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Valentin-naphoz
kapcsolódóan nem
csupán a szállodák ké-
nyeztették egyedi
ajánlataikkal az ez al-
kalomra érkezõket, de
most elõször, a
Zalakarosi Turisztikai
Egyesület szervezésé-
ben az önkormányzat, Zalakaros vá-
rosa maga is háromnapos programot
szervezett, különleges lehetõségeket
kínálva a romantikus kikapcsolódásra.

A Valentin-napi romantikus hét-
végét a turisztikai egyesület egy, a

média képviselõi számára szerve-
zett study tour-ral is „megspékel-
te”: a város összesen 40 újságírót,
riportert, rádióst látott vendégül,
bemutatva számukra, hogy
Zalakaros a téli idõszakban is ren-

geteg kikapcsolódási lehetõséget
kínál vendégei és lakói számára.

A média képviselõi maguk is
részt vettek a programokon, a
Nyugat-Rádió élõben közvetített
Zalakarosról, az RTL Klub, valamint

az M1 és a Duna Televízió késõbbi
adásaiban sugározza a városunkról
e hét végén készített mûsorát. A
study tour írott és online sajtójának
munkatársai  szintén az elkövetke-
zõ napokban számolnak be karosi
tapasztalataikról.

A Valentin-napi hétvégérõl a
Karosi Krónika is készített össze-
foglalót, melyet lapunk 4-5. oldalán
olvashatnak.

Rövid ideig, ám annál dühödtebben támadt az
idei tél. A legjobban a gyerekek örültek a hónak,
alig várták, hogy birtokukba vehessék a parkerdei
szánkópályát. A Közösségi Ház a hóesés tiszteletére
most is megszervezte a Téli Sportok Hétvégéjét,
ahova a gyerekeket szüleikkel együtt invitálták, vár-
ták. Szánkóverseny, hóemberépítés, síelés szerepelt
a kínálatban, s nem maradt el a forró tea, sõt a for-
ralt bor sem (ez utóbbit persze csak a felnõttek
kortyolgathatták.)

Az ez évi elsõ – és az idõjárás jelenlegi alakulása
szerint egyben utolsó – szánkóverseny eredményét
az 5. oldalon olvashatják.

Elfogadták
a költségvetést

Elfogadta a város idei évét
meghatározó költségvetést a
képviselõ-testület február 9-
én tartott ülésén.

A büdzsé 2012. évi bevéte-
leinek és kiadásainak fõ össze-
gét közel 1,1 milliárd forintban
állapították meg úgy, hogy az
elõzõ évrõl 91 millió forint
pénzmaradvánnyal tud szá-
molni a város. E pénzmarad-
ványt a költségvetés felhal-
mozási célú hiányának finan-
szírozására használja fel töb-
bek között az önkormányzat. 

Az adatoknál maradva lát-
ható, hogy ebben az évben
mûködési célokra a költségve-
tés valamivel több, mint 70
százalékát fordítja az önkor-
mányzat, fejlesztési célokra
tehát a források közel 30 szá-
zaléka használható fel. 

– A megváltozott felada-
tok, csökkenõ normatívák mi-
att az önkormányzatoknak
minden évben többet és töb-
bet kell fordítaniuk mûködé-
si célokra a költségvetésük-
bõl – jelezte az elfogadott bü-
dzsé kapcsán Novák Ferenc
polgármester.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Valentin-nap a városban
Képletesen szól-

va: piros szíves do-
bozba csomagolva,
szalaggal átkötve
kínálták Zalakarost
Valentin-nap hétvé-
géjén az érdeklõ-
dõknek, a fiatalok-
nak és mindazok-
nak a pároknak,
akiknek életében,
kapcsolatában a
szeretet, a szere-
lem fontos helyet
foglal el.

BECSOMAGOLVA, SZALAGGAL ÁTKÖTVE

Végre egy kis
hó is esett

TÉLI SPORTOK HÉTVÉGÉJE A PARKERDÕBEN
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Elsõsorban a gazdasági épüle-
tek lakóépületté minõsítésének
igényével, de a közmû ellátottság
jobbításának, a közvilágítás teljes
kiépítésének, úthibák javításának,
illetve a térfigyelõ rendszer itteni
bõvítésének igényével is az ön-
kormányzathoz fordultak a
Behiákpuszta nyugati részén élõ
ingatlantulajdonosok.

A Csalogány, Erdész, Víg, Hangu-
lat, Futrinka, Viola, Diófa, Ciklámen
és Harangláb utca lakóinak kérését
az önkormányzat megvizsgálta és a
képviselõ-testület meg is tárgyalta. 

Megállapították: közmûvek ese-
tében, konkrétan a szennyvíz háló-
zat kiépítése kérdésében felmérést
indít az önkormányzat a konkrét
lakossági igény megismerése céljá-
ból. A közvilágítás bõvítésére vo-
natkozó kérést vizsgálva irányfé-
nyek elhelyezésének lehetõségét
tanulmányozza az önkormányzat
a költségtakarékosság figyelembe-
vételével. A vizsgálat eredményét
az elkövetkezendõ testületi ülésen
ismertetik is. A városvezetés törek-
szik arra, hogy az útburkolat javí-
tását a 2012. évi útburkolat javítási

munkák keretében elvégezze, a
Harangláb utca Futrinka utca és
fõút közötti szakaszán a hiányzó
árok megépítését a START köz-
munka program keretében köz-
munkások bevonásával kívánják
megoldani, amennyiben ezen fel-
adatok ellátása a közmunkaprog-
ramba belefér. Elhangzott: a testü-
let a Harangláb utca fõút felõli sar-

kára térfigyelõ kamera elhelyezé-
sét szükségesnek tartja, ennek ér-
dekében felkérik a polgármesteri
hivatalt, hogy az vizsgálja meg a
kamera elhelyezésének költségeit,
különös figyelemmel az áramvéte-
li lehetõségre. A vizsgálat eredmé-
nyérõl ugyancsak a soron követke-
zõ ülésen kapnak tájékoztatást a
képviselõk.

