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Hagyományosan a Tourinform-iroda elõtti májusfa állí-
tás került a karosi majális idei évi programjainak közép-
pontjába is.

A legjobbak
között

a weboldal
A Turizmus Trend által

meghirdetett Iránytû kom-
munikációs versenyen a
Zalakarosi Turisztikai Egyesü-
let „Zalakaros város web-
oldala" pályamûve a nagykö-
zönség szavazáson, WEB ka-
tegóriában, 2. helyezést ért
el. Az elismerésért járó okle-
velet a május 22-i Turizmus
Akadémia címû rendezvé-
nyén adják át.

Mazsorett Majális Karoson
A feldíszített fát a Karosi Ifjak

Köre aktív közremûködésével vit-
ték a helyszínre és komoly munká-
val állították a helyére, majd a Ka-
ros Táncegyüttes tagjainak mûsorá-
ban gyönyörködhetett a közönség.
A táncosok karosi borral is kínál-
gatták a nagyérdemût, így az
amúgy is kitûnõ hangulat tovább
fokozódott. Az idei majálisra ma-
zsorett csoport is érkezett Nagyka-
nizsáról, akiknek felvonulása és be-
mutatója nagy sikert aratott. A
karosi majális báli zenével ért véget.

Aki nem vitte túlzásba az éjsza-
kázást, az másnap reggeli tornával
folytathatta a programsort: Fodros
Krisztina vezetésével a sportpályán
egyórás mozgásra nyílt lehetõség
(sajnos, a lehetõséggel kevesen él-
tek.) Az aktív kikapcsolódás aztán
Katus Attila vezetésével folytató-
dott, akinek ugyanis kedve, energi-
ája volt, részt vehetett Zalakaros
egészségturisztikai nagykövetének
irányítása mellett egy kis-balatoni
kerékpártúrán, valamint egy evezõs
túrán a Zala folyón. 

MÁJUSFAÁLLÍTÁS ÉS SPORTPROGRAMOK



Benkõné Gulyás Edit iskolaveze-
tõ azt kérte, hogy a már elfoga-
dott, óvodai és iskolai felvételi eljá-
rásrendre vonatkozó kitételeket a
bölcsõdei felvételik során is alkal-
mazzák, a szabad kapacitású he-
lyeket azonban továbbra is lehes-
sen más településrõl érkezett gye-
rekekkel betölteni. Mindezek mel-
lett a testület elfogadta az iskola-
igazgatói álláshelyre pályázat kiírá-
sát.

Az elmúlt évi költségvetés vég-
rehajtásáról szóló beszámolót is el-
fogadta a testület, valamint az idei
évi költségvetés módosításával is
egyetértett.

Az épített környezet helyi vé-
delmérõl szóló önkormányzat ren-
delet felülvizsgálása során egy Al-
sóhegyi úti épület utcai homlokza-
tának helyi védettségûvé nyilvání-
tásáról döntöttek. 

Módosult a közmû rendelet az
áfa változásai miatt, s változott az
ivóvíz- és csatornaszolgáltatási dí-
jakról szóló önkormányzati rende-
let is a megváltozott törvényi kör-
nyezet miatt. 2013. január 1-tõl új,
egységes táblákat kíván a kisvo-
natok megállóhelyeivel kapcsolat-
ban az önkormányzat bevezetni –
született meg a határozat az ülé-
sen -, ezzel kapcsolatban az érin-
tettekkel egyeztet a hivatal. Az át-
meneti idõszakban maradnak a je-
lenleg a vállalkozók által elkészít-
tetett táblák. 

Beszámolót fogadott el a testü-
let az elmúlt évi ellenõrzési tervrõl,
valamint a polgármesteri hivatal
2011. évi munkájáról. Utóbbi során
a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság hangsúlyozta: szükséges
lenne a számítógépes iratmegõr-
zés megvalósítására a könnyebb
kezelhetõség miatt, illetve kérte,
hogy a testületi anyagok az ülést
megelõzõen legalább három nap-
pal kerüljenek kiküldésre. Az ügy-
rendi és igazgatási bizottság  rá-
mutatott: Zalakarost mint kistérsé-
gi központot alapjaiban érinteni
fogja az átszervezés a járások ki-
alakításával kapcsolatosan, így a
Zalakarosra  és a zalakarosi kistér-
ségre vonatkozó várható hatások-
ról a Jegyzõ készítsen intézkedési
tervet, amelyet  a képviselõ-testü-
letet vitasson meg. A vizsgálat ter-
jedjen ki az átszervezés szervezési,

pénzügyi-gazdasági és személyzeti
vonatkozásaira.

Tájékoztatót tárgyalt a testület
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról, valamint a
közterület-felügyelet munkájáról,
különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartásának ta-
pasztalataira. Ezzel kapcsolatban
elhangzott: a felügyelet figyelme
terjednek ki arra, hogy különösen
most, a szezonban aktuális kérdés-
ként megjelenõen a lovaskocsik fel
vannak-e szerelve hulladékzsákkal,
továbbá a közterület-felügyelet
bizonyításként használja a rendel-
kezésre álló kamerarendszert, s
lépjen fel a szabálytalankodókkal
szemben. A vendéglõk közterület-
használati engedélyének kiadása
során azzal a kikötéssel kell a szer-
zõdést megkötni, hogy mennyi és
milyen tábla helyezhetõ ki a ven-
déglátó egység területén. 

