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Merthogy az oroszok – leg-
alábbis, ami a turistákat illeti – láto-
gatása egyre több országban várt
történés, mind többen készülnek
fel arra, hogy keleti területekrõl
vonzzanak vendéget „nyugatabb-
ra”. Márpedig Oroszországra e te-
kintetben lehet számítani: egyre
több orosz turista látogat Európá-
ba, kiemelt figyelmet fordítva a
gyógyvizes, melegvizes helyekre, s
mind fontosabbak azok az oroszor-
szági turisztikai kiállítások, vásárok,
melyek a fürdõhelyeknek kínálnak
bemutatkozási lehetõséget.

Településünk is bemutatkozott -
ez évben elõször, több hazai fürdõvel
együtt Oroszországban, városunk kí-
nálatát az Intourmarket kiállításon

népszerûsítve. Az
oroszországi bemu-
tatkozásról koráb-
ban a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesület ha-
tározott, azzal a cél-
lal, hogy ezt a nálunk
újnak számító terüle-
tet is bevonja Zala-
karos turizmusába.

Az Intourmarket
rendezvény tapasz-
talatairól Jámbor
Tímeával, a város
kommunikációs és
marketing vezetõ-
jével beszélgettünk.

(Folytatás 
a 6. oldalon.)

Nem baj, ha már a spájzban vannak
Az oroszok már a spájzban vannak – ki ne emlékezne

a Tizedes meg a többiek címû film klasszikus, szállóigévé
vált mondatára? Nagyot változott azóta a világ: ma már
sok településen tényleg a spájzban vannak, de ezt senki
nem veszi zokon, sõt,, talán még örülnek isneki. 

A megnyitó résztvevõi az orosz kultúrából is kaptak ízelítõt.

OROSZ VENDÉGEKET IS VÁR ZALAKAROS

Születésnap Katus Attilával
Biztosan nem illik ilyet, de többen figyeltük éles

szemmel: vajon városunk egészségturisztikai nagykö-
vete, Katus Attila hány kalóriával lesz nehezebb a nap
végére március 24-én? A hatszoros világbajnok, Euró-
pa-bajnok aerobikos és életmód szakértõ ugyanis a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület szervezésében nálunk
ünnepelte születésnapját, s legalább három tortát
mondhatott magáénak egyetlen délután alatt.

Nos, nyugodjanak meg azok, akik elkötelezett hí-
vei az egészséges életmódnak és a sportnak: nem kell
csalódnunk a bajnokban. A tortákat jobbára az õket
köszöntõk között, valamint az õ részvételével és irá-
nyításával rendezett verseny után az abban lelkesen
részt vevõ gyerekek között osztotta el.  A tortán kí-
vül persze még sok, fõként mozgásos program várta
azokat, akik együtt töltötték a napot az ünnepelttel
– minderrõl bõvebben a 7. oldalon olvashatnak.

KI TORTÁVAL, KI MOZGÁSSAL ÜNNEPELT
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A tavasz beköszöntével közös érdekünk az esõzések okozta
károk megelõzése.

Zalakaros Város Önkormányzatának a helyi környezet védelmé-
rõl, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV. 21.) rendelete
4. § f) bekezdése értelmében a közterületen lévõ árkok, nyitott
csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elõtti sza-
kaszra terjedõen – az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, külö-
nös tekintettel a Park, Petõfi és Fõ utcai ingatlantulajdonosokra,
hogy a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az ingatlanuk
elõtt az árok, illetve az áteresz tisztításáról az árok, illetve az áteresz
teljes keresztmetszetében gondoskodni szíveskedjenek!

Az árkok állapotát folyamatosan illetve április 30-át követõen
ellenõrizni fogjuk.

Kérjük, hogy akiknek a fenti kötelezettség teljesítése nehézsé-
get okoz, a Karos-Park Kft-nek ezt jelezni szíveskedjenek!

(Tel.: 93/340-924, 30/583-7240)

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala

TISZTELT INGATLAN
TULAJDONOSOK!

Zalakaros Város Önkormányzatának a helyi környezet védelmé-
rõl, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelete 4.
§ 1) bekezdése b) pontja értelmében mind a beépített, mind a be-
építetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járdára és az
úttest fölé benyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése az ingatlan-
tulajdonos feladata.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy
a biztonságos közlekedés (gyalogos-, kerékpáros- és gépjármû köz-
lekedés) érdekében az ingatlanukról a járdára és az úttest fölé
benyúló ágak, bokrok visszanyesésérõl gondoskodni szívesked-
jenek!

A fenti kötelezettség teljesítését folyamatosan illetve április
30-át követõen ellenõrizni fogjuk.

Felhívjuk továbbá a T. gépjármû tulajdonosokat és üzemeltetõ-
ket, hogy a zavartalan és biztonságos közlekedés érdekében a ka-
pu- és gépjármû bejárókon történõ parkoláskor a közlekedõ terü-
leteket (járdákat, úttestet) hagyják szabadon, gépjármûveikkel azo-
kat ne foglalják el.  

A fentiek betartását a közterület felügyelet folyamatosan ellen-
õrzi.

Szabálytalan parkolás esetén helyszíni bírság kiszabására
vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésére kerülhet sor.

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala

TISZTELT INGATLAN
TULAJDONOSOK!

A kérést a képviselõ-testület tár-
gyalta, s úgy foglalt állást, hogy
nem támogatja Miháld Község Ön-
kormányza-
tával sem in-
t é z m é n y -
f e n n t a r t ó
társulás, sem közoktatási megálla-
podás megkötését. Az elutasítás
okai között szerepelt, hogy egyelõ-
re nem ismert a miháldi szülõk isko-
laválasztási szándéka, valamint
Sand és Pat község szándéka sem a

közoktatási feladatok további ellá-
tására.

Mindezek mellett szeptember el-
sejétõl válik hatályossá az új, közneve-
lésrõl szóló törvény, melynek értelmé-
ben 2013. január 1-jével az iskolarend-
szer, fenntartói rendszer is jelentõsen

átalakul; hogy ez pontosan miként
történik, azt még nem tudni, hiszen a
törvényhez kapcsolódó rendeletek
megalkotása még folyamatban van. 

Az elutasítás mellett szólt az is,
hogy Nagyrécse község polgármes-

tere levelet juttatott el városunk kép-
viselõ-testületéhez, melyben felhívta
a figyelmet arra, hogy fontos a régió
falusi lakosai iskoláinak fennmaradá-
sa. A miháldi gyermekek befogadása
veszélyeztetné a nagyrécsei iskola
fennmaradását, ezzel pedig további

te lepü lések
gyerekeinek
kellene Nagy-
kanizsára járni

– mutat rá a levél. Összességében te-
hát a jogszabályi környezet bizonyta-
lansága, valamint a szülõk szándékai
ismeretének hiányában nem támo-
gatta a miháldi iskola csatlakozásra
vonatkozó kérelmét a testület.

Nem támogatják

MIHÁLD ISKOLÁSAI BEFOGADÁSÁT KÉRTE

Miháld önkormányzata a kö-
zelmúltban megkereséssel fordult
városunkhoz arra vonatkozóan,
hogy a Miháldon mûködõ iskola
tanulóit a Móra Ferenc Nevelési
Oktatási Intézmény fogadja be,
tekintettel arra, hogy Miháld nem
tudja fenntartani általános iskolá-
ját.

Korszerû 
és takarékos

Az idei év végére megva-
lósulhat a város közvilágítá-
sának korszerûsítése annak a
pályázatnak a segítségével,
melyet Zalakaros a szlovéniai
maribori egyetemmel, a
Podravjei Energetikai Ügy-
nökséggel, Starse önkor-
mányzatával, valamint a vas-
vári önkéntes tûzoltó egye-
sülettel közösen, határon át-
nyúló projekt keretében
adott be.

Az 58 millió forintos össz-
költségû, 95 százalékban tá-
mogatott pályázat megvaló-
sítása során városunkban 162
LED-es lámpatestet helyez-
nek ki, melyek költségkímé-
lést és környezeti védelmet is
ígérnek Zalakarosnak. 

A lámpatesteket mérõmû-
szerekkel is felszerelik, me-
lyek a levegõszennyezettség
szintjét hivatottak vizsgálni,
az adatokat a maribori egye-
tem dolgozza majd fel.

A partnerségi megállapo-
dást a felek a közelmúltban
írták alá, a rendszer jövõ év-
tõl már mûködik.

A BORKULTÚRA NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT
Zalakaros is csatlakozott a Magyar Bortelepülé-

sek Szövetségéhez. Az errõl szóló határozatot a
március 22-i ülésen hozták meg a képviselõk. Vá-
rosunk Süslecz Árpád képviselõt, a Zalai Borvidék
Hegyközségi Tanácsának elnökét delegálta a szö-
vetségbe.

A szövetség céljai megegyeznek településünk
önként vállalt feladatával, azaz a szõlõ-és borkul-
túra népszerûsítésével, az ehhez kapcsolódó helyi
értékek bemutatásával.

