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Új üzemeltetõ
a MenDan-nál

A MenDan Hotel üzemel-
tetését május 17-tõl a Hun-
guest Hotels-láncolat vette
át. A Zrt. vezetése új igazga-
tóként a Hotel Freya igazga-
tóját, Varga Lajosnét bízta
meg, aki megkeresésünkre
meg is erõsített ezt a hírt.

Mint mondta: az átvétel
jelenleg is zajlik, így bõvebb
információkkal egyelõre nem
kíván és nem is tud szolgálni
egyetlen médiaképviselõnek
sem. A munkatársakat átvet-
ték, a hotel – a hírekkel ellen-
tétben – továbbra is fogadja
a vendégeket – hangsúlyozta
Varga Lajosné.

A MenDannal kapcsolatos
vizsgálatok zajlanak, azok le-
zárultával, illetve a hivatalos
információk birtokában ad
lapunk további híreket a szál-
lodáról.

Elsõ Zalakarosi Tuning Találkozó
Különleges, átépített autók vagyont érõ berendezésekkel, alaposan „feltuningolva” – a Kanizsa Tuning

Sport Egyesület és a Zalakaros Turisztikai Egyesület közös szervezésében megrendezett Zalakarosi tu-
ning találkozón és családi napon ezzel várták a nagyérdemût a szervezõk.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– Nagyra értékelem azoknak a
munkáját, akik mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül, szabadidejük
egy részét feláldozva azon fára-
doznak, hogy városunk kul-
turális- vagy sportéletét
színesítsék, saját tudásuk-
kal, tehetségükkel, jóked-
vükkel és lelkesedésükkel
hozzájáruljanak egy-egy
városi rendezvény sikeré-
hez, jó hangulatához. Így
gondolták és gondolják ezt
képviselõtársaim is, így
nem is volt kérdés, hogy is-
mét megrendezzük a Civil
Napot – fogalmazott Novák
Ferenc polgármester. El-
mondta: az önkormányzat
saját pályázati támogatási
rendszerrel is igyekszik

segíteni az egyes csoportok mûkö-
dését és munkáját, a közelmúltban
döntött éppen a testület a szerve-
zetek támogatásáról, abból az ös-

szegbõl gazdálkodva, melyet a költ-
ségvetés összeállítása során külön e
célra tettek félre.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Saját készítésû finomságokkal,
tánccal, zenével, játékokkal vár-
ták a civil szervezetek tagjaikat,
vendégeiket az önkormányzat ál-
tal harmadik alkalommal tartott
Civil Napon, melyet ezúttal a
parkerdei pihenõnél rendeztek
meg.

A CIVIL SZERVEZETEK NAPJÁN ÜNNEPELTEK AZ ÖNKÉNTESEK

Parkerdei randevú
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A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium és a Zala Megyei Kor-
mányhivatal képviselõi – dr. Sifter
Rózsa fõigazgató és dr. Rumi Krisz-
tina igazgató – tettek látogatást
május 3-án a Városházán, akik a
kormányablakok kialakításával kap-
csolatban tájékozódtak a megye
több városában.

A Zalakarosra érkezõ szakembe-
reket dr. Józsa Zsanett jegyzõ fogad-
ta. A hivatalok képviselõi felmérték a
polgármesteri hivatal épületét és he-
lyiségeit, hogy megfelelõ képet kap-
janak arról: a hivatal épületén belül
hol, milyen feltételekkel alakítható ki
kormányablak.

Dr. Józsa Zsanett elmondta: a

vendégek elégedettek voltak a he-
lyi lehetõségekkel, kedvezõnek ítél-
ték  meg a hivatal épületét a kor-
mányablak befogadására.

– A  járások felállása után,
2013-tól mintegy 300 kormányab-
lak mûködik majd az országban,
melyeket a járásszékhelyeken, va-
lamint az okmányirodával rendel-
kezõ településeken kívánnak lét-
rehozni, ez utóbbiak alakulnak
majd át kormányablakká – tájé-
koztatott a jegyzõ.

Hozzátette: az állampolgárok
számára a kormányablakok meg-
nyitása lehetõvé teszi, hogy ügyei-
ket egy helyen intézzék, sõt, még
több szolgáltatást tudnak majd

igénybe venni, ezért különösen
fontos Zalakaros számára is, ha itt
kormányablak mûködhet jövõ év-
tõl.

Gólyafészek Otthonok Prog-
ramja – így nevezte el a képvise-
lõ-testület a beérkezett javasla-
tok alapján azt az otthontámoga-
tási programot, melynek kiemelt
célja a fiatalok városunkban tör-
ténõ letelepítése, s lehetõleg
Zalakaroson tartása.

A program, melynek természete-
sen nemcsak nevet adott a testület,
de a feltételrendszerét is kidolgozta
és elfogadta, az elsõ állomása a fiata-
lok karosi letelepítése programjának.
Erre az otthonteremtési koncepcióra
épül majd a testület elé ugyancsak ki-
dolgozásra kerülõ kedvezményes te-
lekvásárlási program is.

A Gólyafészek
Otthonok Prog-
ramja lényege,
hogy az erre a cél-
ra kijelölt, Jegenye soron található há-
rom lakást fiatal párok (házasságban
vagy bejegyzett élettársi közösség-
ben élõk) meghatározott idõre, de
legfeljebb öt évre vehetik igénye ked-
vezményes bérleti díj fizetése mellett.

A kétszobás lakásoknál e díj mértéke
havi tizenötezer, háromszobás lakás-
nál havi húszezer forint. Mindemellett
vállalniuk kell, hogy a lakásbérletnek
megfelelõ összeget félre is tesznek
havonta. A fiatal párok – akiknek tag-
jai még nem töltötték be 40. életévü-
ket, ez ugyanis feltétel – pályázat út-
ján igényelhetik a lakásokat. A pályá-

zati elbírálás pontozásos alapú, elõnyt
jelent, ha például a fiatalok vállalják,
hogy aktívan vesznek részt valamely
helyi közösség, civil szervezet munká-
jában. A rendelettel kapcsolatos min-
dennemû tájékoztatás a polgármes-

teri hivatalban kérhetõ, a pályázati ki-
írás a www.zalakaros.hu honlapon,
valamint a titkárságon tekinthetõ
majd meg.