ÓVODAI, 
BÖLCSÕDEI 
FELVÉTELEK

Hamarosan megtörténnek
az óvodai és a bölcsõdei be-
iratkozások, ezek idõpontját
már a képviselõ-testület is el-
fogadta.

A bölcsõdei intézményegy-
ségbe való beiratkozás idõ-
pontja: 2012. március 19-20.
(8.00 - 17.00 óráig). Az Óvoda,
Iskola, Alapfokú Mûvészetok-
tatási intézmény egységekbe
való beiratkozás idõpontja:
2012. március 26-27. (8.00 -
17.00 óráig). 

A testület döntött arról is,
hogy a 2011/2012-es tanévben
új gyermek év közben történõ
felvételére tekintettel mind-
három óvodai csoportba fel-
vehetõ gyermekek létszámát
28 fõ/csoportban állapítják
meg. A képviselõ-testület ko-
rábbi határozatának megfele-
lõen a Zalakaroson nem élet-
vitelszerûen élõ gyermekeket
nem veszik fel az óvodába. 

KORSZERÛBB 
KÉPÚJSÁG, 

ÉLÕ KÖZVETÍTÉS
Korszerûbb eszközök vá-

sárlásával szeretné korszerû-
síteni a képújság sugárzási
feltételeit, lehetõségeit a
képviselõ-testület. A témát a
legutóbbi ülésen tárgyalták a
városvezetõk, és egyetértet-
tek abban, hogy az eszközök
beszerzésére árajánlatot kér-
nek.

Az elmúlt évben hangosító
berendezésekkel már javítot-
ták az adásfeltételeket, jelen-
leg új számítógép beszerzését
oldanák meg. 

A számítógépes bõvítés
által élõ közvetítést lehetne
adni a képviselõ-testületi
ülésekrõl vagy bármely más
városi rendezvényrõl, akár
külsõ helyszínen is. Az adá-
sokat a zalakaros.hu oldalon
is bárki elérhetné és megte-
kinthetné, az új eszközök az
élõ közvetítést itt is lehetõ-
vé tennének. 

Az önkormányzat tulajdonában
több lakásingatlan is szerepel, ezek
közül egyelõre a képviselõk a Jege-
nye sor 8. szám alatti három lakást
szemelték ki a fenti célok megvalósí-
tására, a Liget utcai lakások jelenleg
nem szerepelnek a fiatalok rendel-
kezésére bocsátható ingatlanok kö-
zött. (Utóbbiak sorsáról már számta-
lanszor tárgyaltak a képviselõk;
ezen lakások felújítása komoly forrá-
sokat igényelne, több képviselõ az
eladást vagy egyéb célokra történõ
bérbeadást szorgalmazza inkább.)

A kiválasztott Jegenye sori in-
gatlanok viszont a testület egyön-
tetû véleménye szerint bekerülhet-
nek a programba. A fiatalok ott-
honteremtési programja ötéves
idõtartamú, azok vehetnek részt
benne, akik rendelkeznek a megha-
tározott összegû önerõvel, megél-
hetésüket biztosító jövedelemmel,

és vállalják a jogszabályi elõíráso-
kon alapuló elõtakarékoskodást. A
program indulását követõen az ön-
kormányzat ellenõrzi, hogy a csalá-
dok fizetik-e a bérleti díjat és a re-

zsiköltségeket.  Az öt év elteltével a
város nem „engedné el” a prog-
ramban részt vevõ fiatalokat: segí-
tene a családoknak kedvezménye-

sen telekhez vagy lakáshoz jutni,
esetleg támogatná is az építkezé-
süket. Az Otthonteremtõ Program
tervezetérõl áprilisi soros ülésén
tárgyal konkrétan a testület.

Lakossági kéréseket tárgyaltak

A fiatalok lakáshoz jutását segítenék

A helyi fiatal családokat, valamint a városunkba beköltözni kívánó fiata-
lokat szeretné támogatni az önkormányzat azzal az otthonteremtési prog-
rammal, melynek feltételeirõl a legutóbbi ülésen tárgyaltak a képviselõk.

OTTHONTEREMTÕ PROGRAMOT DOLGOZNAK KI

AZ IFJÚ TEHETSÉGEKÉRT
„Zalakaros Ifjú Tehetsége” néven új kitüntetés megalapításáról dön-

tött a képviselõ-testület. A díj annak a zalakarosi állandó lakhellyel ren-
delkezõ, alap-, közép- és felsõoktatási intézményben tanulói, vagy hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezõ 25 év alatti fiatalnak adományozható,
aki a díj odaítélését megelõzõ idõszakban hazai vagy nemzetközi elis-
merést szerzett a tudományok, a mûvészetek vagy a sport  területén. 

A kitüntetés adományozását bármely képviselõ, az egyes bizottsá-
gok, a városunkban mûködõ nevelési és oktatási intézmények munka-
társai és közösségei, valamint hallgatói vagy diákönkormányzat és civil
szervezet kezdeményezheti. Ebbõl az elismerésbõl évente egyet adnak
át, az év utolsó képviselõ-testületi ülésén. 

