 6. Horváth Petra, 7. Kiss Regina fiúk: 1.
Kun János, 2. Bali Szabolcs, 3. Tóth
Patrik, 4. Hörcsöki Márk, 5. Jáger
Zoltán III. kcs.: lányok: 4. Téczeli Brigitta, 5. Péter Réka, fiúk: 1. Varga
Krisztián, 2. Hörcsöki Dániel (városkörnyéki), 2. Darnai Máté (városi) IV.
kcs.: lányok: 1. Pelczer Dorina, fiúk:
1. Szörcsök Martin (városkörnyéki)

1. Filák Tamás (városi). Mellúszás: I.
kcs.: fiúk: 1. Strobl Áron, 2. Tislér
Martin II. kcs.: lányok: 1. Darnai Réka, 3. Kiss Regina, 5. Lennert Tama-

A Közösségi Ház koordinálásával
lebonyolított versenyen a kistérség
7 településének csapata mérte össze erejét bajnoki (mindenki játszik
mindenkivel) rendszerben. Bár a
bajnoki cím az utolsó kör elõtt gazdára talált, a kilátogató nézõk az
utolsó mérkõzés végéig kiélezett,
küzdelmes, mégis sportszerû összecsapásokat láthattak. A bajnokság
kiegyensúlyozottságára jellemzõ,
hogy a lejátszott 21 mérkõzés több
mint felénél mindössze egy gól
döntött a gyõztes javára, és a harmadik helyezést is csak több rúgott
gól döntötte el.
A bajnoki címet ezúttal Sand
gárdája szerezte meg 15 ponttal,
második helyen Galambok (12
pont) végzett, míg harmadik

Nagyrada (10
pont 12-10
gólarány)
lett
az
ugyancsak
10 pontos
Miháld (11-9
gólarány)
elõtt. Természetesen
Zalakaros is
képviseltette magát e tornán, de
ezúttal a szerencse is elpártolt csapatunktól, akik így jó házigazdának
bizonyulva, szinte valamennyi mérkõzésen 1 góllal alulmaradva végül
sereghajtóként fejezték be a küzdelmet.
A verseny szervezõi a dobogósokat kupadíjazásban részesítették,

5.
7.
2.
2.

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
ra, fiúk: 1. Koma Bence, 2. Kánnár
Máté, 3. Strobl Ábel, 4. Tresó Ádám,
5. Bali Szabolcs III. kcs.: lányok: 1. Kovács Luca, 4. Egry Miléna, fiúk: 2.
Kötõ Péter, 3. Bertók Olivér, 5.
Szabadics Zoltán IV. kcs. lányok: 1.
Pelczer Dorina fiúk: 1. Hegedûs
Dominik (városkörnyéki), 1. Filák Tamás (városi) 2. Hajmási Bálint (városi)
Gyorsúszás: I. korcsoport: fiúk: 1.
Patard András, 2. Anda József, 3.
Strobl Áron, 6. Tislér Martin II. kcs.:
lányok: 1. Darnai Réka, 2. Turkovics
Rebeka, 4. Lennert Tamara, 5. Horváth Petra, 6. Csinyát Rebeka, fiúk:
1. Koma Bence, 2. Kun János, 3.

Kistérségi Amatõr Labdarúgó bajnokság
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. január 29-én rendezte meg a hagyományos Kistérségi Amatõr Labdarúgó Kupát.

Tresó Ádám, 4. Kánnár Máté,
Tóth Patrik, 6. Strobl Ábel,
Hörcsöki Márk, III. kcs.: lányok:
Varga Anna, 4. Egry Miléna, fiúk:

valamint díjazták a legjobb játékosokat is. A torna gólkirálya a galamboki Sneff Ferenc, a legjobb kapus

Bohár Tamás (Galambok), a legjobb
játékos pedig Hegedûs Balázs lett
Nagyradáról. A díjakat Stégli János
fõszervezõ adta át, aki megköszönte valamennyi résztvevõnek a
sportszerû küzdelmet, remélve,
hogy a legközelebbi sportnapon
még több település képviselteti
magát.