A programmal kapcsolatban
Novák Ferenc polgármester elmond-
ta: az önkormányzat ezt a fiatalok le-
telepítésében elsõ állomásnak tartja,
a testület feladata  most a kedvezmé-

nyes árú telekkialakítás is.
A lakásépítéshez és vásárláshoz

egyébként önkormányzati kölcsön is
igényelhetõ, ennek részleteirõl szin-
tén a polgármesteri hivatalban kér-
hetõ tájékoztatás.
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LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS!

Zalakaros Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján  meg-
hirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ Zalakaros,

Liget utca 39. szám alatti – 813. hrsz-on lévõ – 
4 lakásos sorházas ingatlant. 

A 4 lakásos ingatlan egyben, de lakásonként is megvásárolható.

Értékesítésre:
- a Zalakaros Liget utca 39. szám alatti 4 lakásos ingatlant

(minimum ár: 1-es és 4-es lakások 6,5 millió Ft/lakás, 2-es és 3-as 7
millió Ft/lakás vagy egyben 25.000.000 Ft), 

A részletes pályázati felhívás a http://www.zalakaros.hu/
varoshaza/onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato/ internetes ol-
dalon megtekinthetõ.

A pályázatokat 2012. május 31-én 9 óráig lehet benyújtani
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A pályázati anya-
gok ugyanitt átvehetõek.

BÛNMEGELÕZÉSI
PROGRAMOKAT
INDÍTANÁNAK

A bûnmegelõzés szem-
pontjából kiemelten fontos,
bûnelkövetõ vagy bûnelkö-
vetés szempontjából veszé-
lyeztetett gyermek- és fiatal-
korúak segítése címmel a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által kiírt pályázatra pá-
lyázati anyag benyújtásáról
döntött rendkívüli ülésén a
képviselõ-testület.

A pályázat száz százalé-
kos támogatottságú, az ön-
kormányzat részérõl tehát
önerõt nem igényel. 

A pályázattal többek kö-
zött ismeretterjesztõ, bûn-
megelõzési célú tájékoztató
programok szervezését kí-
vánják megvalósítani mind
iskolaidõben, mind azon túl,
valamint fiatalok táborozta-
tására nyílna lehetõség. A tá-
mogatási igényekrõl rövid
idõn belül dönt a kiíró, hi-
szen a program már szep-
temberben indulna, a meg-
valósítás másfél évet ölelne
fel. A pályázható legkisebb
összeg 15 millió forint.

A FÜRDÕ 
ÜZEMELTETÉSÉBEN

A Sport Hotel üzemelteté-
sére írt ki pályázatot a közel-
múltban az önkormányzat, a
beérkezett  pályázatokat a
legutóbbi, május 10-i ülésen
bírálták el.

A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Sport Hotel
épületét a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. részére adja át üze-
meltetésre. A mûködési en-
gedélyek birtokában június
elsejétõl indulhat újra a ho-
telben a munka.

Elfogadták a fiatalok otthonteremtési programját

LAKÓKRA VÁRNAK A GÓLYAFÉSZKEK

Az önkormányzat a Nem-
zetgazdasági Minisztérium ki-
emelt pályázatai közé, vala-
mint a Balatoni Kiemelt Üdü-
lõkörzet által kiírt pályázatra
is benyújtja a vízi élménypark
megvalósítására elkészített
terveit – minderrõl a testület
határozott május 10-én.

Az ülésen elhangzott: mi-
után a város kiemelt feladat-
ként és megvalósítandó cél-
ként kezeli az élménytó kiala-
kításának kérdését, melynek
létrehozása azonban külsõ
források bevonása nélkül
nem lehetséges, ezért min-
den, e témához köthetõ pá-
lyázati lehetõséget meg kí-
ván ragadni a cél megvalósí-
tása érdekében.

A Balatoni Kiemelt Üdülõ-
körzet által kiírt pályázatok-
hoz nyújt be támogatási
igényt a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. is a beltéri gyermekvilág
és szaunavilág megvalósítása
témájában.

VÍZI ÉLMÉNY-
PARK, BELTÉRI

GYERMEKVILÁG

A kormányablak kialakítását vizsgálták
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Városunkban elsõ alkalommal

zajlott ilyen jellegû, nem éppen

szokványos rendezvény, de már az
elsõ pillanattól látszott, hogy mind
a résztvevõk, mind az érdeklõdõk

szívesen fogadják, sõt, olyan réte-
get, közönséget mozgat meg a
program, amellyel nem mindig ta-

lá lkozha-
tunk: ren-
geteg fia-
tal nézte
v é g i g
ugyanis a
r e n d e z -
v é n y t ,
meglepõ-
en sokan
érkezetek
távolabbi
v á ro s o k -
ból, és fel-
t û n õ e n
sok volt a
férfi ér-
dek lõdõ .
H i á b a ,
mégiscsak
egy férfia-
s a b b

„sportágról” van szó, és minden bi-
zonnyal némely programpont
(gondolunk itt az erotikus autómo-
sásra) is vonzotta a férfitekintetet.

– Közel kétszáz autós résztve-
võje volt a találkozónak, õk azok,
akik nemcsak felvonultak autóik-
kal, de az érdeklõdõknek be is
mutatták rendhagyó módon át-
alakított jármûveiket. Nagyon jó
hangulatú találkozót láthattunk,
mely egyben a kanizsai egyesület
évadnyitó rendezvénye is volt.
Gondolkodunk a folytatáson –
árulta el Molnár Veronika, a
Tourinform-iroda munkatársa, a
rendezvény „hazai” szervezõje.

Akik kint voltak, nemcsak békés
felvonulást nézhettek végig, de an-
nak is tanúi lehettek, mi mindenre
képes egy tuning autó – volt ott
autógumi füstölés és drifbemutató,
melynek során a bólyák között laví-
roztak az autócsodák. Katus Attila,
városunk egészségturisztikai nagy-
követe is autóba ült, sõt ki is pró-
bálta azt, ahogyan a tuningtaxi
szolgáltatást a bátor jelentkezõk is
igénybe vehették. A napot Sipos F.
Tamás koncertje zárta.