– Nem titkolt célunk volt, hogy a városunkban tanuló, kiemelke-
dõ eredményeket elérõ fiataljaink törekvéseit elismerjük, munkáját
másoknak is megmutassuk, s bízunk benne, hogy a fiatalok saját
kortársaik elõtt is példát jelentenek majd a jövõben – mondta a díj-
alapítás kapcsán Novák Ferenc polgármester. Az elsõ elismerést már ez
év végén átveheti egy arra érdemes karosi ifjú tehetség.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Zalakaros esetében a majd-

nem 30 százalékos, fejlesztésekre
fordítható forrásarány nagyon jó-
nak mondható, a legtöbb település
– sajnos – nem tud élni hasonló le-
hetõséggel. Az önkormányzat helyi
adóbevételeire is komolyan kíván
támaszkodni az év során, nem él-
tünk azonban a törvény által
egyébként megengedett új adók
bevezetésének lehetõségével.

A polgármester elmondta: az el-
múlt évbõl megmaradt karbantar-
tásra szánt forrásokat 2012-ben is ha-
sonló célra kívánják fordítani, a civil
szervezeteknek szánt támogatások
keretösszege pedig a nehézségek el-

lenére megegyezik az elõzõ évivel.
Ami az idei év fejlesztéseit ille-

ti: elindulhat végre az óvoda felújí-
tásának projektje, melyre pályáza-
ti támogatást nyert a város. Elké-
szítteti az önkormányzat a Szõlõ
utca útszélesítési, járdaépítési en-
gedélyezési és kiviteli terveit, csa-
padékcsatorna építési terveket
készíttet. Szintén idén kívánja el-
készíttetni a város  a Szõlõ utca és
Panoráma utcai csomópont enge-
délyezési és kiviteli terveit, megva-
lósul a behiákpusztai lovas épület
bontása. Folytatódik az önkor-

mányzati épületek karbantartásá-
nak, felújításának elmúlt évben
megkezdett munkája, tervek ké-
szülnek a templomtér rendezésé-
re, valamint a látványtó megépíté-
sére. A mostani év fontos feladata
lesz az utcafásítási program meg-
valósítása, az iskolai sportudvar ki-
alakítása (ehhez szintén pályáza-
tot nyert a város), LED lámpák ki-
építése pályázati pénzbõl.

Elkezdõdhetnek idén a
Tourinform-iroda melletti kerékpá-
ros központ kivitelezési munkái, s
végre indulhat a kistérséget érintõ

közösségi közlekedés projekt tény-
leges megvalósítása is.

– Látható a fentiekbõl, hogy
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
a város naprakész tervekkel rendel-
kezzen a különbözõ fejlesztéseket il-
letõen, az aktuális pályázatokra rea-
gálni tudjon, és a megváltozott gaz-
dasági környezethez is alkalmaz-
kodjon. Bízom benne, hogy az el-
múlt évhez hasonlóan idén is sikerül
terveinket megvalósítani, s a város-
ban élõkkel együtt, az õ támogatá-
sukkal dolgozhatunk most is – hang-
súlyozta Novák Ferenc.

A megállapodás nem csupán a
kamerarendszerrel kapcsolatos te-
endõket taglalja, de kitér a közte-
rület-felügyelet, valamint az önkor-
mányzat és a kanizsai kapitányság
közösen ellátandó feladataira is. Ki-
mondja többek között, hogy a fe-
lek rendszeres együttmûködést va-
lósítanak meg a város közterületi
rendjének, közbiztonságának fenn-
tartása érdekében. 

A nyári idegenforgalmi szezon-
ban a frekventált területeken kö-
zös közrendvédelmi-, közlekedés-
rendészeti ellenõrzéseket hajtanak
végre, ebben az idõszakban kiemel-
ten ellenõrzik a strandfürdõ kör-
nyékén a parkolási és várakozási

szabályok betartását, de ellenõrzik
az ebtartás szabályainak betartását
is. A felek ezen túlmenõen minden
tõlük elvárhatót megtesznek a te-
lepülés éjszakai nyugalmát veszé-
lyeztetõ szórakozási szokások visz-
szaszorítása érdekében belterüle-
ten és külterületen egyaránt, s fo-
kozott figyelemmel kezelik a fiata-
lok, illetve gyermekkorúak alkohol,
illetve drog fogyasztásának meg-
akadályozását, melynek esetleges
észlelésekor haladéktalanul jelzés-
sel élnek a gyámhatóság felé. Az éj-
szakai szolgáltatások szervezését
lehetõségeikhez mérten összehan-
golják, s ebbe bevonják a polgár-
õröket is.

Egymilliárd fölötti fõösszeggel
ELFOGADTÁK AZ IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉST

A napirend elõzetes vitája során
elhangzott: a díjtalan várakozásnak
komoly reklámértéke lehet a turis-
ták felé, a városi lehetõségek kom-
munikálása során kiemelt szerepet
kaphat ez a lehetõség.

A testület komolyan mérlegelte
a parkolásból származó bevételek
és a parkolási rendszer mûködteté-
séhez szükséges kiadások alakulá-
sát is. Megállapították: a parkoló-
automaták üzemeltetése, karban-
tartása, a közeljövõben szükséges-
sé váló cseréje jóval több pénzt
emésztene fel, mint amennyi bevé-

tel a parkolási díjakból származik,
így ez a tény is erõsíti az ingyenes-
sé tétel lehetõségét.

A parkolási kérdés vitája során
elhangzott: a városnak újabb par-
kolóhelyek kialakítására is szüksége
volna. Miután parkolóház építése a
jelentõs költségek miatt nem jöhet
szóba, a testület több tagja a Ter-
mál út egy-egy sávjának leválasztá-
sával oldaná meg a parkolóhelyek
kialakításának kérdését.

Errõl azonban még tárgyalnak a
képviselõk, hiszen a felvetés vitát
váltott ki az ülésen.