A városnapi rendezvény elõké-

szítése is testület elé került, ismét
kérdésként merült fel az ünnepi
vendéglátás helyszíne és a fellépõk
kérdése. A döntés szerint a ven-
déglátásra a sportcentrum terüle-
tén kerül sor, az ünnepségen pedig
elsõsorban a helyi csoportok szá-
mára biztosítanak bemutatkozási
lehetõséget. Elõbbi, illetve más
rendezvény lebonyolításához a kis-
tétségi rendezvénysátor megvá-
sárlásának igényérõl is döntött a
testület, melyre 1,5 millió forintot
szán a város.

Idén is indul parlagfû gyûjtési
akció, és ez évben is részt vesz a
város a Virágos Magyarországért
versenymozgalomban – döntöttek
a képviselõk, majd az önkormány-
zatot érintõ hatályos tanulmá-
nyokról, koncepciókról, tervekrõl
fogadtak el tájékoztatót, s tárgyal-
ták a város középtávú ifjúsági kon-
cepciója cselekvési ütemtervének
végrehajtásáról szóló elõterjesz-
tést is.

Az ügyrendi bizottság vélemé-
nye az volt, hogy sürgõsen ki kel
dolgozni a kedvezményes telekér-
tékesítés feltételeit. Hangsúlyoz-
ták: fokozottabb figyelmet kell

fordítani ifjúsági koordinátor tevé-
kenységére, Czirákiné Pakulár Judit
javaslatát – amennyiben pályázati
lehetõség adódik, arra kell hang-
súlyt helyezni –, elfogadta a testü-
let.

Külön napirend foglalkozott az
otthonteremtõ programmal, hi-
szen a testület eltökélt szándéka,
hogy segítse a fiatal családok lete-
lepedését. Miután azonban nagy
mennyiségû módosító javaslat ér-
kezett be a bizottságoktól, azok
végleges rendeletbe foglalása a
következõ, májusi ülésig várat ma-
gára. Lezárta a testület az élmény-
tó tervezési programját, így a ter-
vezõk továbbléphetnek abba az
irányba, hogy az elképzelés pályá-
zatra beadható legyen. Pályázatot
ír ki az önkormányzat Behiákra
vonatkozóan irányfények kihelye-
zésének ügyében. Ajánlattételi
felhívásokat fogadtak el a 2012.
évi víziközmû beruházásokra, az
idei évi járda, út és csapadékvíz el-
vezetés felújítások, a karbantartá-
si feladatok témájában, valamint
elfogadták a non-profit szerveze-
tek támogatásáról szóló elõter-
jesztést.

2012. május 10.2

Összefoglaló a testület áprilisi ülésérõl
Zalakaros és Zalamerenye képviselõ-testületének együttes ülésével

kezdõdött a képviselõ-testület legutóbbi, soros ülése április 26-án. A
közös napirendek mindegyike az oktatási és nevelési intézmények fel-
vételi rendjének alakulásáról, az intézmények közös fenntartásának jö-
võbeni helyzetérõl szólt.

Zárt ajtók mögött tárgyalt a testület a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület gazdálkodásáról
– az errõl szóló beszámolót a képviselõk elfogad-
ták – tájékoztatott a zárt ülés napirendjeivel kap-
csolatos döntésekrõl dr. Józsa Zsanett jegyzõ.

Elfogadták a képviselõk a Sport Hotel üzemel-
tetésére vonatkozó ajánlati felhívást, a pályáza-
tokról rendkívüli ülésen döntenek. A Karos-Park
Kft. átvilágításának eredményeit összefoglaló
beszámolót is tárgyalt és elfogadott a testület.
Az átvilágítás célja az volt, hogy megerõsítse a
közbeszerzési törvényben foglaltaknak megfe-
lel-e a cég, azaz, munkáinak legalább 80 százalé-
ka valóban önkormányzati megrendelésbõl szár-
mazik-e. A vizsgálat mindent rendben lévõnek
talált, újabb hasonló átvilágításra három év múl-
va kerül sor.

Döntött a testület a Szõlõ utcai zárt csapadék-
víz elvezetési rendszer kiépítésére beérkezett
ajánlatokról is, a munka a Linakron Kft. tervei
alapján történhet, a kivitelezést a START köz-
munka program keretébe végzik el.

Foglalkoztak a képviselõk a szökõkút létesíté-
sére kiírt ötletpályázatra beérkezett tervekkel is.

Ennek kapcsán az a döntés született, hogy a
várossá avatás 15. évfordulójára a tervzsûri a Víz-
be lépõ nõ szobrának jelenlegi helyérõl, a Dísz

térrõl történõ áthelyezését javasolta a fürdõ fõ-
épületének bejáratához, a mostani csobogó he-
lyére, azzal, hogy a környezetét megfelelõen
rendbe kell hozni. A szobor vízmedencéjét újjá
kell tervezni, a vízmedence, mint csobogó üze-
meltetése, a meglévõ csobogóról megoldható –
hangzott el.