A polgármester nem csupán a
május 10-i mentõk napjáról emléke-
zett meg, de a város minden lakója
nevében köszönetet mondott azért
a munkáért, amelyet a mentõsök vé-
geznek, és amelynek révén a város
lakói és vendégei, valamint a térség-
ben élõk jóval nagyobb egészségbiz-
tonságban érezhetik magukat.

Novák Ferenc ajándékkal is ked-
veskedett a munkatársaknak –
akiknek egy részét sajnos éppen az
ünnepség közben is elszólította a
munka –, az állomásvezetõ Koncz
Tibor részére pedig a mentõállo-
más avatásán készült fotót ajándé-
kozott, mely ma már bizony hely-
történeti érdekességnek számít. Az
állomásvezetõ javaslatára a polgár-
mester két mentõs: Zsiga Gábor
mentõ gépkocsivezetõ és Berki Gá-
bor mentõápoló munkáját oklevél-
lel és ajándékkal ismerte el. Az állo-
más dolgozóit Kánnár Máté negye-
dik osztályos tanuló egy Varró Dá-
niel verssel köszöntötte.

– Nem tagadom, jólesik szá-
munkra a köszönetnyilvánításnak
ez a formája, az, hogy a jelenlegi
városvezetés ily módon is tartja
velünk a kapcsolatot. Úgy vélem,
nincs okunk szégyenkezni, ami a

feladatellátást il-
leti. A karosi men-
tõállomás dolgo-
zói jó színvonalon
végzik munkáju-
kat, s meg tudunk
felelni annak az
elvárásnak is, hogy
a térség minden
településére ne-
gyedórán belül ki-
érjünk. Ezt azért
tartom fontosnak
megjegyezni, mert
számos helyen
okoz ez a mentõ-
söknek nehézsé-
get – mondta
Koncz Tibor.

Az ünnepségen
az állomásvezetõ
beszámolt az or-
szágos mentõnap eseményeirõl is,
melyen meghívottként a Parla-
mentben õ maga is részt vehetett.
Mint mondta: ezen a találkozón
mutatták be mindenkinek az új
mentõautókat, s örömteli hírként
hallhatták azt a kormányzati ígére-
tet is, mely szerint a kormányzati
ciklus végéig a meglévõ mentõau-
tó-park egyharmadát lecserélik.

– Némelyik autóban már 700
ezer, vagy még annál is több kilo-
méter van, a csere tehát erõsen in-
dokolt – jelezte.

A Mentõk Napi köszöntést kö-
vetõ szerény ünnepségen – mely-
nek „fõszereplõje” a torta volt –  és
beszélgetésen az is kiderült, hogy
immár a mentõknek is létezik védõ-
szentje Szent Kamill személyében.

Az egykori római katona egy sebe-
sülése után ugyanis a betegápolás-
ra tette fel életét, õt tekintik tehát
a mentõk elõdjének. Szent Kamill
szobrát Horvátzsidányban avatták
fel. A mentõsök adományaiból ké-
szült szobor alkotásához a karosi ál-
lomás dolgozói és egy ott dolgozó,
garabonci magánszemély is hozzá-
járult.

A mentõk tiszteletére
A Mentõk Napjához kötõdõen

a városunkban mûködõ mentõál-
lomás munkatársait köszöntötte
Novák Ferenc.

AJÁNDÉKKAL ÉS OKLEVÉLLEL KÖSZÖNTE MEG A VÁROS A MUNKÁT

Elsõ Zalakarosi Tuning Találkozó
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Varga Balázs: Az indulást ko-
moly érdeklõdés és lelkesedés
övezte, rengetegen vettek részt
az alakuló ülésünkön, ahol megha-
tároztuk az elérni kívánt célokat
is. Ahhoz, hogy érdemi munkával
indulhassunk, az önkormányzat ál-
tal a civil szervezetek számára ki-
írt pályázat támogatása is segí-
tett. Ahogyan azonban minden fi-
atal szervezetnél, úgy a miénknél
is hullámzó a tagság érdeklõdése,
ennek ellenére van egy állandó
magja az egyesületnek, mely ki-
tartó munkát végez, és több el-
képzelésünket is meg tudtuk már
valósítani.

Kulcsár Csongor: Az egyik leg-
fontosabb feladatunk volt egy
önálló weblap létrehozása és fo-
lyamatos mûködtetése. A weblap
elkészült, bárki, aki érdeklõdik
munkánk iránt, a www.karos-szal-
las.hu oldalon megtalál minket. Az
oldal töltése folyamatos, azon
nem csupán az egyesületi tagok
szálláshely kínálata (a megjelenés
az egyesület tagjainak ingyenes),
de partnereink szolgáltatásai, a
városi programok, egyesületünk-
rõl minden tudnivaló helyet kap,
sõt, kapcsolatot tudnak teremteni
velünk e-mailen keresztül a szoba-
kiadók. Bármilyen kérdés, felme-
rülõ probléma megosztható így az
elnökséggel.

Talián János: Az elmúlt hóna-
pokban két turisztikai szakvásá-
ron vettünk részt, ahova prospek-
tusainkat juttattuk el. Elkészült
egy információs mappánk is, me-
lyet minden tagunk kihelyez az ál-
tala mûködtetett szálláshelyen. A
mappa leírást tartalmaz a szállás-
helyrõl, információkat, fontos
adatokat, elérhetõségeket a vá-
rosról, a szolgáltatásokról, vala-
mint partnereink szolgáltatásairól
is tájékoztatást nyújtunk.

Varga Balázs: Nagyon fontos,
hogy az elõbb említett szolgálta-
tások nem csupán „olvashatóak”,
de amennyiben a vendégek azo-
kat igénybe szeretnék venni, ked-
vezményeket is biztosítanak.
Mindehhez nem kell más, mint,
hogy a vendég a partnerként fel-
tüntetett egységben vagy szolgál-
tatónál felmutassa az ott tartóz-
kodása idejére a szállásadó által

neki átnyújtott, az egyesület
logójával ellátott kulcstartót, ez-
zel lesz jogosult ugyanis a kedvez-
mény igénybevételére.