Együttmûködnek

Ingyenes a parkolás

Együttmûködési megállapodást kötött a térfigyelõ kamerarendszer
felügyeletérõl és mûködtetésérõl a nagykanizsai rendõrkapitányság és
városunk önkormányzata. Zalakaros részérõl Novák Ferenc polgármes-
ter, a kanizsai kapitányság részérõl dr. Molnár József kapitányságveze-
tõ írta alá a dokumentumot.

Egész évben ingyen parkolhatnak a hozzánk érkezõ vendégek és
persze mi magunk is: a képviselõ-testület február 9-i ülésén – miután
elõzõleg már több fordulóban is tárgyalta a kérdést – bevezette a vá-
ros egész területére vonatkozó ingyenes parkolást.



Zséda élõ koncerttel és ünnepi
ebéddel folytatódott a Valentin-
nap február 18-án, szombaton, a
helyszín ezúttal a Betyár Csárda
volt.

Közel kétszáz vendéget vártak a
csárda tulajdonosai, szakácsai igen
ízletes ebéddel. A népes vendégse-
reget a szervezõk nevében Jámbor
Tímea, a város marketing szak-
embere, Szécsényi Szabolcs, a
Tourinform-iroda vezetõje, a házi-
gazda település nevében pedig
Novák Ferenc polgármester kö-
szöntötte.

A valóban nagyon finom ebéd
után az igazi „desszert”  Zsédenyi
Adrienn, azaz Zséda koncertje
volt, aki külön erre az alkalomra
válogatott és összeállított dalcso-
korral lepte meg a nagyérdemût.
A saját zeneszámok mellett Cser-

háti Zsuzsa, Máté Péter dalok is
szerepeltek a repertoárban, s a
hamarosan megjelenõ, sorrend-
ben az ötödik album dalaiból is
kaptunk ízelítõt; a közönség nagy
tapssal fogadta a csodálatos han-

gon elõadott
nótákat.

– Régi is-
meretség fûz
Zalakaroshoz,
szeretek ide
jönni; itt egé-
szen ki tudok
kapcsolódni ,
fe l tö l tõdöm
energiával. Ez
a város a most
m e g j e l e n t

könyvemben is szerepet kapott –
árulta el az énekesnõ a koncertet
követõen.

A Zséda-dallamok elhangzása
után a mûvésznõ dedikálta is
Zsédával a városban – Nem min-
dennapi útmutató a mindenna-
pokhoz alcímmel megjelent köny-
vét. A különleges kalendáriumban
Zséda bemutatja azt a tíz elen-
gedhetetlen ruhadarabot, amely

alapját képezheti egy változatos,
idõtlen és stílusos ruhatárnak,
szépségápolási tippeket ad, és
„örök életû” kiegészítõket ajánl.
Bemutatja az olvasónak kedvenc
üzleteit és éttermeit, valamint –
kisgyermekes anyuka lévén –
olyan családbarát helyeket is be-
mutat, ahol az egész család tartal-
masan és kellemesen töltheti el az
idejét.
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Éjszakai fürdõzéssel indul-
tak a Valentin-napi progra-
mok városunkban. A Gránit
Gyógyfürdõ különleges han-
gulattal várta a fürdõzõket
február 17.  estéjén.

Az élményfürdõ medencéi
hangulatlámpákkal kivilágít-
va, a medencetérben halk ze-
ne, az érkezõknek szív alakú
sütemény és egy pohár pezs-
gõ – ilyen volt a fogadtatás.
A romantikus hangulatot fo-
kozta a Kaposvári Roxínház
társulatának szerelmes dalok-
ból készített válogatása. Több
mint háromszáz pár, illetve
barátok, ismerõsök hallgatták
végig a vízben vagy a meden-
cetérben pihenve az elõadást,
és a legtöbben örömmel vet-
tek részt a gyógyfürdõ mun-
katársai: Czippán Anita és
Niszper Linda vezényelte vízi
tornán is. Akinek kedve volt
hozzá, a szaunák szolgáltatá-
sait és éjszakai masszázst is
igénybe vehetett.

Fáklyás parkerdei sétával zárult a február 18-ai romantikus nap.  Stégli János túravezetõ kalauzolásával
a résztvevõk a Kilátóhoz jutottak el a parkerdõn keresztül. A Kilátó lábánál az esti kirándulás lelkes tagjai
fáklyáikkal – a nap mondanivalóját tükrözve – szív alakot formáltak,  majd a csapatot a Közösségi Ház mun-
katársai a pihenõhelyen forró teával, forralt borral és hangulatos zenével várták.

Fáklyás erdei séta

ROMANTIKA
AZ ÉLMÉNYFÜRDÕBEN

Zséda dallamokkal a szerelemesek napján



Katus Attila az élménymedencé-
nél vízi tornával várta a mozgás
szerelmeseit, akiket aztán fél órán
keresztül alaposan meg is mozga-
tott. Rengetegen vettek részt a
tornán, s a kipirult arcok egyértel-
mûen mutatták: a mozgás minden-
kit feldobott, vidámmá tett.

– A sport, a napi rendszeres
mozgás teljesen megváltoztatja
az életedet. Nem mégy gyakran
táppénzre, le tudod vezetni a napi
stresszet, türelmesebb vagy a csa-

ládoddal, sõt, jobb kedvû is leszel
– ezt már a vízitorna után, az edzõ-
teremben tartott életmód tanács-
adáson mondta a sportember,
hangsúlyozva: a mozgásnak ugyan-
úgy hozzá kellene tartoznia a min-
dennapjainkhoz, mint az étkezés-
nek, vagy egyéb, megszokott tevé-
kenységeknek.