A KÖZÖSSÉGI HÁZAT GYARAPÍTANÁK
Az önkormányzat a közmûvelõdési intézmé-

nyének hangtechnikai, mûszaki és számítástech-
nikai eszközállományának, berendezési tárgyai-
nak gyarapítására pályázatot nyújtott be bruttó
1.200.000 forint összegben a Közmûvelõdési ér-
dekeltségnövelõ támogatásra. 

A támogatásból a Közösségi Ház fénymásoló-
val, laptoppal, konyhabútorral gyarapodna. A
szükséges önrészt, 600 ezer forintot az önkor-
mányzat az általános tartalék terhére vállalta.
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A legtöbb település – ahol élnek
e lehetõség bevezetésével – kü-
lönbséget tesz tehetõsebbek és rá-
szorulóbbak között.  Egy biztos: a
térítési díj nem lehet több az egy
fõre esõ nettó jövedelem 25 száza-
lékánál, és mindenütt ingyen jár a
bölcsõde a három vagy több, illetve
a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelõ családoknak.

A másik véglet a 18 900 forint:
ez a legmagasabb összeg, amit el
lehet kérni, ha a szülõk havi kerese-
te összesen több mint négyszáz-
ezer forint. Az átlagos díj ezer és
háromezer forint közötti. 

Tagadhatatlan: erre rá is szorul-
nak a bölcsõdék, hiszen a mûködte-
tésre adott állami normatíva egyre
csökken. 

A bölcsõdét mûködtetõ telepü-
lések mindegyike foglalkozott a
gondozási díj bevezetésének kér-
désével, településünk képviselõ-tes-
tülete elé a március 22-i ülésen ke-
rült a kérdés.

Hogy ne csigázzuk tovább az ol-
vasót, most mondjuk el, hogy gon-
dozási díj a bölcsiben nálunk is lesz,
a testület minimális összegû díj be-
vezetésérõl döntött.

– Tekintettel a szülõk teherbí-
ró képességére, valamint arra,
hogy az étkeztetés és a gondozás
díját egyidejûleg kell megfizetni-
ük, az önkormányzat a gondozás
intézményi térítési díját a szolgál-
tatási önköltség összegénél ala-
csonyabb, 200 Ft/nap összegben
határozta meg. Ez az összeg iga-
zodik az országos átlagos díjhoz,
valamint figyelembe veszi az el
nem számolható rezsi költség ösz-
szegét is – mondta el az ülést kö-
vetõen lapunknak dr. Józsa Zsanett
jegyzõ. – Az önkormányzat a tör-
vény adta kereteken belül élt az-
zal a lehetõséggel, hogy a gondo-
zási díjat csak a tényleges ellátot-
ti napra kelljen megfizetniük a
szülõknek, tehát, csak azok után a
napok után, amelyeken a kisgyer-
mek ténylegesen a bölcsõdében
tartózkodott. A rászoruló csalá-
doknak nyújt az önkormányzat a
család egy fõre jutó jövedelme
szerinti (sávos mértékben megál-

lapított) kedvezményt az étkezte-
tés és a gondozás együttes megfi-
zetéséhez.

A jegyzõasszony példaként el-
mondta: a bölcsõdei ellátást teljes
körûen igénybe vevõ, normatív
kedvezményben nem részesülõ
gyermekek esetében, ha a család-
ban az egy fõre jutó nettó jövede-
lem 60.000 Ft/fõ, az önkormányzat
100%-os kedvezményt ad, az ellá-
tás tehát ingyenes. Ha az egy fõre
jutó nettó jövedelem 60.001 Ft/fõ
és 100.000  Ft/fõ közötti összeg, ak-
kor 50%-os kedvezményt nyújt a
város. Vagyis, ha a gyermek a hó-
nap minden napján megy bölcsõdé-
be, akkor  a díjfizetés az alábbiak
szerint alakul: azoknak, akik nem
jogosultak normatív kedvezmény-
re, ha 200Ft/nap gondozási díjat
szorozzuk 21 nappal, akkor 4200
forintot fizet az, akinek a családjá-
ban az egy fõre jutó havi nettó jö-
vedelem 100.000 forint felett van.

Ötven százalékos kedvezménnyel,
vagyis 100 Ft/nap összeget, azaz
2100 forintot fizet az, akinek a csa-
ládjában az egy fõre jutó havi net-
tó jövedelem 60.000 és 100.000 fo-
rint között van. Ingyenes az ellátás
annak, akinek
családjában a
nettó jövedelem
1 fõre jutó havi
nettó jövedelme
nem éri el a
60.000 forintot,
illetve az, akinek
a törvényi felté-
telek szerint ala-
nyi jogon jár a
térítési díj ked-
vezmény. 

Dr. Józsa Zsa-
nett felhívta a figyelmet arra is: a
jogszabály lehetõvé teszi az intéz-
ményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj vagy a mindenkori intéz-

ményi térítési díj és a személyi térí-
tési díj különbözete egy részének
önkéntes megfizetését. Ha ezt a
kötelezett megteszi, mentesül a jö-
vedelem- és vagyonvizsgálat alól. 

A gondozási díjat szeptember

elsejétõl alkalmazzák a bölcsõdé-
ben,  miután a testület a fenti elvek
alapján a vonatkozó rendeletét
megalkotja.

A képviselõ-testület már több
ízben is foglalkozott a bölcsõdé-
be, az óvodába és az iskolába
történõ felvételekkel kapcsolato-
san felmerült problémákkal. 

A probléma lényege, hogy a
településünkön nem életvitelsze-
rûen élõ családok a településre
való bejelentkezéssel jogosultsá-
got kívántak szerezni a felvétel-
re. Ebbõl adódott, hogy az életvi-

telszerûen, állandó lakosként élõ
zalakarosi szülõk hátrányba ke-
rültek, és az adott intézmény-
egységben pedagógiailag nem
optimális létszámok alakultak ki.
Ez fõként az óvodai beíratásokra
igaz. Alig akad ugyanis olyan év,
melynek során a testület ne
kényszerülne módosítani az
egyes csoportok maximális lét-
számát azért, hogy az év közben
óvodába kerülõ, egyébként
ténylegesen zalakarosi gyerekek
valóban be is juthassanak az in-
tézménybe, és ne szoruljanak
azon kívül a már felvett, karosi

lakcímkártyával ugyan rendelke-
zõ, ténylegesen azonban nem itt
élõ gyermekek miatt.

Ennek kiküszöbölésére a kép-
viselõ-testület elfogadta az isko-
la tagintézményeinek felvételi
szabályzatát, amelyben szerepel-
tette kötelezõ feltételként az
életvitelszerûséget. 

Az életvitelszerûséget a jövõ-
ben az önkormányzat ellenõrzi

is, az ellenõrzésre a gyermekjólé-
ti szolgálat fenntartó általi bevo-
násával is sor kerülhet. Errõl leg-
utóbbi ülésén tárgyalt a képvise-
lõ-testület.

A nemrégiben lezajlott óvo-
dai felvételek esetében már al-
kalmazták is az ellenõrzés bizo-
nyos formáit, hiszen a felvételi
kérelem benyújtásakor a szülõ-
nek csatolnia kellett a gyermek
lakcímkártyájának másolatát, a
lakcím szerinti közüzemi szolgál-
tatások igénybevételét igazoló
közüzemi számla másolatát, (al-
bérlet esetén a bérleti szerzõdés-

sel együtt vizsgálják a számlá-
kat), a munkáltatói igazolást,
hozzájáruló nyilatkozatot a mun-
káltató megkeresésére, s meg
kellett adni a levelezési címet is. 

A munkáltató esetében az ön-
kormányzat többek között arra
is kíváncsi, hogy a szülõk ott az
utazási támogatás kérésekor
mely települést jelölik meg mun-
kába indulásuk helyszínéül.

A munkáltató nem köteles
természetesen kiadni ezeket az
adatokat, s az életvitelszerûség
ellenõrzésének elõbb említett
formájához az Iskolaszék egyet-
értési nyilatkozata is szükséges.

A testület ülésén ugyanakkor
elhangzott: nem lehet gyakorlat
a jövõben semmiképpen sem az,
hogy a zalakarosi gyerekek bár-
milyen hátrányt is szenvedjenek
a felvétel során a nem zala-
karosiakkal szemben.

A testület az oktatási intéz-
ménytõl kapott véleményt köve-
tõen tárgyalja ismét a kérdést.

Vizsgálják az életvitelszerûséget

PORONDON AZ INTÉZMÉNYEK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Gondozási díjat kell fizetni a bölcsiben
FIGYELEMBE VESZIK A SZÜLÕK TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGÉT

A kisgyermekesek tavaly év
vége óta szoktathatják magukat a
gondolathoz, hogy fizetni kell a
bölcsõdei ellátásért; nemcsak az
étkezésért, de a gondozásért is. 