Kulcsár Csongor: A kulcstartó,
sõt a logó is az egyesület „termé-
ke”, ez, valamint a mappa kizáró-
lag tagjaink által használható.

Az elnökség tagjai elmondták: a
karosi szobakiadók egyesülete a
közelmúltban csatlakozott a Ma-

gánszállásadók Országos Szövetsé-
géhez. Azon túl, hogy valamennyi,
a szobakiadókat érintõ kormányza-
ti szándékról és egyéb, a szállás-
adókat érintõ kérdésekrõl elsõ
kézbõl és igen rövid idõn belül ér-
tesülhetnek, ezáltal gyorsabban
készülhetnek fel az esetleges vál-
tozásokra, az Artis jus díjakat is
kedvezményesen fizethetik meg.
Utóbbi megfizetése ugyanis min-
den szobakiadónak kötelezõ, a
szövetség tagjainak költségei
azonban az országos szervezet-
hez történt csatlakozással egyhar-
madára csökkennek.

Az egyesület jövõbeni tervei
között szerepel saját hírlevél indí-

tása, és nem utolsó sorban a tag-
ság létszámának növelése.

Hangsúlyozták: a magánszállás-
adók helyzetét a válság még inkább
nehezítette, fontos tehát, hogy a
lehetõ legtöbb területen közösen
lépjenek fel, a vendégeket olyan
kedvezményekkel, lehetõségekkel
csábítsák, amelyeket azok csak az
egyesületi tagsággal rendelkezõk-
nél vehetnek igénybe, s szélesítsék
azt a partneri kört is, mely a ked-
vezményrendszer kialakításában
részt vehet. Ennek kapcsán elárul-
ták: tárgyalások folynak a fürdõ ve-
zetésével a jövõ évtõl kedvezmé-
nyes fürdõ belépõjegyek kialakítá-
sáról is.

Partnerség, közös fellépés, kedvezményrendszer
Egy esztendõvel ezelõtt jött létre a Zalakarosi Magánszállás-

adók Egyesülete azzal a céllal, hogy közös fellépéssel és munkával
segítse az elmúlt években nehéz helyzetbe került magánszállás ki-
adókat. Az elnökség tagjaival – Varga Balázs elnök, Talián János tit-
kár, Kulcsár Csongor elnökségi tag – az eltel idõszak munkájáról be-
szélgettünk.

Civil szervezetté alakult át a közelmúltban a helyi
vöröskeresztes alapszervezet. A Karosi Civilek Egyesü-
lete néven bejegyzett szervezet együttmûködési
megállapodás keretében dolgozik és tartja a kapcsola-
tot a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével.

– Céljaink, feladataink nem változtak az átala-
kulással, de úgy gondoltuk, civil szervezetkén jó-
val szélesebb körûek a lehetõségeink, így részt
vehetünk számos programban, pályázatban, és a
támogatási rendszerünk is jóval nagyobb lehetõ-
ségeket kínál – fogalmazott Tarr Lászlóné, a szer-
vezet elnöke.

A Karosi Civilek Egyesülete alapfeladata tehát to-
vábbra is az önkéntes, társadalmi célú tevékenységek
végzése és a közösségi élet kibontakoztatása, ezen
felül a lakosság egészségmegõrzését segítõ, preven-
ciós elõadások, programok, szabadidõs elfoglaltsá-
gok szervezése, közremûködés a városi programok-
ban, különös tekintettel arra, hogy Zalakaros az
egészségmegõrzés fellegváraként pozícionálja ma-
gát a turisztikai piacon. A szervezet szorosan együtt-
mûködik a megyei vöröskereszttel is, e kapcsolat ke-
retében szervezi a szociális segítségnyújtást, gyûjté-
seket, vállalja a nehéz helyzetben lévõ személyek,
családok, idõskorúak felkarolását, szûrõvizsgálatokat
szervez, részt vesz az egészségmegõrzõ rendezvé-
nyek szervezésében és lebonyolításában.

– Vállaltuk, hogy segítõ ifjúsági csoportokat és
önkéntes csoportokat is hozunk létre, hiszen na-
gyon fontos számunkra is az utánpótlás kinevelé-
se, s a fiatalok szociális érzésének erõsítése. Emel-
lett pályázatírással is foglalkozunk. Komoly terve-
ink vannak arra, hogy a fiatalok, de az idõsebb
korosztály körében is elsõsegély tanfolyamokat

szervezzünk, az ezt elvégzõk éppen az önkéntes
és segítõ feladataik során tudják majd kamatoz-
tatni az itt megszerzett tudást.

Utóbbi kapcsán Tarr Lászlóné elmondta: a me-
gyei vöröskereszt két fiatal képviselõje, Dömötör

Balázs és Kovács Ákos a Móra-iskola egészséghét
programjában már részt is vett, és éppen az elsõ-
segélynyújtás iránt próbálta felkelteni a felsõsök
érdeklõdését (képünkön).

Az egyesület elnöke elmondta: a város több
rendezvényéhez kapcsolódtak már megalakulásuk
óta, s szûrõnapot is szerveztek, legutóbb pedig ép-
pen a Mórások egészséghetének lebonyolításában
vállaltak részt. Sõt, a programba az ovisokat is be-
vonták, nekik például dr. Heller Péterné védõnõ
mesélt az egészséges étkezés fontosságáról. A leg-
kisebbeknél a sikert mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a beszélgetés után a sárgarépa is úgy fo-
gyott, mintha csak édesség volna.

Civil szervezetként mûködik tovább

Az osztatlan közös tulajdonban lévõ ter-
mõföldek rendezése érdekében 2012. június
1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét

az állam viseli. A határidõ jogvesztõ. A kérelmet kizárólag erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon fogadja be a Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai körzeti földhivatal Nagykanizsa, Platán sor 2. szám alatt.
Részletes információ a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalában kérhetõ.

FELHÍVÁS!
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyesületek, szervezetek

tagjainak egy része e róluk és nekik
szóló napon sem pihent, hiszen a
találkozóhoz ízletes vacsorát készí-
tettek. Fõztek a vállalkozók, az ön-
kéntes tûzoltók, a Dalárda tagjai, a

Fidesz csoport képviselõi, az úszó-
klub tagjai, a fúvósok; az ételek ki-
vétel nélkül nagy sikert arattak a
vendégek körében.