Elmondta: Japánban, vagy épp
az USA-ban természetes dolog,
hogy lemennek az emberek a park-
ba, és ott nemcsak ülnek a pado-
kon, de tornáznak, vagy jógáznak,
vagy meditálnak. Nálunk, sajnos,

egyelõre nevet-
ség tárgya az, aki
megmozgatja az
izmait közterüle-
ten, vagy épp
úgy határoz: futni
vagy tornázni
kezd. Késõbb
irigység tárgya az
illetõ, amikor jó
alakjával tûnik fel,
vagy ki szomszé-
dai, ismerõsei kö-
zül, és jó esetben
azért eljön az az
idõ is, amikor a
r e n d s z e r e s e n
sportoló embertársunk elismerést
vált ki a többiekbõl, ne adj Isten:
követõi is akadnak.

Katus Attila nem csupán beszélt
az edzõteremben a testmozgás fon-

tosságáról, de a vizes torna után „szá-
razon” is megmozgatott mindenkit.
Ismét sikerült pirosságot csalnia az ar-
cokra, és rögvest be is bizonyosodott
a sport hangulatra gyakorolt jótékony
hatása: minden résztvevõ nevetõ arc-
cal hagyta el a konditermet.

Katus Attilával városunk lakói és
Zalakaros vendégei ezentúl rend-
szeresen is találkozhatnak: a világ-
bajnok minden hónapban tart fit
napot nálunk.

A tornák mellett vérnyomás-
és vércukorszint mérésre is nyílt
lehetõség a fürdõ galériájában.
Anda Henriett asztalkájánál so-
kan álltak sorba, és sajnos sokak-
nak okozott kellemetlen megle-
petést a mérések eredménye. Ta-
lán azonban a gyorstesztek és a
város kínálta fit-programok
együttesen mindenkinek segíte-

nek abban, hogy megfogadja – és
végig is csinálja! –: mostantól ki-
csit másként szervezi életét, elég
idõt szán az egészséges étkezés-
re, mozgásra.
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A gyerekeket szerencsére még
nem nagyon kell nógatni arra, hogy
mozogjanak, szaladgáljanak, hasz-
nálják ki az adott évszak lehetõsé-
geit az aktív kikapcsolódásra. A
Móra-iskola negyedikeseit sem kel-
lett sokáig biztatni arra, hogy élje-
nek a garabonci Villa Natura kínál-
ta lehetõséggel, azaz, hogy a pan-
zió mögötti befagyott tavon kor-
csolyázzanak, csúszkáljanak, egy-
szóval: élvezzék a tél örömeit.

A gyerekek a Közösségi Ház ve-
zetõje, Jankovics Attila, valamint
Szabó Szilárd osztályfõnök irányítá-
sával sorversenyen is részt vettek,
kiválóan szórakozva az egyes fel-
adatokon. A Közösségi Ház nem
titkolt célja, hogy a jövõben a tó
adta téli lehetõségeket a város sza-
badidõs kínálatába is bevonja – ez
irányban további egyeztetéseket
tartanak az érintettekkel.

Mindig fitten!

A Valentin-napi programsorba illeszkedõ fáklyás séta bevezetõjeként
is szolgálhatott a következõ, vasárnapi programoknak. Ezen a napon
ugyanis fitneszedzéssel, sõt, edzésekkel folytatódott a rendezvény. Katus
Attila aerobic világbajnok vezetésével lendülhettek mozgásba a vállalko-
zó kedvûek. A helyszín ezúttal a Gránit Gyógyfürdõ volt. 

Mindig fitten!

Verseny a jégen

A SZÁNKÓVERSENY
EREDMÉNYEI:

Alsósok szánkóverseny
eredménye: 1.Turkovics Ger-
da, 2. Gergely Gábor, 3. Olasz
Barnabás.

Felsõsök szánkóverseny
eredménye: 1. Lennert Tama-
ra, 2. Nagy Marcell, 3. Florek
Viktor.

Felnõtt szánkóverseny
eredménye: 1. Bazsó László, 2.
Matyók Zoltán, 3. Nagyi.

Az egyetlen nõi versenyzõ
különdíjban részesült: Keszt-
helyi Renáta.

Biatlon verseny eredmé-
nye: 1. Olasz Barnabás, Olasz
Zsolt, 2. Horváth Hanna, Hor-
váth Szilárd, 3. Gergely Gábor,
Deme Margit.

VÍZI ÉS SZÁRAZ EDZÉS KATUS ATTILÁVAL



A látványtó építésének tervérõl
a közelmúltban a képviselõ-testület
elõtt adott tájékoztatást a terveket
vázoló Konstruma Kft. képviselõje.
A bemutatáson részt vett dr. Burján
Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
elnök-igazgatója, a turisztikai egye-
sület elnöke is.

Amint az elhangzott: az élmény-
tó a Dísz térrõl is megközelíthetõ

lenne, területe benyúlna a fürdõ
területére egészen a fürdõ mûszaki
bázisáig, attól kerítéssel elválasztva.
A Dísz tér ily módon történõ meg-
nyitásával egy hangulatos város-
központ alakulna ki ezen a terüle-
ten. Az élménytóhoz sétány vezet-
ne, melyet akár a fürdõ mögötti er-
dõig is kivezethetnének, sõt, kerék-
párút is készülne a tó körül. A tó

mögötti területen parkolóhelyeket
alakítanának ki, magára a tóra pe-
dig több látványelemet is telepíte-
nének. A tó mellé kiszolgáló egysé-
geket is építenének, melyeket kint-
rõl, valamint a fürdõ területén be-
lülrõl is igénybe lehetne venni.

A tó hasznosítaná a fürdõ elfo-
lyó vizeit is; az elfolyó víz hasznosí-
tása már régóta komoly kérdés vá-
rosunkban.