A város formálódó fõterére a Szökõkút kon-
cepció a „Promenád” téren elnevezésû terv to-
vábbtervezését javasolták, az arborétumba való
vizes szökõkút esetében a zenélõ szökõkút ter-
vét fogadták el. Amennyiben a Városháza elõtti
tér rendezése napirendre kerül, a Nemzedékek
kútja elnevezésû pályamû megvalósítását java-
solta a testület szakmai zsûri ajánlásai alapján. A
megvalósítás a fenti sorrendben is történik, az
biztos, hogy a Kisfaludy-szobor átkerül a fürdõ
fõépülete elé, a többi megvalósítása anyagi lehe-
tõség függvénye lesz.

Döntés született térkõ gyártó gép vásárlásá-
ról is – a vásárlást a munkaügyi központ finanszí-
rozza a START közmunkaprogram keretében, a
testület a gépet választotta ki a legutóbbi ülé-
sen.

Beérkezett kérelem alapján lakáscélú támoga-
tás odaítélésérõl is döntöttek – az elmúlt három
évben erre még nem volt példa.

A zárt ülés döntéseirõl
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1.) A pályázatot meghirdetõ szerv / alkalmazni kívánó szerv
megnevezése, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.

2.) Meghirdetett munkahely/ beosztás megnevezése:
• Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvészet-

oktatási Intézmény ,  Könyvtár és Bölcsõde
8749 Zalakaros, Liget u. 28.

• Igazgató 

3.) Képesítési és egyéb feltételek:
a.) Az 1993.évi LXXIX.tv. 18.§ - ban meghatározott pedagógus

munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai vég-
zettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga
és legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat. 

b.) A pályázathoz mellékelni kell:   
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
• A szakmai helyzetelemzésre épülõ, fejlesztési elképzelése-

ket is tartalmazó vezetõi program
• Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályáza-

ti anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
zárt illetõleg nyílt képviselõtestületi ülésen történõ tárgya-
lásra vonatkozó nyilatkozat, továbbá nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának
tartalma közölhetõ harmadik személlyel.

4.) Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:
Az 1992.évi XXXIII. Tv. szerint és magasabb vezetõi pótlék.

Az igazgatói megbízás  határozott idõre: 2012. augusztus 1.
napjától 2017. július 31. napjáig, 

Pbhi.: 2012. június 5.
Pb. módja: postai úton, írásban kettõ példány benyújtásával  
Pehi.:  2012. július 20.
Pc/ felvilágosítás:  Novák Ferenc
Zalakaros Város Polgármestere (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ
tér 1.) Telefon: 93/340-103

Közzététel helye: Oktatási és Kulturális Közlöny, NKI internetes
honlapja, Zalakaros Város Honlapja, Karosi Krónika

TISZTELT TURISZTIKAI EGYESÜLETI TAGOK!
TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSOK!

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 megvaló-
sult harmadik online kommunikációs képzésre. A vállalkozásfejlesztés
meghatározó szereplõjévé vált az online marketing. Városunkban
számos szállodatulajdonos, magánszállásadó, étteremtulajdonos és
más vállalkozó még nem használta ki a marketing ezen területét,
melynek megismerése biztos hasznot hozhat a közeljövõben, ezért
kérjük, hogy szíveskedjenek részt venni képzéseinken, hiszen ezzel is
Zalakaros Várost vihetjük elõrébb.

A harmadik képzés idõpontja: 2012. május 12. (szombat) 9-17 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

A képzés részletes tematikája:
•  Közösségi média | 8 tanóra 

o Közösségi média alapok 
– Mi a közösségi média? 
– Kis és nagy külföldi cégek stratégiái, sok-sok példával 
– A közösségi média helyzete Magyarországon, trendek 
– Lehetõségek és veszélyek 
– Milyen közösségi marketing eszközök léteznek? 

o Twitter és a mikroblogolás 
– A Twitter lényege és a benne rejlõ marketing lehetõségek 
– Kifejezések és lehetõségek bemutatása: Twitter marketing 
– Gyakorlati tanácsok: hogyan és hogyan NE? 

o Facebook az üzletben 
– Professzionális Facebook üzleti oldalak (fülek) lehetõségei 
– Facebook üzleti oldal népszerûsítésének lehetõségei 
– Lehetõségek bemutatása a Facebook hirdetések létrehozá-

sára mérésére és optimalizálására 
o YouTube, Scirbd, Slidshare, Google+ 

– Médiamegosztások jelentõsége, használata, és a közösségi
média eszközeinek integrálása 

A képzésen való részvétel ingyenes!

Pályáznak a templomtér
és környezete megújítására

Zalakaros is részt vesz az „Egészségmegõrzés és gyógyhelyfej-
lesztés Zalakaroson a vallási turizmus és rekreációs park fejlesz-
tése révén” címû NYDOP-2.1.1/A,B-12 kódszámú kiemelt pályáza-
ton, nyertes pályázat esetén az 5 százalékos pályázati önrészt az
önkormányzat költségvetésében biztosítja – minderrõl a rövid
pályázati határidõ miatt összehívott rendkívüli ülésen döntött a
testület.