A sütés-fõzés mellett renge-
teg sportprogram is várta a jelen-
lévõket. Stégli jános sportszerve-
zõ „harcba” szólított minden kor-

osztályt, volt kosárba dobás, a ki-
csiknek labdagyûjtés, a felnõttek-
nek rönkhajítás, mellette teke,
tollas, foci várta a mozogni vá-
gyókat.

Remek hangulatot teremtettek
az est meglepetés vendégei, a ta-

polcai Kinizsi Táncegyüttes fellépõi,
akik cigánytánccal szórakoztatták a
közönséget, sõt táncba is hívták a
jókedvû vendégeket.

Az est során kivetítõn az FC
Bayern München-Chelsea meccset
is végigszurkolhatták a focirajon-
gók.

A 33. országos megmérettetés-
re 94 hazai pincészet nevezett be, a
zsûri összesen 319 bort minõsített.
A szakmai zsûriben Marcinkó Fe-
renc, a Hegyközségek Nemzeti Ta-
nácsa elnöke, dr. Kállai Miklós, a
Corvinus Egyetem borászati tan-
székének vezetõje, a Magyar Bor
Akadémia és a borverseny elnöke is
ítélet alá vonta a borokat. 

– Nincs okunk szégyenkezni,
ami Zalát és a zalai borokat illeti –
fogalmazott Süslecz Árpád,  a Zalai
Borvidék Hegyközségi Tanácsának

és a Zalakaros és Térsége Egyesült
Hegyközség Tanácsának elnöke. –
Részben, mert az, hogy most elõ-
ször rendezik nálunk ezt a ver-
senyt, mutatja, hogy felnõttünk
ehhez a feladathoz, részben, mert
a zalai borok szakmai szempontú
bírálata is kedvezõ. A minõségja-
vításra azonban még szükségünk
van és lesz, ám a fejlõdés tagadha-
tatlan. 

Az országos borverseny ünne-
pélyes eredményhirdetésére június
6-án kerül majd sor.

TESTVÉRVÁROSOK
POLGÁRAINAK
TALÁLKOZÓJA

Testvérvárosok Polgárainak
Találkozója címmel, az Európa
Naphoz kötõdõen adtak gála-
mûsort horvát, osztrák, erdélyi
és magyar együttesek a Dísz
téri zenepavilonnál május 10-
én. A találkozó vendégeit
Jankovics Attila, a Közösségi
Ház igazgatója és Farkas Tibor,
a nagykanizsai kulturális köz-
pont igazgatója köszöntötte.

A kulturális bemutatón fel-
lépett a cakoveci Big Band
együttes (képünkön), a gleis-
dorfi Ramminger Familymusic,
a kovásznai La Fiesta modern-
tánc csoport és Pastorala ve-
gyeskar, valamint a Zöldág, a
Rügyecske és a Bottal-fogó
tánccsoportok városunk kép-
viseletében.

Nagykanizsai trombitaver-
seny (2012. 05. 18.), I. korcsoport,
I. helyezett: Neumajer Gergõ, III.
helyezett: Strobl Ábel, III. korcso-
port, II. helyezett: Darnai Máté.

Bárczi Géza anyanyelvi ver-
seny (2012. 05. 14.), Megyei dön-
tõ, 2. helyezett: Varga Ilona 7.
osztály, 5. helyezett: Varga Anna
7. osztály, 5. helyezett: Horváth
Tamara 5. osztály.

Atlétika Zala megyei döntõ
(2012. 05. 09–10.) Zalaegerszeg, II.
korcsoport, Egyéni verseny, 4. helye-
zett: Darnai Réka. Csapatverseny,
10. helyezett: leány csapat – Darnai
Réka, Hárs Julianna, Csinyát Rebe-
ka, Bagó Laura, Kiss Regina, Hor-
váth Hanna. 2. helyezett: fiú csapat
– Tóth–Gábor Kristóf, Koma Ben-
ce, Kánnár Máté, Péter Bence,
Szörcsök Noel, Kun János.

Péterfy megyei tanulmányi
verseny (2012. 05. 08.), Népdal-
éneklés: 2. helyezett Gál Gergely
4. o. Angol nyelvi társalgási ver-
seny: 1. helyezett Lahocsinszky
Márton 8. o. Német nyelvi társal-
gási verseny: 2. helyezett Bazsó
Balázs 7. o.

Matematika fejszámoló ver-
seny (2012. 05. 03) (Galambok), 1.
helyezett: Csinyáth Rebeka 4.
osztály, 3. helyezett: Jáger Zoltán
3. osztály, 3. helyezett: Neumajer
Gergõ 2. osztály.

Atlétika Városkörnyéki
Döntõ (2012. 04. 27.), I. korcso-
port, Egyéni verseny, 1. helyezett:
Ács Linett, 2. helyezett: Strobl
Áron. Csapatverseny, 2. helyezett:
leány csapat – Ács Linett, Koma
Csenge, Sair Sopia, Horváth  Em-
ma, Horváth Hilda, Pálfi Lilla. 2.
helyezett: fiú csapat – Strobl
Áron, Novák Lázár, Novák Má-
té, Neumajer Gergõ, Kodela
Krisztián, Gergely Gábor. II. kor-
csoport, Egyéni verseny, 1. helye-
zett: Darnai Réka, 3. helyezett:
Tóth-Gábor Kristóf. Csapatver-
seny: 1. helyezett: leány csapat –
Darnai Réka, Hárs Julianna,
Csinyát Rebeka, Horváth Petra,
Kiss Regina, Horváth Hanna. 1.
helyezett: fiú csapat – Tóth-Gá-
bor Kristóf, Koma Bence,
Kánnár Máté, Péter Bence,
Tresó Ádám. III. korcsoport, Csa-
patverseny, 3. helyezett: leány
csapat – Bogdán Vivien,
Hegedüs Kata, Pálfi Éva, Simon
Dóra, Lukácsi Renáta.