A kormányrendelet ugyanis le-
hetõséget ad erre a fedezeti
módra, ám az egyes önkormány-
zatokra bízza, hogy kitõl és meny-
nyi pénzt kérnek.
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Az új típusú közfoglalkoztatás
lényege, hogy annak keretében az
állam szervezi a közfoglalkoztatást,
kiemelt célkitûzés az alacsony isko-
lai végzettségûek munkaerõ piacra
történõ bevezetése vagy visszave-
zetése. A  Belügyminisztérium min-
taprogramjai 8 órás közfoglalkozta-
tást biztosítanak. A mintaprogra-
mokhoz a közfoglalkoztatási bért,
a közfoglalkoztatási garantált bért,
és az ahhoz kapcsolódó járuléko-
kat, valamint a közvetlen költsége-
ket a tárca biztosítja. 

Zala megyében egyedüliként
Zalakaros vesz részt a mintaprog-
ramban.

Kötõ Attila városgazdálkodá-
sért felelõs alpolgármestertõl
megtudtuk: a programba bevon-
tak a város egész területén végez-
nek karbantartási, járdaépítései,
árokbefedési munkákat, részt
vesznek a fóliáknál növények gu-
móztatásában, gondozásába, kiül-

tetésében, s számos karbantartási
feladatot látnak el.

– A program keretében eszköz-
beszerzésre is lehetõség nyílik. A

város többek között egy térkõ
gyártó gépet szerez be, mellyel el-
sõsorban a helyi igényeket szeret-
né kielégíteni: az önkormányzati

utak, járdák építésénél használják
majd a dolgozók ezt a gépet, így
jóval olcsóbban juthat a város tér-
kõhöz – jelezte az alpolgármester.

Az elõter-
jesztésbõl ki-
derül: a pálya
az iskola
melletti, a je-
lenlegi – és
éppen felújí-
tás alatt álló
– sportpályá-
ja mögötti
területen va-
lósulna meg,
m a x i m u m
bruttó 17,8
millió forint
összegben.

A testület
a kezdemé-
nyezést elfo-

gadta tehát, és vállalta a pályázás
feltételeit is, nevezetesen: a beru-
házás összegével megegyezõ 15 év-
re szóló jelzálogjog bejegyzését, és
a bejegyzéshez kapcsolódó költsé-
gek megfizetését. A beruházás
70%-ának erejéig a Magyar Állam
lesz a jelzálogjog jogosultja. A fej-
lesztés fenntartásának 15 éves idõ-
szakára a bérleti díjat fizeti; ennek
a 15 évre megállapított bruttó bér-
leti díjnak jelenértékét egy összeg-
ben szükséges kifizetni a kivitelezés
megkezdése elõtt. A bérleti díj
bruttó összege a bruttó beruházási
összeg 30 százaléka – ez 5,34 millió
forintot jelent, melyet a város az
idei évi költségvetési tartalék fej-
lesztési célú terhére biztosít. Fontos
kitétel, hogy a pályázathoz kapcso-
lódó szakmai program megvalósí-
tása érdekében az önkormányzat-
nak együttmûködési megállapo-
dást kell kötnie sportszervezettel,
vagy a Bozsik-program egyesületi
vagy intézményi programjában je-
lenleg vagy a jövõben résztvevõ in-
tézménnyel.

BÕVÜLT 
A KURATÓRIUM

Két taggal bõvült a
Zalakaros Sportjáért Közhasz-
nú Közalapítvány kuratóriu-
mának tagsága. Kovács Mag-
dolna személyében a kosár-
labda, Török Tamás személyé-
ben pedig a futball sportág
képviselete is erõteljesebben
nyilvánul meg a jövõben.

A tagság bõvítését a kép-
viselõ-testület elfogadta, a
közalapítvány alapító okira-
tába pedig bekerült, hogy a
célok elérése érdekében az
alapítvány figyelmet fordít a
látványcsapat-sportok támo-
gatására, fejlesztésére és az
utánpótlás-nevelésére is.

KÉSZÜLNEK
A TERVEK

Régi tervét, az Isteni Irgal-
masság temploma környeze-
tének rendezését és fejleszté-
sét szeretné megvalósítani az
önkormányzat. Az ehhez
szükséges terveket a város
elkészítteti, errõl a képviselõ-
testület is tárgyalt március
végi ülésén.

Mivel a beruházás a becslé-
sek szerint legalább 300 millió
forintba kerülne, mindenkép-
pen pályázati támogatással
szeretné azt megvalósítani a
város. A Balatoni Kiemelt
Üdülõkörzet hamarosan ki-
írásra kerülõ pályázataiban re-
méli a források megtalálását
az önkormányzat. A BKÜ-
pályázatok azért is fontosan,
mert azokon 95 százalékos tá-
mogatást lehet elnyerni, s ez
ilyen volumenû beruházásnál
igen komoly lehetõség.

A képviselõk elõtt Klie Zol-
tán városi fõépítész mutatta
be a tervezett fejlesztéseket.
Az elképzelések szerint a
templom mögötti területen
létrehoznának egy közösségi
épületet, melyben akár pap-
lak is helyet kaphatna, illem-
helyet létesítenének, elké-
szülne a kálvária, s a turiszti-
kai egyesület által játszótér
kialakítására beadott pályá-
zat is itt valósulna meg.

A fejlesztési elképzelése-
ket a tervtanács is vélemé-
nyezte, megvalósítását java-
solta.

Elstartolt a közmunkaprogram

MINTAPROJEKT A KAROSI

Városunkban is startolt a kormány által indított Start Közmunka-
program, melynek keretében február végétõl 43 fõnek tud az önkor-
mányzat munkát biztosítani a város területén.

Mûfüves pályát építenének
AZ MLSZ PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDVA

Kisméretû mûfüves pálya építésére ad be pályázatot az önkormányzat
– az errõl szóló határozat a testület március 22-i ülésén született meg.

Deutschné Lang Erika sportért felelõs alpolgármester elmondta: a
látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi ha-
tálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség lab-
darúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett
meg azzal a céllal, hogy az országban új mûfüves nagypályák és kispá-
lyák épüljenek; ehhez a programhoz kíván csatlakozni Zalakaros is.

Az iskola pályafelújítását remélhetõleg hamarosan
követi a mûfüves pálya építése.
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A bécsi workshopra március 28-
án került sor a Collegicum Hun-gar-
icum épületében, itt Zalakaros, Vo-
nyarcvashegy, Hévíz mutatkozott
be többek között a szakma képvi-
selõi elõtt.

A résztvevõk prezentáció segít-
ségével ismerkedhettek meg a Ba-
laton-parti fürdõélettel, megismer-
hették a térség melegvizes fürdõ-
helyeit, divatbemutatót is láthattak,
sõt, megkóstolhatták a térség kü-

lönleges ízeit is, hiszen a nap végén
hidegtálak, borkóstoló várták a
vendégeket.

Településünket a kiállításon
Jámbor Tímea, a város komplex
marketingjéért felelõs szakember

képviselte, aki el-
mondta: Zalaka-
ros mint az
egészségturiz -
mus fellegvára és
a Kis-Balaton fõ-
városa egyaránt
bemutatkozott.
Zalakarosról a
bécsi sajtótájé-
koztatón Leo-
pold Ott - Asper-
hofen testvérvá-
rosunk alpolgár-

mestere- mondott dicsérõ szava-
kat. A lapunk megjelenésével azo-
nos idõben megrendezésre kerülõ
pozsonyi szakmai workshopon is
hasonló sikerre és érdeklõdésre
számít városunk.

Nem baj, ha már a spájzban vannak
(Folytatás az 1. oldalról.)

– Mi indokolta Zalakaros
moszkvai jelenlétét?

– A tradicionális külföldi küldõ
területekrõl, így Németországból,
Ausztriából érkezõ vendégek által
eltöltött stagnáló, és több helyütt
visszaesõ vendégéjszaka-számokat
turisztikai szempontból növekvõ,
új desztinációkból kell pótolni. Az
egyik ilyen lehetõség Oroszország
lehet, melyet a statisztikai adatok
is igazolnak. Az oroszok élénk ér-
deklõdést mutatnak ugyanis a me-
legvizes fürdõhelyek és az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások iránt.
Ilyen szempontból hazánk kiemelt
figyelemre számíthat, s a rengeteg
gyógyfürdõ mellett viszonylagos
közelsége is fontos szempont. Az
orosz érdeklõdés adatokkal is kivá-
lóan alátámasztható: 2011-ben az
Oroszországból érkezõ vendégek
449 000 vendégéjszakát töltöttek
Magyarországon. Ezen vendégéj-
szaka-szám közel öt százaléka Hé-
vízen realizálódott. 2010-rõl 2011-

re több mint 21%-os növekedést
regisztráltak az orosz vendégek
szállodákban eltöltött vendégéj-
szaka-számai tekintetében. Sõt, a
2011. januári statisztikai adatok
2012 hasonló idõszakával összevet-
ve 56%-os növekedést mutatnak.

– Milyen volt a zalakarosi
stand fogadtatása, látogatottsá-
ga Moszkvában?