A pályázat keretében az Isteni Irgalmasság temploma környe-
zetét kívánják rendezni, megépülnének a stációk, felújításon es-
ne át az arborétum hídja és nyilvános illemhely épülne.

Az eredeti tervekben közösségi ház építése is szerepelt, ám
ennek megépítését az építészeti tervtanács egyáltalán nem java-
solta.

– A tervtanács tagjai nem javasolták a templom mögé, az ar-
borétum területére még egy épület kialakítását, örülök, hogy a
testület is elvetette végül ezt az ötletet – fogalmazott Marton
Tamás képviselõ, a tervtanács tagja. Hangsúlyozta: a közösségi
épület létjogosultságát mind a szakemberek, mind a lakosság és
több képviselõ is megkérdõjelezte, így mindannyiuk számára
megnyugtató volt, hogy újabb épület nem foglalja az arborétum
zöldfelületét, ellenben, ha nyer a pályázat, az arborétum kerté-
szeti felújítása lehetségessé válik.

CIVILNAP 2012 !
Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mû-

vészeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt
vegyenek részt 2012. május 19-én 16:00-tól a parkerdei pihenõ-
helyen tartandó rendezvényünkön.

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt az immár ha-
gyományos civilnapon.

Novák Ferenc
polgármester

FELHÍVÁS!
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A Bölcsõdék Napján dr. Józsa
Zsanett jegyzõ és Süslecz Árpád
képviselõ kereste fel a legkisebbe-
ket gondozó intézmény dolgozóit,
hogy jelképes ajándékkal köszönje
meg munkájukat.

A jegyzõasszony a meghitt, csa-
ládias hangulatú találkozón el-
mondta: gyakorló anyukaként, egy

bölcsis kisgyermek édesanyjaként
nap mint nap látja, milyen szép,
egyben mennyire nehéz munka zaj-
lik a bölcsõdében. 

– Mindenkinek, aki itt dolgo-
zik, óriási a szerepe abban, hogy a
rábízott gyermekek igazán ott-
hon érezzék magukat, hogy kicsit
anyukaként is tekintsenek gondo-
zóikra, hiszen a nap nagy részében
velük vannak – mondta.

Tóth Tímea bölcsõdevezetõ
szintén azt emelte ki, hogy mindany-
nyiuknak kicsit át kell venni a szülõk
szerepét, hiszen a csöppségeket
egész napra, hetekre, hónapokra
rájuk bízzák. A bölcsõdevezetõ azt
is elmondta: mindkét csoportban
szinte teltházzal mûködnek, de ha-
marosan búcsút kell mondaniuk
sok bölcsisnek, hiszen õk az óvodá-
ban folytatják mindennapjaikat.

Benkõné Gulyás Edit iskolaigaz-
gató az önkormányzat  mint fenn-
tartó szerepét emelte ki és köszön-
te meg, majd a bölcsõde dolgozóit

Süslecz Árpád virág-
gal, Tóth Tímea veze-
tõt pedig szerény
ajándékkal köszöntöt-
te dr. Józsa Zsanett.

Ünnepelték a helyi
rendõrõrs dolgozóit is
Szent György napján.
A rendõrök védõ-

szentjének ünnepén az általános is-
kolába invitálta az õrs tagjait, vala-
mint dr. Molnár Józsefet, a kanizsai
kapitányság vezetõjét kis ünnep-
ségre Novák Ferenc polgármester;
az ünnepségen jelen volt
Deutschné Lang Erika alpolgármes-
ter és az õrssel rendszeres kapcso-

latot tartó Kö-
tõ Attila alpol-
gármester is.

Novák Fe-
renc rámuta-
tott: Zalakaros
közbiztonsága
kiemelten jó-
nak mondha-
tó, mely a vá-
ros turisztikai
szerepét te-
kintve igen

fontos jellemzõ, a turisták számára
ugyanis úti céljuk kiválasztása során
elsõdleges a közbiztonság. A polgár-
mester hangsúlyozta: az önkormány-
zat anyagi eszközökkel is támogatja
az õrs mûködését, a rendõrõrs épü-
letének felújítása is ide tartozik.

Molnár József elismerõen szólt a

város és a helyi rendõrõrs kapcsola-
táról, s elmondta: országos szinten
is igen csekély azoknak az önkor-
mányzatoknak a száma, amelyek
ilyen módon is megbecsülik rend-
õreiket.

Az ünnepelteket az iskola diákjai
kis mûsorral is köszöntötték, majd
Novák Ferenc polgármester elisme-
résben részesítette Békési Attila fõ-
törzsõrmestert, Kuzma Róbert
zászlóst és Horváth Attila zászlóst,
akik a rendõrkapitány javaslatára

vehették át a pol-
gármestertõl  ju-
talmukat.