Bendegúz országos döntõ
(2012. 04. 20.), Természetismeret,
3. helyezett: Varga Ilona 7. osztá-
lyos tanuló. Magyar nyelv, 13. he-
lyezett: Varga Anna 7.osztályos
tanuló.

„Csak az ember olvas” me-
gyei rajzpályázat helyezettje:
Flórek Viktor 5. osztály.

TANULMÁNYI- ÉS SPORTVERSENYEK
EREDMÉNYEI

Országos borverseny, elõször Zalában
Elõször rendezte megyénkben, mégpedig a nagyradai Cezar

Winery Kft. Szelemi-hegyi borászatában országos borversenyét a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács
közremûködésével. 

Parkerdei randevú 

A CIVIL SZERVEZETEK NAPJÁN...



2012. május 24.6

A kártétel oly módon jelentke-
zik, hogy a kifejlett rovar (imágó)
petéket rak a levélbe. A kikelõ lár-
vák táplálkozásuk során úgyneve-
zett aknákat rágnak a levél ereze-
tei között, ezzel elpusztítva az as-
szimilációs felületet. Ennek ered-
ményeként a lombkorona már
nyár közepére lejesen elszárad, le-
hullik.

Rövidebb távon ez azt eredmé-
nyezi, hogy a fa könnyebben válik
más betegsé-
gek áldozatá-
vá, illetve
k é n y t e l e n -
kelletlen kezd
másodvirág-
zásba szep-
tember dere-
kán. Ezt az
õszi fagyok
s e m m i s í t i k
meg.

Hosszabb
távon, ha
nem kezeljük

a fákat, sajnos 5–6
év alatt kipusztul-
hatnak.

Zalakaroson ez a
veszély már nem fe-
nyeget, hála két ma-
gánszemélynek és a
Karos-Park Kft-nek.

Hegyi Mónika és
Kovács Zoltán mint a
hazai vadgesztenye-
fák védelmezõi és
megmentõi egy me-

rõben új eljá-
rással, neveze-
tesen az injek-
tálással mentik
a Karosi vad-
gesztenyéket.

– Az eljárás

lényege, hogy a védendõ fáknál a ké-
reg alá injekciózott hatóanyag a fa
tápcsatornáin keresztül eljut a levél-
zetbe és itt leülepedve beépül a lev-
éllemezkékbe. A kikelõ lárva az elsõ
táplálkozáskor magába veszi a méreg-
anyagot és elpusztul. Az eljárás a ma

alkalmazott leghatékonyabb növény-
védelmi eljárás. Szemben a permete-
zéssel, itt nem jut a növényvédõszer a
környezetbe, valamint a kezelésre
nincs hatással az idõjárás.

Mivel mindketten zalakarosi
lakosok vagyunk ezért fontosnak
éreztük, hogy lehetõségeinkhez
mérten részt vegyünk környeze-
tünk szebbé tételében. Régóta fi-
gyelemmel kísértük a karosi vad-
gesztenyék sorsát és mára elérke-
zettnek láttuk az idõt, hogy lép-
jünk. Pár évvel ezelõtt felkerestük
a helyi zöldfelület fenntartóját és
egymásnak segítõ jobbot nyújtva
kezdtük megmenteni fáinkat.

Ezt a nemes feladatot  Káldiné
Kopcsándi Szilviával kezdtük,
majd nyugdíjba vonulása után
Biczó Tamással, a Karos Park Kft.
ügyvezetõjével folytattuk és tes-
szük ezt a mai napig is. Ezúton
szeretném megköszönni nekik és
kollégáiknak, hogy áldozatos
munkájukkal varázsolják szebbé
kis városunkat – mondta Kovács
Zoltán.

A 2011/2012. tanév Sportolj és Nyerj! akciója ke-
retében 2012. május 5-én kerékpártúrára került sor.

A napsütéses, ám erõsen szeles idõben tizenki-
lenc, vállalkozó kedvû gyerek és felnõtt pattant
nyeregbe, hogy kerékpárral felkeresse a kápolna-
pusztai bivalyrezervátumot. A mintegy kétórás ott-
lét alatt a túrázók nemcsak a bivalyokat tekinthet-
ték meg, hanem találkozhattak szürkemarhával és a
Kis-Balaton madárvilágával is ismerkedhettek. A
bátrabbak még bivalyra is ülhettek, igaz, ez a bivaly
fából készült. Már itthon került sor az InterSport ál-
tal felajánlott ajándékcsomagok kisorsolására. Stégli
János fõszervezõ elmondta, örül neki, hogy a gye-
rekeknek egyre több felnõttet sikerül elcsábítani e
programokra, az ovisoktól kezdve a felnõttekig va-
lamennyi korosztály képviselteti magát, így igazi
családi programmá, generációk találkozójává alakul
át az akció.

KERÉKPÁRTÚRA

A Zalakaros és Térsége SE sakk szakosztálya
2012. április 28-án a Gránit Gyógyfürdõ rendez-
vénytermében bonyolította le hagyományos vá-
rosi sakkbajnokságát, ahol a helyi és környékbeli
sakkozókon kívül itt nyaraló vendégek is indul-
tak. Idén tíz településrõl (többek között Buda-
pest, Miskolc, Ajka, Marcali, Keszthely, Zalaeger-
szeg) is érkeztek versenyzõk. Összesen harminc-
öt nevezés érkezett, a sakkozók végig színvona-
las, izgalmas mérkõzéseket vívtak egymással a
fordulónként 30 percig tartó találkozókon. A hét-
fordulós, svájci rendszerû bajnokságot végül egy
korábbi bajnok, Kobán Bálint nyerte meg, de re-
mekül szerepeltek a „helyi” sakkozók is, hisz az
amatõr kategóriában a dobogó mindhárom fokát

kibérelték. A legjobbaknak járó kupát, oklevelet
és ajándéktárgyakat Lukács László, a szervezõ
sakk szakosztály vezetõje adta át a legjobbaknak. 