– Több mint 70 utazási iroda
kereste fel standunkat. Az utazási
iroda tulajdonosok wellness-,
gyógy- és szabadidõs programok
után érdeklõdtek, minimum 10
napos itt-tartózkodással. A vásá-
ron a magyar stand egyébként
Görögország, Bulgária és Tunézia
közvetlen szomszédságában volt.
Az új dizájnnal megjelenõ infor-
mációs anyagaink, a prospektusok
és szórólapok nagyon kelendõek
voltak. Az egyértelmûen látszott,
hogy Zalakaros fõként a családi
szegmens számára lehet vonzó az
orosz piacon. 

– Zalakarosnak azért alaposan

fel kell ké-
szülni az
orosz vendé-
gek fogadá-
sára. Ön
hogy látja:
mik az orosz
piaccal való
foglalkozás
a lapfe l tét -
elei?

– Elsõsor-
ban a nyelvi
felkészültsé-
get említeném. Az információs
tábláknak, a menüknek orosz
nyelven is meg kell jelenniük, a
weboldalunkon orosz nyelvû
anyagnak is helyet kell kapnia.
Fontos volna, hogy idegenforgal-
mi szakembereink egy része leg-
alább - nemcsak a Tourinform-
irodában, de a szállodákban is –
beszéljen oroszul. Nagyon fontos-
nak tartanám testvérvárosi kap-
csolat létesítését egy orosz tele-
püléssel, s hiteles kommunikációt

kell folytatnunk oroszországi és
ukrán vásárokon. A marketing
munkába be kellene vonni a
zalakarosi orosz ingatlantulajdo-
nosokat, mert õk rendelkeznek
kellõ meggyõzõ erõvel a népük
felé.

Egyértelmû jelei mutatkoznak
annak, hogy Oroszországot Kína
mellett a jövõ piacainak tekintik,
ezért a mi marketing munkánknak
is aktívabbnak kell lennie e keleti
terület felé. 

Egészségturizmus a határmenti régióban címmel tartottak tu-
risztikai konferenciát Bükön a Vas megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében a Nyugat-Pannon és Burgenlandi Régió
szakemberei számára március 26-án. A találkozón városunk is
képviseltette magát: Jámbor Tímea kommunikációs és marketing
vezetõ, valamint városunk egészségturisztikai nagykövete, Ka-
tus Attila tartott elõadást, melynek során az egészségturizmus-
nak városunk életében betöltött szerepét mutatták be. Az elõ-
adók betekintést nyújtottak a fürdõ, valamint Zalakaros azon
törekvéseibe, melyek segítségével Zalakarost az egészségturiz-
mus fellegvárává kívánják tenni. 

A szakmai találkozón emellett bemutatkozott Bük, Sárvár,
Pannonhalma fürdõje is, illetve az ausztriai Bad Tatzmannsdorf-
i fürdõ tapasztalatairól és a Burgenlad egészségturizmusban be-
töltött szerepérõl is hallhattak az érdeklõdõk.

Bécsi workshop
A térségi TDM pályázat keretében a pályázatban részt vevõ telepü-

lések – köztük Zalakaros – két idegenforgalmi szakvásáron képviselte-
tették, illetve képviseltetik magukat. A közelmúltban Bécsben, hama-
rosan pedig Pozsonyban mutatják be az érintettek a Nyugat-Balatoni
régiót az ottani külképviseletekkel közös szervezésben.

Tapasztalatcsere Bükön

HATÁRMENTI
FÜRDÕK RANDEVÚJA



A fórumon Novák Ferenc pol-
gármester szólt az önkormányzat
elmúlt évérõl röviden, és bemutatta
azokat a pályázatokat, elképzelése-
ket, melyeken a város folyamato-
san dolgozik, illetve, amelyekben
már eredményt ért el.

Dr. Burján Richárd, a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója az
önkormányzat által már elfogadott
ötéves fürdõfejlesztési koncepciót
mutatta be, és részletesen ismertet-
te a nemrég elindult vízi gyermek-
világ projekt megvalósításának lé-
péseit. A Zalakarosi Turisztikai

Egyesület elnökeként a város új
marketing stratégiájáról szólt, ki-
emelve az online marketing egyre
fontosabb szerepét.

M e g h í -
vott ven-
d é g k é n t
Kurucz Atti-
la könyvvizsgáló a gazdasági társa-
ságok nyereségadó befizetésének
lehetõségeit ismertette, melynek
lényeges eleme, hogy annak het-
ven százalékát helyben lehet tarta-
ni, látványsportágak támogatásá-
val.

Deutschné Lang Erika alpolgár-
mester ehhez kapcsolódóan el-
mondta: az önkormányzat várja a
helyi gazdasági társaságok ilyen jel-
legû támogatásait, hiszen azokkal a
kosárlabda és futball sportágakat
és az itt zajló utánpótlás nevelést
tudná a város segíteni, sõt, lehetõ-
ség nyílna sportfejlesztések megva-
lósítására is. 

A hozzászólások egy része a tár-
sasági adó befizetésének konkrét
lépéseivel kapcsolatban érkezett, s
a fórum kiemelt kérdésköreként a
vállalkozók a téli nyitva tartás körü-
li problémákat ecsetelték. Elhang-
zott: akadnak, akik a veszteségek

ellenére sem zárnak be a téli hóna-
pokra, s szeretnék, ha az önkor-
mányzat valamilyen módon segíte-
né ezeket a vállalkozásokat törek-
vésükben. Többek szerint az a jó
megoldás, ha ezen idõszakban az
infrastruktúrát és a pályázati lehe-
tõségeket az önkormányzat bizto-
sítja a nyitva tartó vállalkozók szá-
mára. Szabadics József, a Zalakarosi
Vállalkozók Szövetségének elnöke
a téma kapcsán rámutatott: az el-
múlt idõszakban minden eddiginél
több kulturális lehetõség, rendez-
vény zajlott a városban, az õszi és
téli idõszakban is, ami szintén segít-

het a téli nyitva tartással mûködõ
vállalkozásoknak, mivel a meg-
növekedett forgalomból õk is pro-
fitálhatnak. Az elnök méltatta az
önkormányzat és a vállalkozók kap-
csolattartásában bekövetkezett po-
zitív változásokat is. 
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A hagyományokhoz híven már-
cius végén került sor Az Év Vállalko-
zója díj átadására. A díjat a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége a
helybéli vállalkozásokban élen já-
róknak ítéli oda. A kitüntetést ezút-
tal Halász Sándor vehette át
Mazzag Ferenctõl (felül), a Zala Me-
gyei Kereskedel-
mi és Iparkamara
elnökétõl és Tóth
Zoltán ZVSZ alel-
nöktõl március
30-án, az Arany-
szarvas vendég-
lõben tartott ün-
nepségen.

Halász Sán-
dor családi vál-
lalkozásként kö-
zel húsz éve mû-
ködtet cukrász-
dát, melynek
termékeivel a

környék szállodáit, kereskedelmi
egységeit látja el. Minõségi munká-
val, hagyományos ízvilággal, termé-
szetes alapanyagokkal készült süte-
ményei, pékárui méltán vívnak ki
elismerést a környéken.

Szabadics József javaslatára elis-
merõ oklevéllel köszönte meg a

s z ö v e t s é g
Szécsényi Sza-
bolcs, a ZVSZ tit-
kárának a szö-
vetségben vég-
zett eddigi mun-
káját (alsó kép).
A tagság egy-
hangú szavaza-
tával odaítélt el-
ismerést szintén
az ünnepség ke-
retében adta át
Tóth Zoltán alel-
nök.

Új elnököt választottak
Arany Józsefet választotta elnökéül a Zalakarosi Vállalkozók

Szövetsége a közelmúltban tartott közgyûlésén, miután
Szabadics József a tagság elõtt is lemondott eddigi tisztségérõl.
A pénztárosi tisztség betöltésére ifjabb Farkas Lászlónak szavaz-
tak bizalmat a tagok.

A közgyûlésen Szabadics József elmondta: jobbára a fiatalítás
szándéka vezérelte abban, hogy megváljon elnöki tisztségétõl, s nem
titkolt reménye az is, hogy egy fiatalosabb, lendületesebb elnökség-
gel a ZVSZ tagösszetételében, programjában is érhetõ el változás.

Az elnök számot adott a szövetség által végzett addigi munkáról,
kiemelve azokat a programokat – így a gyermeknap rendezését, a vá-
rosnapokon  és a borfesztiválon való aktív részvételt, a tanulmány-
utak szervezését, képzések, fórumok rendezését -, melyeket elnöksé-
ge alatt a ZVSZ szervezett és vitt végig. Elmondta: a megalakulás utá-
ni években kérdõívek kitöltésére, értékelésére, megyei szintû szakmai
napok szervezésére is nyílt lehetõség, és nagyon szeretné, ha ezek a
törekvések újraélednének a szervezetben. Szabadics József megkö-
szönte a tagság eddigi támogatását és jelezte: tevékenységével, kap-
csolatrendszerével továbbra is támogatja a ZVSZ ténykedését.