Az élménytó-projekt még a ter-
vezés idõszakát éli, azaz számos öt-
lettel egészülhet ki – a lehetõsé-
gekrõl folyamatos egyeztetés zajlik
városunk idegenforgalmának meg-
határozó szereplõi és a képviselõ-
testület tagjai között.

A leírtakból is jól látszik: ez az el-
képzelés komoly összegeket igé-
nyelne. A számítások szerint 300
millió forintos projektrõl van szó –
jelezte dr. Burján Richárd.

A város mindezt pályázati úton
kívánja finanszírozni, a Balatoni Ki-
emelt Üdülõkörzet (BKÜ) pályázati
kiírásában szeretne Zalakaros részt
venni. 

Információink szerint a BKÜ ösz-
szesen 500 millió forintos összeget
tud a körzetbe tartozó települések
rendelkezésére bocsátani pályázati
úton, így az elméleti lehetõség
adott arra, hogy e projektjével
Zalakaros is bekerülhessen a támo-
gatottak körébe. Nagyon fontos
szempont, hogy a BKÜ projektek
95 százalékos támogatást élveznek,
s a tervek elkészíttetése is támoga-
tott, utólag a pályázatban elszá-
molható. Ez utóbbit megerõsítette
lapunknak dr. Burján Richárd is.

A pályázat várható kiírásáig az
önkormányzat szeretné elkészíttet-
ni a végleges terveket. Ha zöld utat
kap a terv, 2013-ban lehet hozzá-
fogni a munkákhoz.
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Az iskola Szülõi Munkaközös-
ségi február 11-én rendezte ha-
gyományos batyus bálját. Bár so-
kan voltak kénytelenek távol ma-
radni vagy az idõjárás, vagy bete-
geskedõ kisgyermekeik miatt, a
szervezõk így is elégedettek vol-
tak a létszámmal és hangulattal.
A vendégeket korhû jelmezbe öl-
tözött SZM-tagok fogadták, haj-
nali fél négyig tartott a mulato-
zás.

M. Baranyi Ágnes SZM elnök
lapunk hasábjain keresztül mond
a munkaközösség nevében kö-
szönetet azoknak a támogatók-
nak, magánszemélyeknek és cé-
geknek, akik hozzájárultak az idei
2012-es SZM bál sikeréhez.

Batyus bál az iskolában

Drogfogyasztás,
fiatalkori bûnözés

A drogokról, illetve a drogfo-
gyasztás megelõzésének lehetõsé-
geirõl tartott elõadást a fiatal kor-
osztály számára Bali Miklós rendõr
fõhadnagy a Közösségi Házban a
közelmúltban. A civilben egyéb-
ként egy rock együttes gitárosa-
ként tevékenykedõ rendõr a Karosi
Ifjak Köre meghívására érkezett
Zalakarosra, elõadására általános-
és középiskolások egyaránt kíván-
csiak voltak.

A fõhadnagy elsõsorban arra
hívta fel a figyelmet: a droghaszná-
lat nem csak és kizárólag a kábító-
szerek használatát jelenti, hanem
számos élvezeti szer fogyasztása is
ebbe a kategóriába sorolható.
Konkrét, a maga által is tapasztalt
történeteken keresztül a fiatalkori
bûnözés megnyilvánulásairól is be-
szélt, rávilágítva arra is, hogy a fia-
talok milyen körülmények hatására
válhatnak bûnösökké, vagy épp ál-
dozatokká. 

Városközpont élménytóval
Újabb látványos elemmel bõvítené a város a Zalakarosi Turisztikai

Egyesülettel és a Gránit Gyógyfürdõvel karöltve Zalakaros turisztikai
attrakcióinak sorát. Az elõzõ lapszámunkban ismertetett vízi gyermek-
világ mellett látványtó kialakítását is tervezik, mely ellentétben a vízi
gyermekvilág épületeivel, szabadon megközelíthetõ lenne, azaz: nem
a fürdõ területén, jegy megvásárlása ellenében láthatná, használhatná
a közönség, hanem bárki, ingyen élvezhetné a tó látványát és egyéb iz-
galmas szolgáltatásait.

LEMOND
A ZVSZ ELNÖKE

Bejelentette elnöki tisztsé-
gérõl való lemondásának
szándékát a Zalakarosi Vállal-
kozók Szövetsége legutóbbi
ülésén Szabadics József. Mint
jelezte: a tavaszi ZVSZ köz-
gyûlés alkalmával kívánja hi-
vatalosan is bejelenteni le-
mondását, az elnökségnek
addig javaslatot kellene leten-
nie az új elnök személyére,
hogy a folytonosság biztosí-
tott legyen. Farkas László
pénztárnok szintén bejelen-
tette, hogy visszavonul és le-
mond az elnökségi és pénz-
tárnoki tagságáról. Mindket-
ten biztosították az elnöksé-
get, hogy munkájukkal to-
vábbra is segíteni kívánják a
ZVSZ-t és a tavaszi közgyûlé-
sen megválasztásra kerülõ új
elnököt. Szabadics József el-
nök és Tóth Zoltán alelnök tá-
jékoztatta az elnökséget a
2012. évi programokról is.
Eszerint önállóan jelenne meg
a ZVSZ a Gyermeknapon, a Ci-
vil Napon és a Zalakarosi Bor-
napokon, õsszel kirándulást
szerveznek a tagoknak, a ta-
vasz folyamán pedig helyi fej-
lesztéspolitikai fórumot ren-
deznek.  Az elnökség felkérte
Tóth Zoltán alelnököt és
Szécsényi Szabolcsot, a ZVSZ
titkárát, hogy a közgyûlésre
készítsék elõ a 2012. évi ZVSZ
programtervet.