Díjazottak: Zalakaros 2012. évi bajnoka: Kobán
Bálint 6,5 pont (Aquaprofit Kanizsa), II. Csiszár Zoltán
6 pont (Csuti SK)  III. Marton József 5,5 (Ajka) Ama-
tõr (1800 Élõpont alatt) bajnokunk: Cserveni László 5
pont (Zalakaros) II. Parragi István 5 pont (Zalakaros),
III. Szabó-Thomka Dániel 4,5pont ( Zalakaros) Ifi I (15-
18 évesek) gyõztese: Parragi István  5 pont
(Zalakaros) II. Korcz Sándor 4 pont (Zalakaros) III.
Tóth Dániel  4 pont (Keszthely) Ifi II.(6-14 évesek)
gyõztese: Horváth Csongor Endre 4 pont (Aqua-
profit Kn), II. Haselbach Dávid 3,5 (Aquaprofit Kn) III.
Kocsis Endre Kende 3 pont (Csuti).

Zalakarosi Városi Sakkbajnokság

A vadgesztenyefák védelmében
Hazánkban a 90-es évek köze-

pétõl károsítja vadgesztenyefá-
inkat, a vadgesztenyefa lev-
élaknázómoly (cameraria ochri-
della) három nemzedéke.
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Városunk volt a házigazdája
2012. május 11-13. között az Or-
szágos Serdülõ Leány Kosárlabda
Bajnokság döntõjének.

Az általános iskola tornatermé-
ben tartott döntõben az ország
legjobb nyolc csapata vett részt: a
Kecskeméti Sportiskola, a Kõbányai
Darazsak, a Soproni Darazsak, a
Vasas-Basket, a Csata DSE, a Százha-
lombattai Villámok, az Atomerõmû
KSC Szekszárd valamint a Kanizsa
DKK csapatai. A fiatal sportolókat
az önkormányzat nevében Novák
Ferenc polgármester és Deutschné
Lang Erika sportért felelõs alpolgár-
mester, valamint Kovács Magdolna
szervezõ, a Kanizsai Diákkosárlabda
Klub és a karosi kosarasok csapatá-
nak edzõje köszöntötte. A versenyt
dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövetségé-
nek fõtitkára nyitotta meg.

– A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége az utánpótlás
korosztályos döntõk lebonyolítá-
sát a 2011-2012. bajnoki évadban
megváltoztatta. Az elsõ mérkõzé-
sen vesztes csapatnak nincs javítá-

si lehetõsége, mivel az alsóházba
kerül és az 5-8. helyért tud csak
játszani – tudtuk meg Kovács Mag-
dolnától.

A bajnokságon a Kanizsa Diák-
kosárlabda Klub csapat elsõ mérkõ-
zésén a Szekszárd csapatával került
össze és szoros mérkõzésen veszí-
tett, ezzel csak az alsóházban tudta
folytatni a versenyzést.

Második mérkõzésén a Kecske-
méti csapat ellen maradt alul, így a
7-8. helyért mérkõzött.

– A karosiak természetesen itt
most csak felvezetõként léphet-
tek pályára, de nagyon bízunk
benne, hogy néhány év múlva
már õk is aktív résztvevõi lehet-
nek ennek a bajnokságnak – je-
lezte Deustchné Lang Erika. – A
tornateremben jó körülmények
között tudtuk biztosítani a ver-
seny lebonyolításának feltételeit,
de kinti pályánk is megállja majd
a helyét egy-egy hasonló rendez-
vény kapcsán. Az új pálya ugyan-
is jóval több sportesemény lebo-
nyolítására alkalmas, sõt, a baj-
nokságot megnyitó fõtitkár ígé-
rete alapján hamarosan négy ko-

sárlabda palánkkal is gyarapo-
dunk. Örömmel jelenthetem be,
hogy az önkormányzat mûfüves
pálya létesítésére is nyert pályá-
zatot, így ennek megvalósítása is

elkezdõdhet hamarosan a mosta-
ni, rekortán pálya mögötti terüle-
ten. A társasági adókedvezmé-
nyek rendszerében felajánlott
adókból pedig a tornaterem fel-
újítását is szeretnénk megoldani.
Mindezek lehetõvé teszik, hogy a
sport és az utánpótlás nevelés kö-

rülményei jelentõsen javuljanak
városunkban.

A bajnokság eredményei: 1.
Vasas-Basket Budapest, 2. Soproni
Darazsak, 3. Atomerõmû KSC Szek-

szárd, 4. Csata DSE Budapest, 5.
Kecskeméti SI, 6. Kõbányai Dara-
zsak Budapest, 7. Kanizsa DKK, 8.
Százhalombattai Villámok.

A torna legértékesebb játékosa
Kiss Virág, a Kanizsa DKK játékosa
lett. A torna legtöbb pontot dobó
játékosa: Studer Ágnes Kecskemét.

A félmaratoni hosszúságú ver-
senyre több mint száz nevezés ér-
kezett, ezúttal 76 egyéni induló, va-
lamint 33 háromfõs csapat teljesí-
tette a 21,1 kilométe-
res, sok dombbal ne-
hezített távot. A Ka-
nizsai Futóklub által
rendezett verseny
mezõnye az idén elõ-
ször végigkígyózott
Nagyrécse utcáin is,
így azoknak is tarto-
gatott újdonságot a
nap, akik visszatérõ
vendégei a verseny-
nek. Örömteli szá-
munkra, hogy a rek-
kenõ hõség ellenére
négy zalakarosi indu-
ló is teljesítette a tá-
vot. Közülük legjob-
ban Szabadicsné Ma-
daras Katalin szere-
pelt, aki nemcsak fér-

fitársait elõzte meg, hanem meg-
nyerte a nõk senior versenyét is. A
kitartásukért természetesen dicsé-
ret illet valamennyi célba érkezõt,

így a másik három zalakarosi indu-
lót, Deutsch Szabolcsot, Kovács Ta-
mást és Szabadics Attilát is. 

A célnál a futók befutócsoma-
got, valamint gyümölcsöt és frissí-
tõt is kaptak, valamint a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. jóvoltából ingyen
látogathatták meg a fürdõt is. A

szervezõk ezúttal 8 kategóriában
(férfi – nõi egyéni, férfi – nõi váltó,
iskolai és középiskolai váltó) hirdet-
tek gyõztest. A szervezõk a legjob-
baknak serleget, érmet, valamint
ajándékcsomagot adtak, melyeket
Novák Ferenc polgármester adott
át a díjazottaknak.  