A tagok nevében Lendvai Miklós méltatta a leköszönõ elnök mun-
káját, Arany József pedig a hozzá fûzött bizalmat köszönte meg.

Közös fórumot tartottak
Közös fórumot szervezett március 26-án az önkormányzat és a

Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége. A találkozó célja az önkormányza-
tot és a vállalkozókat érintõ közös kérdések, problémák megvitatása,
valamint a város és a fürdõ által tervezett fejlesztések megismerteté-
se ezen a fórumon is.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁLLALKOZÓK KAPCSOLATA

Elismerések

Szabadics József a tagság elõtt is lemondott elnöki tisztségérõl.
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A rendkívül ízletes ebéden te-
hát a sajtó képviselõ, Deutschné
Lang Erika alpolgármester és Jám-
bor Tímea városmarketing vezetõ
vett részt, a vendégeket a házi-
gazda nevében Varga Lajosné, a
hotel vezetõje fogadta.

A sok finomságot hamar le le-
hetett aztán dolgozni, mivel a
rendezvény sportos délutánnal
folytatódott. A Gránit Gyógyfür-
dõ úszómedencéjében a Fodros
Vízitúrákat szervezõ Fodros
Krisztina és csapata a
Tourinform-irodával együttmû-
ködve kenuversenyt hirdetett
meg és bonyolított le. A verse-
nyen az egészen fiataloktól az
idõsebbekig minden korosztály
képviselte magát, a vízi csata két-
két kenupárral zajlott. Katus Atti-
la is csónakba ült, mi több: igye-
kezett bemutatni, hogy az aero-
bic a kenuban is „mûködik”. Tö-
rekvését fél siker koronázta, né-
hány bemutató mozdulat után
ugyanis vízbe pottyant.

A tornaóra folytatásától azon-
ban ez sem tántoríthatta el: a
termálmedencéknél vizes aero-

bikkal várta a vendégeket, s ala-
posan ki is fárasztotta a népes
társaságot.

A fárasztó, mégis kellemes tor-
nát a kenuverseny résztvevõinek
szánt díjak átadása követte, s
akadt rajongó, aki Katus Attilát itt
is tortával köszöntötte.

Az ünnepség csúcspontja az es-
ti Aquatherm Hotelbeli parti volt,
ahol Ledneczky Mária, a hotel ve-

zetõje és Novák Ferenc polgár-
mester köszöntötte fel a bajno-
kot. A polgármester elmondta: a
Katus Attila nevével fémjelzett
egészséges életmód és Zalakaros
turisztikai szemlélete teljes össz-
hangban áll, s örömmel vette a vá-
ros, hogy az életmód tanácsadó
felvállalta Zalakaros egészségtu-
risztikai nagykövetének tisztét, és
valóban mindent megtesz azért,

hogy felhívja a figyelmet arra, ho-
gyan tudunk, hogyan lehetséges
valóban megfelelõ, egészségtuda-
tos szemlélettel élni. 

A beszédek és ajándékok (no
és a torta) után igazi születésnapi
buli következett, a hotel szakácsai
pedig egészséges és természetes
alapanyagokból készült ételekkel,
desszertekkel lepték meg a ven-
dégeket.

Folytatódik az egészségtudat-formálás

FITT-OÁZIS ÉS SZÜLETÉSNAPI PARTI

A Hotel Freyában, ünnepi
ebéddel kezdõdött a ZalaKatus
Fitt-Oázis elnevezésû program-
sor, mely amellett, hogy váro-
sunk egészségturisztikai lehetõ-
ségeit volt hivatott számos
program keretében bemutatni a
vendégeknek, valamint a prog-
ramsorhoz kapcsolódó study
tour nyomán a szaksajtó képvi-
selõinek, Zalakaros egészségtu-
risztikai nagykövete, Katus Atti-
la születésnapi partija is volt
egyben.
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Elkezdõdik ugyanis az óvoda
korszerûsítése és bõvítése, melyre
korábban pályázati támogatást
nyert el városunk. A képviselõ-tes-
tület közbeszerzési eljárás során a
SZABAU Invest Kft-t választotta ki a
felújítási munkák elvégzésére.

A költözés után az ovisokat az
iskola egy-egy osztálytermében he-
lyezték el, s mind az iskolások, mind
az óvodások remélik, hogy ebben a
néhány hónapban a lehetõ
legzökkenõmentesebben tudnak
dolgozni a megváltozott körülmé-
nyek között, s az átmeneti „kelle-
metlenségek” után egy szépen fel-
újított, az eddiginél jóval kényelme-
sebb óvodát kapnak a kicsik.

Az óvoda felújítási projekt célja

az óvoda épületének korszerûsíté-
se, beleértve a homlokzati felületek
hõszigetelését, nyílászárók cseréjét,
az épület földszintjének akadály-
mentesítését, a tetõfedés cseréjét,
az óvoda belsõ festését és burko-
latcseréjét, udvari teraszrészek át-

építését, illetve a teljes elektromos
rekonstrukciót.  A fûtésrendszer
korszerûsítésével, a melegvíz nap-
kollektorral történõ biztosításával
jelentõs energia takarítható majd
meg. A belsõ átalakítás keretében
tornaszobát hoznak létre a föld-
szinten. A jelenleg ott lévõ helyisé-
gek (mosó, öltözõ-szociális blokk) a
tetõtérbe költöznek.

A beruházás során megvalósul
az épület akadálymentesítése is.

Az Év Legbarátságosabb Szállo-
dája versengés célja felkutatni és
megismertetni, hogy mely magyar-
országi szálláshelyek voltak a legfi-
gyelmesebbek az elõzõ évben. 

A Turizmus Bulletin tájékoztatá-
sa szerint az 50 vendégszobánál ki-
sebb szállodák közül Az Év Legba-
rátságosabb Szállodája a Kék Duna
Wellness Hotel lett 10.375 szavazat-
tal, míg az 51 szobánál nagyobb
vendéglátóhelyek kategóriájában a
MenDan Thermal Hotel &
Aqualand**** állhatott fel a dobo-
gó legfelsõ fokára. A szálloda
11.420 voksot „zsebelt be” a két hó-
napig tartó megmérettetés alatt. 

A másodízben megrendezett
versenyben több mint 94.000 sza-
vazó döntötte el, melyek a legjobb
hazai hotelek. Az utazók a
www.szallodaverseny.hu, oldalon, a

játék Facebook oldalán, a Wellness-
Szállás és a PrémiumHotelek.hu ol-
dalakon szavaztak.

A nagy szállodák versenyében
(51 szobánál nagyobb kategória)
7.085 vokssal második helyen vég-
zett a Hotel Karos Spa****superior,
a harmadik helyért vívott izgalmas
hajrában a Hotel Eger***superi-
or&Park**** diadalmaskodott
(4.568 szavazat).      

A versennyel idén is a hazai tu-
rizmus erõsítése, a szállodaipar és a
vendéglátás imázsának javítása volt
a cél. Biztosak vagyunk abban, hogy
ha az utazni vágyók megtapasztal-
ják az odafigyelést, akkor sokan vá-
lasztják a belföldi hoteleket, a kül-
földi utazás helyett – mondta
Csobota-Kis Árpád, a verseny ötlet-
gazdája. 

Az elismeréseket a szállodák ün-

nepélyes díjátadó keretében április
2-án, Budapesten vehették át. 

A vendégek legrangosabb elis-
merésérõl Czimondor Nándor szál-
lodaigazgató nemrégiben sajtóva-
csora alkalmával tájékoztatta a ré-
gió médiáinak képviselõit.

A szabad sajtó napja alkalmából
szervezett vacsorával a szálloda a
térségben dolgozó újságírók, tévé-
sek, rádiósok felé tolmácsolta köszö-
netét a térség és a megye idegenfor-
galmának népszerûsítése érdekében

végzett munkáért, a régióban elsõ-
ként szervezve ilyen találkozót.

A találkozó alkalmával
Czimondor Nándor bemutatta a
szálloda szolgáltatásait, lehetõsége-
it is a vendégeknek, szólt a válság
idején tett erõfeszítésekrõl, a for-
galom megtartása érdekében vég-
zett munkáról. Kiemelte: az idei év-
tõl vendégszám növekedést várnak,
s bíznak abban, hogy fejlesztéseik
és felújításaik kedvezõ visszhangra
találnak vendégeik körében.

Karosiak vitték el a pálmát
A MenDan Hotel lett Az Év Legbarátságosabb Szállodája. A március

20-án lezárult szavazás eredményét a közelmúltban hozták nyilvános-
ságra, s a vendégek értékelésén alapuló szavazáson nemcsak az elsõ,
de a második hely is zalakarosi szállodát illetett, ezüstérmes ugyanis a
Hotel Karos Spa lett.