Batyus bál az iskolában
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A „B” kategóriában megtartott
megyei versenyen indulóknak 9 el-
sõ helyezést és 4 egyéb dobogós
helyezést sikerült elérniük, vala-
mint ugyancsak 9-en kerültek be
az elsõ hatba.  A Móra Ferenc Ál-
talános Iskola aranyérmét Szörcsök
Martin szerezte, aki a IV. korcso-
portos fiúk 100 m gyorsúszás szá-
mában nem talált legyõzõre. Re-
méljük, hogy gyorsaságát a hód-
mezõvásárhelyi döntõben is sikerül
megmutatnia. A megyei versenyen
egyébként a legjobban ezúttal

Pelczer Dorina és Varga Krisztián
szerepelt, akik 2–2 aranyérmet sze-
reztek. Dorina a IV. korcsoportban
100 m mellen és 100 m háton sem
talált legyõzõre, míg úgy látszik,
hogy a Karos Sprint Úszóklub nö-
vendékeinek a III. korcsoportos 100
m gyors és 100 m hát a specialitá-
suk, hiszen tavaly Szörcsök Martin,
idén pedig Varga Krisztián nyerte
meg mindkét számot. Az országos
döntõbe csak a megyei elsõ helye-
zettek jutottak, így szintén készül-
het Filák Tamás (IV. kcs. 100 m hát),

H a j m á s i
Bálint (IV.
kcs. 100 m
m e l l )
Angyalosi Dóra (V-VI. kcs. 100 m
hát) és Kötõ Viktória (V.-VI. kcs. 100
m mell).

Dicséret illeti azonban a többi
úszónkat is, akiknek ezúttal nem si-
került bejutni az országos döntõbe,
de dobogós és egyéb helyezéseik-
kel reményt adnak a jövõre nézve.
Filák Tamás egy ezüstöt (IV. kcs. 100
m mell), Hajmási Bálint egy bronz-
érmet (IV. kcs. 100 m gyors) szerez-
tek aranyérmük mellé. Bronzérem
jutott Jakabfi Viktóriának és Kötõ
Péternek (mindketten III. kcs. 50 m
mell). Negyedik helyen végzett Ko-
vács Luca (III. kcs. 50 m mell), Bertók
Olivér (III. kcs. 100 m gyors),

Hör c sök i
Dániel (III.
kcs. 100 m
h á t ) ,

Szörcsök Martin (IV. kcs. 100 m hát),
valamint a III. korcsoportos 4 x 50 m
leány gyorsváltó és a II. korcsopor-
tos 4 x 50 m fiú gyorsváltó. Ötödik
helyen fejezte be a megyei diák-
olimpiai küzdelmet Koma Bence (II.
kcs. 50 m mell) és Bertók Olivér (III.
kcs. 50 m mell.), hatodik helyezést
Anda József (I. kcs. 50 m hát) ért el.

Az elért eredményhez az úszók-
nak és felkészítõiknek (Sneffné
Ágoston Mónika, Sneff Ferenc és
Stégli János) gratulálunk, s reméljük,
hogy a március végén Hódmezõvá-
sárhelyen megrendezendõ orszá-
gos döntõben is megállják helyü-
ket.

Remekül szerepeltek az úszóink
ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA

Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola tanulói, illetve a Karos Sprint Úszóklub tagjai folytatva a
korábbi évek hagyományait, remekül  szerepeltek az úszás diákolimpia
városkörnyéki versenyein, s ezzel jogot szereztek a megyei döntõn va-
ló szereplésre. A Nagykanizsai Városi Uszodában 2012. februárjában le-
zajlottak a megyei döntõ versenyei is.

A megmérettetésre a korábbi
évekhez hasonlóan a városkörnyék
csapatain kívül ezúttal Lentibõl,
Nagykanizsáról, Zalavárról és
Zalacsányról is érkeztek csapatok,
emelve a torna színvonalát. Termé-
szetesen városunk is képviseltette
megát e tornán, az Old-Boys és a
Zalakaros indult a végsõ gyõzelem
megszerzésére. A kupa küzdelmei-
re kilátogató nézõk egész nap szín-
vonalas, küzdelmes, de mégis
sportszerû mérkõzéseket láthattak,
néha az utolsó pillanatig kiélezett
izgalmakkal. A körmérkõzéses cso-
portmérkõzések után a csoportok
elsõ két helyezettje és a két legjobb
harmadik jutott tovább az egyenes
kieséses szakaszba. A sorsolás sze-
szélye mindkét helyi csapatot egy
csoportba sorolta, akik elkerülve a
késõbbi taktikázást, már a csoport-
kör elsõ körében megmérköztek
egymással, melyen az Old-Boys dia-
dalmaskodott. Zalakaros gárdáját
ez a kudarc nem törte meg, és utol-
só két csoportmeccsén gyõzedel-
meskedve végül az Old-Boys csapa-
ta mögött második helyen jutottak
be az egyenes kieséses szakaszba.