Az önkéntes és
hivatásos tûzoltók
munkáját védõ-
szentjük, Szent
Flórián napján kö-
szöntötte Novák
Ferenc és Kötõ At-
tila. A tûzoltóság
épületében a pol-
gármester az
ügyeletet tartó hi-
vatásos lánglova-
gokat részesítette
elismerésben, raj-
tuk keresztül ter-
mészetesen min-
den tûzoltót, aki
Zalakaroson telje-

sít szolgálatot. Ezt követõen az ön-
kéntes tûzoltók munkáját méltatta
közgyûlés keretében a polgármes-
ter. Az önkéntes tûzoltó egyesület-
ben végzett kimagasló munkája el-
ismeréséül Novák Ferenc Strobl Gá-
bor részére adott át oklevelet és
tárgyjutalmat.

Megköszönték az eddigi munkát
ELISMERÉS A RENDÕRÖKNEK, A TÛZOLTÓKNAK ÉS A BÖLCSÕDEI DOLGOZÓKNAK

A rendõrség és a tûzoltók, valamint a bölcsõdék napjá-
hoz kötõdõen az önkormányzat bensõséges ünnepségen
köszönte meg azoknak a munkáját, akik a város életében
ezekhez a napokhoz köthetõen meghatározó szerepet ját-
szanak.
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HEGYKÖZSÉGI
BORVERSENY

Városunkban, az Art Hotel-
ben rendezte meg a Zalai Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsa 11.
Borvidéki Borversenyét. 

– A megmérettetésen azok
a gazdák és termelõüzemek
vehettek részt, akik korábban
hegyközségi versenyen arany
és ezüst minõsítést szereztek.
A Kerka- és Muravidékrõl,
Nagykanizsa, Zalakaros és
Zalaszentgrót térségébõl ér-
keztek díjazott borok, a zsûri
összesen 92 bort és egy pezs-
gõt bírálhatott, a borokból 66
volt a fehér-, 20 a vörösbor, és
5 rozét is ízlelhettek az íté-
szek – mondta Süslecz Árpád,
a hegyközségi tanács elnöke. 

A szakmai bírálat dr. Májer
János, a badacsonyi Szõlészeti
és Borászati Kutatóintézet
igazgatója vezetésével zajlott.
Az extra minõségû borok
nagy arany elismerését a
keszthelyi Bezerics Kereskedõ-
ház kései szüretelésû pogány-
vári furmintja, a cserszegi fû-
szerese és a deja vu cuvée-je,
valamint a becsehelyi Németh
Géza ottonel muskotálya kap-
ta meg, s további 16 bor rész-
sült arany-, 30 ezüst-, és 31
bronzérem elismerésben.

Az okleveleket Manninger
Jenõ, a megyei közgyûlés el-
nöke és Novák Ferenc, váro-
sunk polgármestere adta át,
értékelve és elismerve a borá-
szok áldozatos munkáját.

Nádor István, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság igazgatója elmondta: a máso-

dik ütem során a Zala természetes
vízjárásához igazodóan alakítják ki a
Fenéki-tavat, így árvizek esetén, na-
gyobb vízhozamnál kiterjedtebb és
mélyebb lesz a tó, szintje a folyón ér-
kezõ vízmennyiséghez igazodik.

Manninger Jenõ, a megyegyûlés
elnöke a teljessé váló Kis-Balaton

rendszer kapcsán annak turisztikai
szerepét emelte ki. Molnár Béla, az Or-
szágos Vízügyi Fõigazgatóság vezetõje

azt hangsúlyozta: a kis-balatoni beru-
házás mellett  az országban több he-
lyen is indul árvízvédelmi és vízvédelmi
beruházás, így a Tisza és a Duna vona-
la mentén alakítanak ki víztározókat. 

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt.
vezérigazgatója arról tájékoztatott,
hogy az összesen 3,3 milliárd forint

értékû, európai uniós forrásból fi-
nanszírozott beruházás kivitelezése
nyáron indul, s 2015 februárjában
fejezõdik be. A munkálatok során
4,8 kilométer hosszan épül töltés, s
több mint 93 ezer köbméternyi
mederkotrást végeznek. Két új víz-
szintszabályozó zsilipet, továbbá 19
egyéb zsilipet, „hallépcsõt" és hidat

építenek, valamint felújítanak hat
szivattyútelepet is.

A vezérigazgató kiemelte: a pá-
lyázat részeként munkát is tudnak
biztosítani tíz fõ részére, s ez szá-
mukra éppoly fontos, mint magá-
nak a beruházásnak a megvalósítá-
sa.

A Föld Napjához kötõdõ-
en a Közösségi Ház ez évben
is megszervezte az Önkéntes
Fiatalok Napját, melyen a
résztvevõk a Parkerdõ taka-
rítására vállalkoztak.

– Minden eddiginél több
önkéntes vállalta fel az erdõ
tisztítását, az akcióban a
Karosi Ifjak Köre, a Móra-is-
kola 7-8. osztályosai és több
felnõtt is részt vett. Sajnos,
akadt dolguk elég, de jó
hangulatban ment a munka
– mondta Stégli János szer-
vezõ.

A takarítást buli követte,
a parkerdei pihenõnél sza-
lonnasütéssel, zenés esttel
zárult a program.