Czimondor Nándor vacsorán köszönte meg az újságírók munkáját.Útra keltek az ifjak
Veszprém volt az úti célja a Karosi Ifjak Köre immár hagyomá-

nyosnak mondható tavaszi kirándulásának.
A három napos kikapcsolódás elsõ állomásaként – lévén,

hogy a fiatalok nemzeti ünnepünk idején keltek útra – megko-
szorúzták Petõfinek a megyeszékhelyen álló szobrát, s megte-
kintették a királynék városát. A második napon a 22 tagú csapat
Állatkerti sétát tett, megtekintette a várat és a híres Tûztornyot
is. Az utolsó napon a tapolcai tavas barlangot csodálták meg,
majd Keszthely következett. 

A kirándulás kétségkívül remek hangulatban telt, s amennyi-
ben a lehetõségek engedik, útra kelnek jövõre is.

Költöznek az apróságok
Április elsõ hetétõl átmenetileg az általános iskolába költöznek át

az óvodások, illetve lapunk megjelenésekor már remélhetõleg be is
„lakták” új helyüket.

ELKEZDÕDIK AZ ÓVODA FELÚJÍTÁSA

Fiatalok a veszprémi Petõfi-szobornál.
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A résztvevõket köszöntõ Novák
Ferenc polgármester elmondta:
Zalakaros határozott törekvése az
egészségnek, mint az egyik legfon-
tosabb értéknek a hangsúlyozása. 

– A múlt esztendõben készítet-
tük el a település egészségügyi
koncepcióját, melynek alapján a
lakosság egészségének javítása ér-
dekében is több intézkedést tet-
tünk – jelezte, példaként emelve ki
a HPV vírus elleni oltás ingyenessé
tételét az érintett korosztály számá-
ra, a parlagfûirtás kiemelt kezelését,
a szûrõvizsgálatok megvalósítását,
az intenzív sportfejlesztéseket. 

Hangsúlyozta: az önkormányzat
a turizmus területén is szeretne az
egészség témájában tovább lépni.
Ebben az évben kerékpáros ház
épül, a bakancsos turizmus kiemelt

szerepû a programkínálatban, fo-
lyamatos fejlesztés alatt áll a park-
erdõ infrastruktúrája, ahol most
nordic-wolking és erdei tornapálya
épül.

Zalakaros szeretne az egészség-
megõrzés fellegvára is lenni, ehhez
a törekvéshez megnyerte a több-

szörös világ-és Európa-bajnok Ka-
tus Attilát. õ, mint a település
egészségturisztikai nagykövete,
mozgás és életmódprogramjaival és
hírnevével sokat tud tenni a beteg-
ségek megelõzése, az egészséges
életmód érdekében – hangsúlyoz-
ta.

Az  óvodások már második éve
emlékeznek meg  március 22-rõl, a
Víz Világnapjáról.

A hét folyamán képekrõl szerez-
tek ismeretet arról, hogy a víz mi-
lyen fontos az emberek, állatok,
növények számára. A földgömböt
forgatva rácsodálkoztak arra, hogy
bolygónk mekkora részét borítja
víz. Kísérlettel tapasztalhatták meg
a természetben végbemenõ folya-
matot, a víz körforgását. A lecsapó-
dott vizet a bõrükön érzékelték
meg. Rengeteg ismeretük van a
vízszennyezésrõl, ebben az ember
szerepérõl. Meg tudták fogalmazni,
mire kell az embernek vigyázni,
hogy megõrizze a természetben
elõforduló vizek tisztaságát. Ebbõl
az alkalomból látogattak el a nagy-
csoportosok a zalakarosi gyógyfür-
dõbe, hogy megismerkedhessenek
a gyógyvíz felhasználásával a
gyógyászatban. Ódor Ágota, Ági
néni jóvoltából a gyerekek széles-
körû, az életkoruknak megfelelõ
tájékoztatást kaptak, s természete-
sen meg is nézhették, hogyan gyó-
gyítanak a vízzel. Kis üvegben min-

den csoport hozott az oviban ma-
radóknak gyógyvizet, termálvizet,
hogy õk is megismerjék színét, illa-
tát. Természetesen el is mesélték a
többieknek, mit láttak. Ez a látoga-
tás élményt és új ismeretet nyújtott
a gyerekeknek, hiszen olyan dolgo-
kat láthattak, amit a koruknál fog-
va még nem tapasztalhattak meg.

A MAGYAR–LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA 
Van egy nemzet Európában: a lengyel, amely mindig kiállt és

kiáll a magyarok mellett. 
„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.”

A koccintáskor gyakran elhangzó közmondás, amelyet Lengyelor-
szágban és Magyarországon csaknem mindenki ismer, és amely a
két nép történelmi barátságát példázza. Allegorikusan úgy is
szokták megjeleníteni a lengyel és a magyar nép kapcsolatát,
mint két örök életû tölgyfát, amelynek bár törzse különálló, de
gyökerei teljesen összenõttek.

A magyar és lengyel történelem közös vonásai, a két nép kö-
zött kialakult szoros, történelmi barátság tiszteletére 2007-ben a
Magyar Országgyûlés március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság
Napjává nyilvánította. Már az Árpád-korban dinasztikus kapcso-
latok fûzték össze a magyar és a lengyel uralkodóházat, a XIV.
században az Anjou-házi Nagy Lajos király idején pedig perszoná-
lunió fogta össze a két országot. A lengyelek ma is legnagyobb
uralkodóik között tartják számon Báthory István erdélyi fejedel-
met. A lengyel és magyar nemzet történetének legjelentõsebb és
legfényesebb fejezetei közé tartozik a 1848–49- es forradalom és
szabadságharc, amelyben Bem és Dembiñski tábornokkal az élen
több ezer lengyel vett rész. A második világháború kitörésekor
Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont, így
térségünkben Kanizsán találtak többen menedékre. A két ország
egyszerre lett a NATO és az Európai Unió tagja. 

Településünk a lengyel Olesnoval 2008-ban kötött partnervá-
rosi megállapodást. A két település élénk, intenzív kapcsolatokat
ápol egymással. Történt kezdeményezés a szintén dél-lengyelor-
szági Szent Imre kultuszt ápoló Nowa Slupia településsel is, de ez
a kapcsolatépítés jelenleg szünetel. 

Európában tehát van egy nemzet, a lengyel, amely a mai na-
pig nagy szeretettel és pozitív attitûddel közelít felénk. Ez egy
olyan kivételes érték, amelyre nemcsak a múltbeli kapcsolatot le-
hetett alapozni, hanem a jelent is építeni lehet vele.

Mindent meg kell tenni tehát azért, hogy a magyar-lengyel ba-
rátság megmaradjon, ennek pedig egyik záloga lehet a fiatalok
bevonása a kapcsolatépítésbe.

Novák Ferenc

Érték az egészség
A Hotel Karos Spa-ban tartot-

ta éves közgyûlését az Egészsé-
ges Városok Magyarországi Szö-
vetségének Közgyûlése. A fennál-
lásának 20. évét ünneplõ társa-
sághoz városunk hét évvel ezelõtt
csatlakozott, s második alkalom-
mal adott most otthont a rendez-
vénynek.

A víz világnapján

A konferencia résztvevõit az önkormányzat nevében Bácsai Attiláné fogadta.
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A kiállítás rávilágított a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságára. Mint
kiderült: Magyarországon évente
84 millió kg papírhulladék keletke-
zik. Újra papírból hullámkartont,
élvédõket, papírcsöveket, irodai pa-
pírokat, borítékokat, sõt gyönyörû
kartonbútoro-
kat, lámpákat,
vázákat készí-
tenek, melyek-
bõl láthattak is
mintadarabo-
kat a gyerekek.
Nem elhanya-
golható szem-
pont, hogy
ezen termékek
újrafeldolgozá-
sához negyed
annyi víz és
energia fogy,
mint az új papírtermékek elkészíté-
séhez – hangzott el.

A gyerekek hallhattak a mû-
anyagok és fémhulladékok újra-
hasznosításáról is, sõt, az ezekbõl
készült termékeket ugyancsak
megtekinthették.

A kiállításon külön figyelmet

szenteltek a kertben és a konyhá-
ban keletkezõ növényi eredetû
zöldhulladék komposztálással tör-
ténõ hasznosításának. Döbbenetes
volt látni, hogy mindennapi életünk
során milyen óriási mennyiségû sze-
metet, „termelünk”.

S amit a gyerekek remélhetõleg
jól megjegyeztek maguknak: ne vá-
sároljunk a környezetre káros ter-
mékeket, de ami még fontosabb:
ne feledjük, hogy a földet nem
apáinktól örököltük, hanem unoká-
inktól kölcsönöztük. Védelme
mindannyiunk közös felelõssége.

A színjátszósok bemutatóján öt is-
kola színjátszó csoportja vett részt,
akiknek elõadását zsûri is figyelte és ér-
tékelte. Arany minõsítést szerzett a
Zalakomári Általános Iskola Pinokkió
csoportja és a Móra-iskola színjátszó
csoportja. Ezüst minõsítést szerzett az
iharosberényi Talentum Mûvészeti Is-
kola, bronz minõsítést pedig a mura-
keresztúri Zrínyi-iskola Pindurkák cso-
portja és a gyenesdiási Zsizsikek. A zsû-
ri egyéni alakításokat is jutalmazott.