Eredmények: férfiak, felnõtt: 1.
Garami Árpád (Szombathely), 2.
Korpics Attila (Zalaegerszeg), 3. dr.
Czigány Róbert (Nagykanizsa),
Senior: 1. Garami Árpád (Szombat-
hely), 2. Lelkó Attila (Balatonmária),
3. Szokoli Csaba (Nagykanizsa), Nõk,
felnõtt: 1. dr. Lubics Szilvia (Nagyka-
nizsa), 2. Bognár Csilla (Magyar-
kanizsa), 3. Kondákorné Vági Kata-
lin (Zalaegerszeg), Senior: 1. Szaba-
dicsné Madaras Katalin (Zalakaros),
2. Rácz Erika (Murakeresztúr), Váltó,
férfiak: 1. Kanizsai Futóklub, 2. BA-
KA FORCE, 3. Kanizsa Kajak-Kenu
Klub, Nõk: 1. Flúgos Csajok, 2. Csiri-
birik, 3. Orgona Szépei, Általános Is-
kolák: 1. Repülõk, 2. Gelse, 3. Ke-
resztúri Villámlábak, Középiskolák:
1. Kaposvári AC, 2. Zrínyi Kadétok,
3. Speedgirls.

A döntõt városunkban játszották
ORSZÁGOS SERDÜLÕ LEÁNY KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG

VII. Nagykanizsa – Zalakaros országúti futóverseny
Nagykanizsa Város Napjához kapcsolódóan hetedik alkalommal

rajtolt el május 12-én délelõtt 10 órakor a Nagykanizsa – Zalakaros fu-
tóverseny mezõnye.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1.) A pályázatot meghirdetõ szerv/alkalmazni kívánó szerv meg-
nevezése, székhelye:

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsõde Igazgatótanácsa 

8749 Zalakaros, Liget u. 28.

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

si Intézmény ,  Könyvtár és Bölcsõde 8749 Zalakaros, Liget u. 37.
• Óvodai intézményegység-vezetõ

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

munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzett-
ség és szakképzettség, és legalább 5 év pedagógus munka-
körben szerzett szakmai gyakorlat.

b.) A pályázathoz mellékelni kell:  
• Szakmai önéletrajz
• A szakmai helyzetelemzésre épülõ, fejlesztési elképzeléseket

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

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, az Igazga-
tótanácson történõ tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat, továb-
bá nyilatkozat arra vonatkozóan, 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 óvodai intézményegység-vezetõi megbízás határozott idõ-

re: 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig, 5
tanévre szól.                                       

Pbhi.: 2012. június 12.
Pb. módja: postai úton, írásban kettõ példány benyújtásával      
Pehi.:  2012. június 22.

Pc/felvilágosítás: Benkõné Gulyás Edit
Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény igazgatója
8749 Zalakaros, Liget u. 28.
Telefon: 93/340-367
Közzététel helye: Zalakaros Város Honlapja, Móra Ferenc Nevelé-

si Oktatási Intézmény honlapja, KSZK, Karosi Krónika  

Májusi programok

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy

2012 április 12-én megérkezett
Kovács Zalán Ármin, Hegyi
Mónika és Kovács Zoltán kis-
fia. A baba a keszthelyi kór-
házban született és édesany-
jával együtt kiváló egészség-
nek örvend. A kistesónak na-
gyon örül a büszke bátyus:
Kovács Nimród is.

Június 2. (szombat), 09.00
Terepkerékpártúra – „Sportolj és
Nyerj” – Helyszín: Zalakaros, Parkerdõ.

Június 2. (szombat), 18.00
Folklórest – Helyszín: Zalakaros,
Kertmozi.

Június 8–10. (péntek-vasárnap)
Mézzel folyó Kánaán – Helyszín:
Garabonc, Kránicz Borház.

Június 9. (szombat), 09.00
Választott sportág – „Sportolj és
Nyerj” – Helyszín: Zalakaros, Sport-
centrum.
Június 15–17. (péntek-vasárnap)

Vadas napok – erdei íz kavalkád –
Helyszín: Garabonc, Kránicz Borház.

Június 16. (szombat), 09.00
Nyári városi amatõr egyéni tenisz-
verseny – Helyszín: Zalakaros,
Sportcentrum.

Június 16. (szombat)
Bogrács fesztivál – Helyszín: Zala-
karos, Szent Orbán Borozó
Június 22–24. (péntek-vasárnap)

Szentivánéji varázslat – Helyszín:
Bodahegyi út
Június 22–24. (péntek-vasárnap)

Régi ételek új köntösben – Hely-
szín: Garabonc, Kránicz Borház
Június 22. (péntek) 20.30–02.00

Éjszakai élményfürdõs buli – Hely-
szín: Zalakarosi Fürdõ.

Június 23. (szombat)
Fit Karos Programsorozat Katus At-
tilával – Helyszín: Zalakarosi Fürdõ.

Június 23. (szombat) 20.00
Szent Iván éjszakai kirándulás. Indu-
lás: Zalakaros, Tourinform-iroda.

Június 29. (péntek)
Rétes fesztivál – Helyszín: Zalaka-
ros, Szent Orbán Borozó.

Június 30. (szombat)
Újra itt a nyár! – Helyszín: Zalakarosi
Fürdõ.

TISZTELT MAGÁN-
SZÁLLÁSADÓK!
A Zalakarosi Magánszállás-

adók Egyesülete tisztelettel
meghívja Önöket 

INFORMÁCIÓS NAPPAL 
EGYBEKÖTÖTT FÓRUMÁRA.

A fórum ideje: 
2012. 06. 09. 18.00-tól.

Helye: 
Közösségi  ház ( Fõ út 8). 

A fórum  célja: a mappák  és
azonosító  kulcsok átadása a  ta-
gok  számára, beszámoló az  el-
ért  eredményekrõl, a  honlap
on-line  bemutatása, segítség a
saját  oldal  feltöltéséhez. Érdek-
lõdõk számára  az  egyesületi
tagság  elõnyeinek ismertetése.

Nemcsak  tagokat, hanem
minden  magánszállásadót sze-
retettel várunk!