A Parkerdõt takarították

Harminc évet vártunk rá
INDULNAK A  KIS-BALATON MÁSODIK ÜTEMÉNEK MUNKÁLATAI

Három évtizednyi várakozás után végre indulhat a Kis-Balaton víz-
védelmi beruházásának második üteme. A megvalósítás kezdetét je-
lentõ vállalkozói szerzõdést ünnepélyes keretek között árpilis 19-én ír-
ták alá Zalaváron, a Kis-Balaton Háznál. A kivitelezés jogát a Szabadics
Zrt. és a Pentavia Kft. nyerte el.
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Több mint négyszáz kisdiák dalától volt hangos a Móra-iskola az április 20-án nálunk megrendezett VI.
Kisvárosok Kórustalálkozóján. A Móra-iskola második alkalommal adott helyet ennek a rangos rendez-
vénynek, melyen megyénk városai általános iskoláinak kórusai képviseltették magukat.

– Nagyon színvonalas és értékes produkciókkal mutatkoztak be az iskolák, számos hangszert szólal-
tattak meg, hallhattunk részleteket musicalekbõl, népdalokból – értékelte a hallottak Tarnai Lászlóné
szervezõ, a zeneiskola vezetõje. A gyerekek felkészültségéhez gratulált Novák Ferenc polgármester is, aki
a rendezvény fõvédnökségét és megnyitását is felvállalta.

Országos, megyei és területi ta-
nulmányi versenyeken szerepeltek
sikeresen a Móra-iskola tanulói.

A nagykanizsai Zrínyi-Bolyai Álta-
lános Iskola és a Zala Megyei Peda-
gógiai Intézet közös rendezésében
tartott alsó tagozatosok területi ta-
nulmányi versenyén olvasás: 1. helye-
zett Csinyát Rebeka 4. osztály, angol
nyelv 1. helyezett  Bagó Laura 4. osz-
tály, német nyelv 3. helyezett
Csöndör Kamilla 4. osztály.

Országos Német Nyelvi Tanulmá-
nyi verseny megyei eredménye: 5.
helyezett Horváth Nóra 7. osztály, 10.
helyezett Varga Ilona 7. osztály.

Kõrösi Csoma Sándor szövegértõ
megyei verseny Horváth Nóra 7. osz-
tály 4. hely, Varga Ilona 7. osztály7.
hely, Bagó Laura 4.osztály  9. hely.

Országos Móra rajzpályázat 1. he-
lyezett Lennert Tamara 4. osztály.

A budapesti XIV. kerületben lévõ
Móra Ferenc Általános Iskola ebben
az évben ünnepli 40. évfordulóját.
Születésnapi ünnepségsorozata ke-
retében hirdették az országos rajz-
pályázatot, melynek díjkiosztójára
2012.április 25-én került sor Budapes-
ten, ahol Tamara személyesen vehet-
te át díját. A kapott okleveleken és
jutalom bögréken az õ rajza látható.

Zongoristák
minikoncertje

Tanszaki koncerten mutatkoztak be a
zeneiskolások tanáraik és évfolyamtársaik
elõtt a közelmúltban. A Kmecs Teodóra
tanárnõ által tanított zongora tanszakos
gyerekek számot adtak az év során meg-
szerzett tudásukról, felkészültségükrõl. A
házi koncerten is bemutatta ragyogó tu-
dását Farsang Vivien, aki április 2-án me-
gyei zongoraversenyen arany fokozatot
ért el (képünkön õt láthatják).

AZ EZÜST KLUB
KRÓNIKÁJA

Vége felé közeledik az
Ezüst Klub második féléve. Az
eltelt idõben közös nõnap
megünneplésére került sor,
melyen azonban a hölgyek is
megköszöntötték férfi klub-
társaikat; kölcsönös köszön-
tések, versek, ajándékozások
és a nyugdíjas nõk táncos be-
mutatója kerültek sorra.
Harcz Marika kozmetikus
klubtagunk is megajándékoz-
ta nõtársait saját készítésû
krémjével, hadd fiatalodjanak
a nyugdíjas hölgyek!

Két héttel késõbb dr. Hege-
dûs Ferenc háziorvos egész-
ségügyi elõadása szélesítette
ismereteinket, kellemes, ol-
dott légkörben, kérdés-felelet
formájában is. Március köze-
pén megemlékeztünk a sza-
badságharcról. Ugyane hó-
napban ingyenes fürdõláto-
gatáson vettek részt a klub-
tagok, köszönet érte dr. Bur-
ján Richárd vezérigazgató úr-
nak. A következõ összejöve-
telünk kapcsolt program volt:
húsvét és egy elõadás. Húsvé-
ti megemlékezésünk a hagyo-
mányos sonkafogyasztással,
csekély ajándékozással és tré-
fás, verses locsolkodással telt.

Az utána következõ elõ-
adás Szalainé Marika gyógy-
szerész elõadása volt az új
gyógyszer-jogszabályokról,
árváltozásokról, az idõsek
helyzetérõl. Kérdések feltevé-
sére itt is lehetõség adódott.
Elõadóinknak ezúton is kö-
szönjük, hogy eljöttek hoz-
zánk!

Mint kiderült, az elsõ ízben
nálunk járó gyógyszerésznõ
nemcsak szakmáját, de a ver-
seket is szereti, Sík Sándor
gyönyörû versébõl idézett
nekünk: „A legszebb mûvé-
szet tudod mi?/Derült szívvel
megöregedni!”