A programsor másnap az „Ifjú
képzõmûvészek” kiállításának meg-
nyitójával folytatódott. A 12 iskolából
beküldött 140 pályamûbõl a zsûri 14
helyezést adott ki. Minden tanuló ok-
levelet és ajándékcsomagot kapott.

1-2.osztály: 1. Mudry Zita – Bolyai
Általános Iskola Nagykanizsa. 3-4. osz-
tály: 1. Szlámár Szimonetta – Láncos
Liliána – Nagykanizsa-Palin és Tóth
Viktória – Bolyai Általános Iskola
Nagykanizsa. 5-6. osztály: 1. Zámbori
Cintia – Zalaszabar, 2. Flórek Viktor -
Móra F. Ált. Isk. Zalakaros, 3. Balogh
Boglárka - Móra F. Ált. Isk. Zalakaros.
7-8. osztály: 1. Horváth Alexandra -
Móra F. Ált. Isk. Zalakaros.

A prózamondás versenyen 40 ta-
nuló vett részt 9 iskolából. Helyezések:
1. osztály: 1. helyezés: Benczik Bálint –
Pacsa, 2. Balogh Levente – Móra F. Ált.
Isk. Zalakaros, 3. Nagy Szonja Boglárka
- Zalaszentgrót és Farkas Abigél - Mó-
ra F. Ált. Isk. Zalakaros. 2. osztály: 1.
Vugrinecz Kinga – Kiskanizsa, 2. Bor-
bély Sára - Kiskanizsa, 3. Koósz Veroni-
ka - Murakeresztúr. 3. osztály: 1. Geren-
csér Máté – Murakeresztúr, 2. Lázár
Barnabás – Pacsa, 3. Tollár Bernadett –
Pacsa. 4. osztály: 1. Bences Martin –
Murakeresztúr, 2. Strobl Ábel – Móra F.
Ált. Isk. Zala-karos, 3. Kertész Ametiszt
– Kiskanizsa. 5. osztály: 1. Vugrinecz

Alex – Kiskanizsa, 2. Németh Tamás –
Móra F. Ált. Isk. Zalakaros, 3. Dénes
Adrienn - Zalaszabar.

A Móra könyvtári játék helyezett-
jei: 5-6.osztály: 1. Besze Brigitta –
Zalaapáti, 2. Timár Gerda- Letenye, 3.
Pozsegovits Balázs – Zalaapáti. 7-8.
osztály: 1. Karsai András  - Bolyai Ált.
Isk. Nagykanizsa, 2. Horváth Zsófia –
Rozgonyi Úti Ált. Isk. Nagykanizsa, 3.
Koller Brigitta – Zalaapáti.

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület szeretettel
meghívja Önöket a „Zalakaros és környezete TDM
Szervezet továbbfejlesztése” címû (kódszám:
NYDOP-2.3.1/B-11-2011-0004) pályázat keretében
megvalósult Online kommunikációs képzésekre. A
vállalkozásfejlesztés meghatározó szereplõjévé vált
az online marketing. Városunkban számos szálloda-
tulajdonos, magánszállásadó, étteremtulajdonos és
más vállalkozó még nem használta ki a marketing
ezen területét, melynek megismerése biztos hasznot
hozhat a közeljövõben, ezért kérjük, hogy szívesked-
jenek részt venni képzéseinken, hiszen ezzel is
Zalakaros Várost vihetjük elõrébb!

Az elsõ képzés idõpontja:
2012. április 21. (szombat) 9-17 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Az elsõ képzés részletes tematikája:
•  Keresõoptimalizálás | 8 tanóra 
o Az internetes láthatóság 

– Mért fontos, hogy látható, és megtalálható
legyél az interneten? 

– Mi a Google keresõ sikerének titka? 
o A keresés és a keresõoptimalizálás elméleti

alapjai 

– A Google keresõ mûködési elve 
– A PageRank    
– Keresési szokások 
– Speciális keresések 

o Belsõ keresõoptimalizálás (on page SEO) 
– Hogyan válaszd ki helyesen kulcsszavaid? 
– A logika 
– Kulcsszó hatékonysági mutató 
– Ami tilos a keresõoptimalizálásban: Fekete

kalapos módszerek           
o Külsõ keresõoptimalizálás (off page SEO) 

– Tudatos linképítés, linkmarketing         
– Hogyan tervezd meg a linkmarketinged? 
– Linknépszerûség ellenõrzése 
– Mennyiség vs. minõség 
– Követendõ linképítési kiskáté 
– Mi NEM linkmarketing? 

o Google+ és a 2012-es év változásai a keresõop-
timalizálásban 
– Google+: Érvek és ellenérvek 
– Hogyan változott a Google keresõje 2012 ja-

nuárjában? 
– Aktuális trendek, G+ oldal létrehozása, tech-

nikák, fortélyok. 
A következõ képzés idõpontja: 

2012. május 5. (szombat)

TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSOK!
TISZTELT TURISZTIKAI EGYESÜLETI TAGOK!

Hulladékból termék
Zalaegerszegen, március 22-én rendezték meg a „Hulladékból ter-

mék” kiállítást, amely a hulladékgazdálkodás lépcsõfokait mutatta be
a megelõzéstõl az újrahasznosításig. A programon részt vett a Móra-
iskola is, negyven diákjával.

15. Móra-napok
Színjátszó találkozóval, a színjátszó csoportok minõsítésével vette

kezdetét az immár 15. alkalommal megrendezett Móra-napok.
Az általános iskolában a megye intézményeibõl érkezett diákokat,

felkészítõ pedagógusokat a névadó tiszteletére rendezett ünnepségen
Benkõné Gulyás Edit iskolaigazgató köszöntötte. Elmondta: 1997 óta
szervezi meg az iskola a Móra-mûvek ismeretében alapuló versenyeit,
színjátszás, prózamondás, rajz és könyvtári verseny kategóriában.
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A Közösségi Ház szervezésében
és Baranyai József vállalkozó (a teke-
pálya tulajdonosa) irányításával
Zalaszabar, Zalaújlak, Sávoly, Csapi,
Nagyrécse I., II., Zalakaros, Nagyrada,
Zalakomár, Miháld és újoncként
Balatonmagyaród csapatai mérték
össze tudásukat. A sportág népsze-
rûsítésére, valamint a sportbaráti
kapcsolatok ápolására, erõsítésére
megrendezett bajnokságon
Zalakomár csapatának sikerült meg-
védenie a tavalyi elsõségét 38 pont-
tal, megelõzve a 28 pontos
Nagyrécse II. és a 26 pontos
Nagyrécse I. csapatát. A bajnokság

kiegyensúlyozottságára jel-
lemzõ, hogy Zalaújlak és
Csapi csapatai is 26 pontot
értek el, így városunk csapa-
tának a megszerzett 22
ponttal meg kellett eléged-
nie a hatodik hellyel, ami a
tavalyi eredménnyel azonos. 

A korábbi évek hagyo-
mányait folytatva a csapat-
bajnokság végén egyéni ku-
pa rendezésére is sor került,
melynek végén kupadíja-
zásban részesült a legjobb
dobó, taroló és telizõ játé-
kos. E versenyben a legjobb
taroló a Miháld csapatában
versenyzõ Horváth Zoltán, a
legjobb telizõ pedig a zalakomári
Zsovár László lett, aki az összetett-
ben is a legjobbnak bizonyult. 

Valamennyi csapat oklevelet,
míg a legjobbak kupát is kaptak,
mely díjakat Novák Ferenc, a

Zalakaros Kistérség Többcélú Társu-
lás elnöke adta át. (Képen a csapa-
tok képviselõi az elnökkel.)

– A programot 18 igazolt ver-
senyzõvel vettem át, ez a létszám
azóta 43 fõre emelkedett. Sajnos
korábban többször voltak lét-
számproblémák, mind edzésen,
mind a versenyeken, ezért volt
szükséges a létszám ilyen arányú
felduzzasztására. Jelenleg így 3
korosztályban (U7, U9, U11) folyik
a gyerekek képzése heti 2 alka-
lommal – jelezte.

Az edzõ elárulta: õsztõl szeretné
a képzést kibõvíteni, a 4-5 évesek
számára egy elõkészítõ csapatot in-
dítanak, míg a kimenõ
korosztály további
képzése és versenyez-
tetése érdekében egy
U13 csapatot szeretné-
nek az U13 bajnokság-
ban szerepeltetni,
megteremtve ezzel
egy késõbbi serdülõ-
csapat alapjait. A mun-
kát segíti az épülõ mû-
anyag borítású, villany-
fényes sportpálya és a
mûfüves grundpálya is, és - elsõsor-
ban a télen - szeretnék igénybe
venni a környezõ települések ki-
használatlan tornatermeit is, hisz
egész éves tervvel rendelkeznek. 