Varga Krisztián, 3. Bertók Olivér, 4.
Hörcsöki Dániel, 5. Kötõ Péter (városkörnyéki), 1. Darnai Máté (városi)
IV. kcs.: fiúk: 1. Szörcsök Martin, 2.
Tóth Róbert (városkörnyéki), 1. Hajmási Bálint (városi).

SAKKHÍREK
Hévízen rendezte meg
2012. január 7-én Keszthely
csapata a hagyományos
évadnyitó
sakkversenyét,
melyen a Zalakaros és Térsége SE is képviseltette magát.
Egyesületünk 2 ifi (TóthGábor Kristóf és Kóbor Krisztián) és 3 felnõtt játékossal
indult e versenyen. A több
mint 50 fõs mezõnyben legjobb helyezést Kóbor Krisztián érte el, aki korcsoportjában a 3. helyezést szerezte
meg, míg felnõtt játékosaink
(Lõrincz László, Barics Ferenc,
Lukács László) a középmezõnyben végeztek.
Sakkcsapatunkkal kapcsolatos örömteli hír, hogy az NB
II. csapatbajnokságban szereplõ gárda megszerezte elsõ
NB-s gyõzelmét. Január 29.én került lebonyolításra az
NB II-es sakkcsapat bajnokság 5. fordulója, melyen
Zalakaros Pét csapatát fogadta. A fordulatokkal teli, elnézésektõl sem mentes játszmákban csapatunk 7:5 arányban nyert, s szerzett a bennmaradás szempontjából fontos gyõzelmet.
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Februári programok
Téli sportok délutánja 13.00
(szombat vagy vasárnap, amikor
a hóviszonyok megfelelnek a
program megrendezéséhez)
Zalakaros, Parkerdõ
Február 17. (péntek) 18.00
DROGPREVENCIÓ
Zalakaros, Közösségi Ház
Február 17. (péntek) 20.30-2.00
ÉJSZAKAI FÜRDÕZÉS
Zalakaros, Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
Február 18. (szombat) 12.00
ZSÉDA élõ koncert ünnepi ebéddel – Zalakaros, Betyár csárda
Ár: 3.500 Ft/fõ
Február 18. (szombat) 17.00
Romantikus séta a fáklyákkal
megvilágított, holdfényes parkerdei
ösvényen – Zalakaros, Parkerdõ
Február 19. (vasárnap) 10.00
Zalakaros–CSUTI SK II.
(NB II-es sakkmérkõzés)
Zalakaros, Közösségi Ház
Február 19. (vasárnap) 13.00
Vízi torna Katus Attilával
Zalakaros, Gránit Gyógyfürdõ Zrt.

Február 20. (hétfõ)
Vöröskereszt Szûrésnap
Zalakaros, Zrínyi utca 2.
közösségi épülete
Február 26. (vasárnap) 9.00
„Termál” Amatõr Labdarúgó
Kupa Zalakaros – Zalakaros,
Általános Iskola
Január–Március
Kistérségi teke csapatbajnokság
(tavaszi forduló)
Zalakomár, Tekepálya
KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:
HELYSZÍN: ZALAKAROS,
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Február 13., 27. (hétfõ) 17.00
Dalárda próba
Február 1., 15., 29. (szerda) 14.00
Ezüst Klub
Február 3., 10., 17., 24. (péntek)
19.00: Bottal-fogó
Február 3., 10., 17., 24.
(péntek) 19.00: Karosi Ifjak Köre
Február minden csütörtök
(17-20), szombat (09-12)
Néptánc
Február 7., 14., 21., 28. (kedd)
10.00: Mazsola Játszóház

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfõ: 8.00–12.00 óra,
12.30–14.00 óra. Kedd:
8.00–12.00 óra
Szerda: 8.00–12.00 óra,
12.30–14.00 óra.
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs.
Péntek: 8.00–12.00 óra.
OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfõ–kedd–szerda: 8.30–12.00
óra, 12.30–14,00 óra.
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs.
Péntek: 8.30–12.00 óra.
POLGÁRMESTER ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
A hónap elsõ és harmadik hetén: hétfõ 8.00–10.00 óra.
JEGYZÕ ÜGYFÉLFOGADÁSI
IDEJE:
Minden héten hétfõn
8.00–12.00 óráig.

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