Április 21. a Költészet Nap-
ja, Szalainé Marika ezért is
hozta el hozzánk elõadásához
a verset, amit most is köszö-
nünk.

Az Ezüst Klub néhány talál-
kozó után hamarosan nyári
szünetet tart, elõtte azonban
kirándulás, közös bulizás is
vár még ránk.

Pataki Jánosné

Kisvárosok kórusainak találkozója

Mórások versenyeredményei
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A minigolffal ismerkedhettek a Móra-iskola felsõsei a mi-
nap az AquaTherm Hotelben a hotelvezetõ Ledneczky Mária,
valamint a minigolf oktatást a hotelben minden érdeklõdõ
számára ingyenesen felvállaló Tóth János, az érdi Toresz cég
tulajdonosa jóvoltából.

A gyerekek leg-
többje még soha
nem fogott mini-
golf ütõt a kezé-
ben, így valóban az
alapokkal kezdhet-
ték az ismerkedést
a hotel kertjében
kialakított pályák-
nál, de szemmel
láthatóan örültek a
lehetõségeknek, és nagy koncentrációval – no és versenydruk-
kal – próbálták elérni, hogy a labdák valóban „lyukra fussanak”.

– A minigolf a legtöbb európai országban igen népszerû
sport, nálunk még nem igazán hódított teret, de én úgy vé-
lem, az elkövetkezõ néhány év alatt helyet követel ki magá-
nak a sport- és szabadidõs lehetõségek sorában – mondta
Tóth János, aki feleségével együtt nagy örömmel adta át isme-
reteit a gyerekeknek.

– Hotelünk ez évben második alkalommal rendezett mini-
golf versenyt profik és amatõrök számára egyaránt, ingyenes
oktatással egybekötve. Úgy gondoltam, miért ne ismerked-
hetnének meg a gyerekek is ezzel a szabadidõs sporttal, így
kerültek õk most ide – jelezte Ledneczky Mária, hozzátéve: az
oktatókkal kialakult jó kapcsolat, illetve a gyerekek lelkesedése
arra is sarkallja õt, hogy a nyári szünet idejére minigolf tábort
szervezzen a diákok részére.

Ennek idõpontjáról, részleteirõl lapunk is tájékoztatást fog
nyújtani.

De mi is a Segway? A Segway ne-
ve a Segment Way kifejezésbõl szü-
letett meg, mivel egy teljesen új ol-
dalát jelenti a közlekedésnek, az elsõ
önegyensúlyozó közlekedési eszköz.
A Segway egyik feladata éppen az,
hogy használatával nagyobb távokat
tudjunk megtenni anélkül, hogy tel-
jesen kimerülnénk. Egy forradalmian
új közlekedési módról van szó, amely
úgy és arra mozog, amerre mi sze-
retnénk, különösebb erõfeszítés ki-
fejtése nélkül.

A város és környéke bõvelkedik
csodás kirándulóhelyekben, melye-
ket érdemes Segway használatával is
felkeresni. A Segway használatával
az út nem lesz olyan hosszú és fá-
rasztó, mint ahogy elsõre gondol-

nánk. Ne aggódjunk, a Segway hasz-
nálatához nem szükséges jogosít-
vány vagy vezetési gyakorlat. Hasz-
nálatukkor semmi mást nem kell
tennünk, mint elõre-hátra, jobbra
vagy balra dõléssel irányítani az esz-
közt, így egy-két kör megtétele után
már „száguldozhatunk” is vele. Ha
még nem vállalnánk be nagyobb tá-
vokat, akkor korzózhatunk Zalakaros
utcáiban, megtekinthetjük parkját és
tereit, vagy egyszerûen csak bejár-
hatjuk a várost ezzel az egyszerû
közlekedési eszközzel.

Jelenleg három túraútvonal közül
választhatunk, de igény esetén egye-
di túrákat is indítanak. A kezdõk
Zalakarossal ismerkedhetnek meg,
olyan útrészekkel ötvözve, amelye-

ken még a helyiek sem minden nap
járnak. A 11 km-es túra elsõ állomása
a Kilátó, ahonnan megcsodálhatjuk a
Kis-Balatont és a Balaton-felvidéket.
A túra útvonala a Parkerdõ mellett,
szõlõültetvények között és a boros-
pincék körül folytatódik. A bátrab-
bak, és persze tapasztaltabbak be-
vállalhatnak akár egy 5 órán át tartó,
vadregényes kirándulást is a bivalyre-
zervátumhoz. A túrákon részvevõk
így nemcsak természeti értékeinkkel
ismerkednek meg, hanem a Segway-
nek köszönhetõen egy különleges
élménnyel is gazdagodnak.

Az igazi élményt leírni nem lehet,
ezt ki kell próbálni! Ha sikerült felkel-
teni olvasóink érdeklõdését, a
Segway túrára a Bodahegyi u. 1.
szám alatt jelentkezhetnek, de meg-
találnak a
www.segwaytura.zalakaros.co
weboldalon és a facebookon is.