– Célom egy olyan utánpótlás
bázis kialakítása, ahol a gyerekek
4-14 éves korig folyamatos képzés-
ben vesznek részt, és jutnak ver-
senyzési lehetõséghez. Ehhez
szükséges a környezõ települések

fiataljainak is a bevonása, mely ál-
tal a térség labdarúgáshelyzete is
javulhat, s Zalakaros labdarúgás-
ban is betöltheti térségközponti
szerepét. Augusztusban a program
népszerûsítése érdekében ezért
egy toborzó nyári tábort is szer-
vezünk – mondta.

A gyerekek folyamatos fejlõdése
érdekében õsztõl szeretnék a kor-
csoportokat különválasztani, ennek
érdekében több edzõt foglalkoztat-
nának, az edzésszám pedig a fiata-
lok növekedésével arányosan emel-

kedne. Jelenleg a
Bozsik-program verse-
nyein vesznek részt, de
jövõben céljuk minél
több versenyen részt
venni. Az alapítvány
segítségével nemcsak
a megfelelõ szakmai
hátteret kívánják a ta-
nulók számára biztosí-
tani, hanem megfelelõ
körülményeket is te-
remtenének a maga-

sabb szintû képzéshez.
– A legnagyobb problémát to-

vábbra is a bejáró diákok hazau-
taztatása okozza, ezt a problémát
kell mindenki megelégedettségé-
re megoldani, s akkor elindulhat
egy olyan képzés, melynek kö-
szönhetõen majd csak pozitívu-
mokról számolhatunk be Zala-
karos labdarúgásával kapcsolato-
san – mondta Török Tamás.

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
Februári számunkban beszámoltunk arról, hogy a Móra-iskola

tanulói, illetve a Karos Sprint Úszóklub tagjai közül többen, foly-
tatva a korábbi évek hagyományait, bejutottak az úszás diákolim-
pia hódmezõvásárhelyi döntõjébe.

A 2012. március 24-25-én megtartott országos döntõben a
legjobban Pelczer Dorina szerepelt, aki a IV. korcsoportos lányok
között 100 m hátúszásban a dobogóról pár tizeddel lecsúszva a
negyedik helyet szerezte meg. A tavalyi évben 5. helyen végzõ
Szörcsök Martin az idén is kitett magáért, hiszen egy korosztály-
lyal feljebb ért el 8. helyezést. Sneffné Ágoston Mónika edzõ a
versenyrõl elmondta, hogy a rendkívül erõs mezõnyben, ahol
csak a megyék legjobbjai vehettek részt, remekül helytálltak az
úszóklub növendékei, különösen Dorina és Martin nyújtott ki-
emelkedõt. Martin egy évvel idõsebbek ellen érte el ezt a jó
eredményt, míg Dorinának sikerült a megyei versenyen elért
eredményén is javítani, s ez biztató a jövõt illetõen.

Nem szabad megfeledkeznünk az úszóklub többi versenyzõjé-
rõl sem, hiszen településünknek, illetve iskoláiknak már azzal is
dicsõséget szereztek, hogy bejutottak az országos döntõbe. A III.
korcsoportban Varga Krisztián 100 m háton 11., 100 m gyorson
17., IV. korcsoportban Pelczer Dorina a 4. helye mellé szerzett egy
15. helyezést 100 m mellúszásban, míg ugyancsak 100 m mell-
úszásban Hajmási Bálint 16. lett. Az V-VI. korcsoportban Kötõ Vik-
tória 100 m mellen 15., Angyalosi Dóra 100 m háton 16. helyen fe-
jezte be a diákolimpia küzdelmeit.

Kötõ Attila, az úszóklub elnöke is büszke az úszókra, hisz a
klub fennállásának legjobb eredményét érték el. Mint mondta:
reméli, hogy jövõre még jobban szerepelnek, hisz nemcsak Mar-
tin, de a középiskolában tanuló diákok is idõsebbek ellen álltak
helyt. Remek hangulatú versenyen és hétvégén vannak túl, a kí-
sérõ szülõk szinte mindegyike rekedtre szurkolta magát, s a sze-
rencsének köszönhetõen egy remek kikapcsolódásban is részük
lehetett, hisz a szálláson az olimpiai bajnok Kiss Gergõvel és a Va-
sas vízilabda csapatával futottak össze, s szurkoltak nekik a Szen-
tes elleni bajnoki mérkõzésen.

Kötõ Attila rámutatott: az úszóklub legfontosabb versenye a
diákolimpia, ezért az utazáshoz a klub is hozzájárult, de nem sza-
bad megfeledkeznünk a szülõk áldozatvállalásáról sem, hisz nél-
külük nem sikerült volna erre a szintre eljutni, ezért gratulál az el-
ért eredményhez az úszóknak és felkészítõiknek (Sneffné Ágos-
ton Mónika, Sneff Ferenc és Stégli János), s köszönetét fejezi ki a
szülõknek az áldozatos és odaadó segítõ munkájukért. 

Több edzõ, növekvõ edzésszám
Legutóbbi számunkban olvashattak arról, hogy Zalakaroson márci-

us közepétõl Török Tamás vette át a labdarúgás utánpótlás nevelését,
a Bozsik-programot. Az utánpótlás helyzetérõl és a jövõbeni tervekrõl
vele beszélgettünk. 

Befejezõdött a csapatbajnokság
Befejezõdtek a Zalakaros kör-

nyéki települések amatõr tekézõi
számára kiírt amatõr csapatbaj-
nokság küzdelmei. A több mint 10
éves múltra visszatekintõ bajnok-
ságon ezúttal a kistérség 10 tele-
pülésének 11 csapata gurított,
mely a korábbi évekhez képest
létszámnövekedést jelent.
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Üzenjük minden régi és új vásárlónknak,
hogy Behiákpusztai telepünkrõl 

ELKÖLTÖZTÜNK
újra megnyitott építõanyag üzletünkbe 

– Zalakaros Kossuth utca 23. –, 
ahol az építõanyagok teljes kínálatával

állunk továbbra is kedves vásárlóink 
rendelkezésére.

Telephely:
Zalakaros, Kossuth u. 23.

Telefon: (+36) 93/340-836
Web: http://epforgkft.hu
Email: info@epforg.hu

Épforg Kft.
építõanyag és fürdõszoba

szakáruház Az építõanyagok forrása

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

HÚSVÉTI
ISTENTISZTELET

Húsvéti házi istentiszteletet tartunk
Pappné Gerencsér Zsuzsannánál
Zalakaroson a Hegyalja út 5. szám
alatt április 7-én, nagyszombaton
16.30 tól. Önt is szeretettel várjuk!   

Hella Ferenc lelkipásztor

Április 14. (szombat) 09.00:
Kalandtúra „Sportolj és Nyerj!!!”

Zalakaros, Általános Iskola 
Szervezõ: Közösségi Ház

Április 20–22. (péntek–vasárnap):
Nyitott Pincenapok

Garabonc, Kránicz Borház
Szervezõ: Kránicz László: 

+3630-330-00-16

Április 21. (szombat) 13.00:
Önkéntesek Fiatalok Napja

Zalakaros, Parkerdõ
Szervezõ: Közösségi Ház, 

Karosi Ifjak Köre Egyesület

Április 27. (péntek) 20.30–02.00:
Éjszakai élményfürdõzés 
Zalakaros, Élményfürdõ

Szervezõ: Zalakarosi Fürdõ

Április 28. (szombat):
Mazsorett Majális

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai

Egyesület

Április 29. (vasárnap):
ZalaKatus Fitt-Oázis 2012

Zalakaros, Parkerdõ, Fürdõ, 
Kis-Balaton. Szervezõ: 

Zalakarosi Turisztikai Egyesület
(Jámbor Tímea) +36 93/340-420

Április 29. (vasárnap) 8.00:
Reggeli torna és kocogás 
a parkban – Zalakaros, 

Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai
Egyesület; +36 93 340 421

Jelentkezés: Tourinform Iroda

Április 29. (vasárnap) 9.00:
Majális a zalakarosi Repülõtéren

Zalakaros, Repülõtér
Szervezõ: Pusztai Roland:

+3620/286-0766 vagy Bodó Roland:
+3620/777-9135

Április 29–május 1.:
Majális – Garabonc, Kránicz Borház

Szervezõ: Kránicz László: 
+3630-330-00-16

A programváltozás
jogát fenntartjuk!

Áprilisi programok

II. AQUATHERM
MINIGOLF-KUPA

2012. április 12 és 15. között
az Aquatherm Hotelben meg-
rendezésre kerül a Magyar
Minigolf Szövetség szervezésé-
ben a II. AquaTherm Minigolf-
kupa.

Pénteken és szombaton
szeretettel várunk minden
kedves Sporttársat, akik a
minigolf iránt érdeklõdnek, hi-
szen profi minigolfozóktól ta-
nulhatják meg a játék rejtel-
meit. Április 12-én 14.00-17.00
óráig, április 13-án 9.00-12.00
és 14.00-17.00 óráig ingyenes
oktatáson vehetnek részt az
érdeklõdõk.

Április 14-15.
versenynap.
Részletek: 

www.aquatherm.hu