Zalakaros gárdájának a sorsolás-
sal itt sem volt szerencséje, hisz

mint késõbb kiderült, a végsõ gyõz-
tessel került össze, s kapott ki egy
góllal. Az Old-Boys csapatánál is
rezgett a léc, de õk hetesekkel be-
jutottak az elõdöntõbe. Az izgal-

mas elõcsatározások után végül az
állva maradt helyi csapatnak a dön-
tõbe is sikerült bejutnia, ahol a má-
sik zalakarosi csapatot is elbúcsúz-
tató Vadászcsárda csapatával kellett
megküzdenie. A játék képe alapján

az Old-Boysnak több góllal kellett
volna nyernie, azonban a döntõben
az ellenfél remekül védõ kapusá-
nak is köszönhetõen döntetlen szü-
letett. A hetespárbajt a negyed-

döntõbeli párbajtól eltérõen ezút-
tal az Old-Boys veszítette el, így a
tornát a Vadászcsárda nyerte az
Old-Boys és a Lentibõl érkezõ Team
Belucci elõtt. (Képen Vadászcsárda
csapata)

A szerve-
zõk külön-
díjjal jutal-
mazták a
legjobb ka-
pust, me-
z õ n y j á t é -
kost és a
l e g -
gólerõsebb
játékost is. A
torna leg-
jobb kapusa
Biczó Balázs
(Old-Boys), a
legjobb me-
zõnyjátékos
Popper Nor-
bert (Va-
dászcsárda)
lett, míg a
gólkirályi cí-
met az azo-
nos gólt el-
érõ négy já-
tékos közül
sorsolással

Balazsic Péter kapta. A dobogósok
és a különdíjasok kupa, illetve
Hervis ajándékokkal gazdagodtak,
melyeket Zöldi Tamás, a nagykani-
zsai Hervis vezetõje adott át.

Hervis Labdarúgó Kupa Zalakaros
A korábbi évek hagyományait követve a decemberi torna után feb-

ruárban is megrendezésre került a Hervis Labdarúgó Kupa. A Móra Fe-
renc Általános Iskola tornatermében 2012. február 4-én megrendezett
küzdelmen 15 csapat 3 db öt csapatos csoportban kezdte meg a küz-
delmeket.
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Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. � 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
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Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Jóváhagyta a civil szervezetek támogatásának pályázati támoga-
tási feltételeit a testület. A kiírás és a vonatkozó dokumentumok a
www.zalakaros.hu oldal városháza oldalán letölthetõk.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31. 
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Vá-

ros Polgármestere, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. 
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény,

vagy személyesen. 
A beérkezett pályázatokról a képviselõ-testület dönt, legkésõbb

a benyújtási határidõ lejártát követõ soros testületi ülésen, azaz leg-
késõbb 2012. április 19-ig. 

A döntést követõen a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a
döntésrõl.

PÁLYÁZAT CIVILEKNEK

Tavaszköszöntõ
2012. MÁRCIUS 16–17.

Éjszakai élményfürdõs buli Sztárvendég: Varga Miklós majd ebéd-
del egybekötött zenei mûsor az Aranyszarvas étteremben

Helyszín: Zalakarosi Fürdõ fogadóépülete elõtt
Idõpont: 2012. 03. 16., 12 óra

MÁRCIUS 16. (PÉNTEK)

20.30-02.00: Éjszakai élményfürdõs buli
Sztárvendég: Varga Miklós

MÁRCIUS 17. (SZOMBAT)

12.00: Ebéddel egybekötött zenei mûsor az Aranyszarvas
étteremben
Fellép: Team 4 Music (Magyarország története da-
lokban)
Belépõ(ebéd+koncert): 1.900 Ft/fõ
Helyfoglalás: Tourinform Iroda Zalakaros: 
+36-93-340-421

15:00–17:00: Kreatív foglalkozás: zászló és kokárda készítés (Fürdõ
fogadóépület, galéria)

Mazsola Klub
KEDVES GYEREKEK, KEDVES SZÜLÕK!

A Mazsola Klub keddi találkozóit a Gránit Gyógyfürdõ játszó-
házában tartja 16.00 órától egészen zárásig.

A zalakarosi szülõk karosi fürdõjegy vásárlásával vehetik
igénybe a játszóház szolgáltatásait, ez esetben a klub szervezõi
kérik, hogy lakcímkártyájukat is hozzák magukkal a jegy megvá-
sárlásához.

A MAZSOLA KLUB SZERETETTEL VÁR MINDENKIT!

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL

napi munkaidõ beosztása 
és ügyfélfogadási rendje

hétfõ: 8.00–12.00,12.30–14.00 
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–kedd–szerda: 
8.30–12.00, 12.30–14.00 

péntek: 8.30–12.00
csütörtök: 

ügyfélfogadás nincs

A POLGÁRMESTER

a hónap elsõ és harmadik hetén:
hétfõ 8.00–10.00

Jegyzõ: minden héten hétfõn
8.00-12.00 óráig. 

A PÉNZTÁR 

nyitva tartási rendje az ügyfe-
lek és a munkatársak részére:

hétfõ–kedd–szerda: 9.00–12.00
csütörtök: zárva

péntek: 9.00–12.00

A könyvtár
téli nyitva

tartása

2011. szeptember 1-tõl

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30

12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30

Téli sportok délutánja 13.00 
(szombat vagy vasárnap, ami-

kor a hóviszonyok megfelelnek
a program megrendezéséhez)

Zalakaros, Parkerdõ

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 27. (hétfõ) 17.00:
Dalárda próba

Február 29. (szerda) 14.00:
Ezüst Klub

Február 24. (péntek) 19.00:
Bottal-fogó

Február 24.  (péntek) 19.00:
Karosi Ifjak Köre

Február minden csütörtök 
(17-20), szombat (09-12)

Néptánc
Február 28. (kedd) 10.00: 

Mazsola Játszóház

Februári
programok

ÖTLETPÁLYÁZAT
Zalakaros országos és nem-

zetközi hírû fürdõhely, ezt a für-
dõhelykultuszt tovább kívánja
erõsíteni a város. Egy fürdõváros
mítoszához a gyógyfürdõn, a
természeti környezeten, a ven-
déglátáson rendkívül fontos
jellemzõ (atributum) a víz.

Tárgy:
városi szökõkút megalkotása

Pályázat kiírója:
Zalakaros város Önkormányzat
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõtér 1.

További információ:
http://www.zalakaros.hu/hirek/

otletpalyazat-24/