– b.o. –

A minigolffal
ismerkedtek

KOSÁRLABDA

EREDMÉNYEK
2012. április 21-én Zalakaroson a

Móra Ferenc Általános Iskolában
kenguru kosárlabda tornát szerve-
zett a Kanizsa Diákkosárlabda Klub
a Móra-iskola, a nagykanizsai
Rozgonyi úti Általános Iskola, vala-
mint a Kõrösi-Péterfy Általános Is-
kola csapatainak részvételével. A
tornát körmérkõzéses rendszerben
játszották a csapatok. Mindkét mér-
kõzését megnyerve elsõ helyen a
zalakarosi általános iskola végzett.
A zalakarosi csapat eredményei:
Zalakaros Móra Ferenc Általános
Iskola – Rozgonyi úti Általános Is-
kola  35-23. Dobók:Bali Sz. 20, Sza-
bó K. 6, Bali A.4, Csöndör 3, Lang 2.
Zalakaros Móra Ferenc Általános
Iskola – Kõrösi-Péterfy Általános
Iskola 18-11. Dobók: Szabó K. 7, Bali
A.4, Horváth Hilda 3, Csöndör 2,
Lang 1, Horváth Hanna 1.

Segway túrák városunkban is
Tóth Zoltán vállalkozó a Mátrában kipróbált Segway közlekedési eszköz

után döntött úgy, hogy bõvíti Zalakaros szabadidõs, aktív kikapcsolódási
programjait, és lehetõséget biztosít az itt üdülõ vendégeknek és a lakóknak,
hogy környezetünket e különleges eszközzel bejárva is megismerjék.
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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

Bozsik-
program

Gelsén került 2012. április 20-
án megrendezésre a Bozsik-
program keretében az a körzeti
torna, melyen már Török Tamás
vezetésével játszottak a prog-
ramban résztvevõ gyerekek.

A csapatok eddigi legnagyobb
sikereiket érték el; a tornán mind-
három korosztályban (U 11, U9, U7)
a nagykanizsai UFC, Gelse és
Zalakomár csapataival mérték ösz-
sze tudásukat. Az U11 csapat vala-
mennyi mérkõzését megnyerte, de
az U9 és U7 csapat is szerzett gyõ-
zelmet. A gyerekek és az õket elkí-
sérõ szülõk is sikerélménnyel gaz-
dagodva térhettek haza, hisz elin-
dult egy folyamat az utánpótlás
nevelésben, melynek köszönhetõ-
en a diákok és a szülõk is maguké-
nak érezhetik az elért sikereket.  

Túráink:
(Zalakarosiaknak kedvezménnyel)

1. Zalakaros-túra: (kezdõknek) idõ-
tartam: kb. 2óra. Úthossz: 11 km
Ára: 9999 Ft/fõ. 

2. Banyavölgyi-túra: (középhaladók-
nak) idõtartam: kb. 2 és 1/2 óra. Út-
hossz: 15 km. Ára: 12.499 Ft/fõ.

3. Vadregényes-túra: (bátrabbak-
nak) idõtartam: kb. 4 óra. Út-
hossz: 22 km. Ára: 14.999 Ft/fõ. 

8749 Zalakaros, Bodahegyi út 1.
(Szilágyi cukrászdával szemben)

Tel: +36 30/4141-001,  E-mail:
zalakaros.segway@gmail.com

www.segwaytura.zalakaros.co
facebook.com/segwayzalakarosWEB:

Május 11. (péntek) 20.30–02.00
Éjszakai élményfürdõs buli
Helyszín: Zalakarosi Fürdõ

Május 11–13. (péntek-vasárnap)
Kemencés napok. Helyszín:
Garabonc, Kránicz Borház

Május 12. (szombat)
I. Zalakarosi Tuning találkozó
Sztárfellépõ: Sipos F. Tamás

Helyszín: Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

Május 12. (szombat) 10.00
Kanizsa – Karos futóverseny

Nagykanizsa-Zalakaros

Május 12. (szombat) 18.00
Térzene (Karos Fúvósegyüttes)

Helyszín: Zalakaros, Dísz tér

Május 17. (csütörtök)
Apák napja. Helyszín: Zalakaros,

Szent Orbán Borozó

Május 25. (péntek)
Orbán-napi borfogyasztás

Helyszín: Zalakaros, Arany borozó

Május 25–27. (péntek–vasárnap)
Pünkösdi borpróba. Helyszín:

Garabonc, Kránicz Borház

Május 26–27. 
(szombat,vasárnap)

Pünkösdi piknik. Sztárfellépõ:
Nagy Kristóf „Bozont”

Helyszín: Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

Május 26. (szombat) 08.00
Szent Orbán teljesítménytúra

„Sportolj és Nyerj”
Helyszín: Zalakaros, Kertmozi

Május 26. (szombat) 18.00
Szent Orbán-nap

Zalakaros, Szent Orbán-szobor

Május 26–28. (péntek–hétfõ)
Gyereknap a Zalakarosi 

Repülõtéren

Május 27. (vasárnap) 
09.00–13.00

Gyermeknap – „Sportolj és
Nyerj”. Helyszín: Zalakaros,

Sportcentrum

Májusi programok

A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!


