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A bensõséges ballagási ünnep-
séget megelõzõen az óvoda hiva-
talosan is lezárta a 2011/2012-es
tanévet. Novák Ferencné óvodave-
zetõ a tanévzáró ünnepélyen be-
számolt az év során végzett óvo-
dai munkáról, az eredmények kö-
zül kiemelve a Zöld Óvoda cím el-
nyerését; szólt az óvoda átépítésé-

nek munkáiról, s megköszönte
mind a szülõk, mind az iskola veze-
tésének türelmes hozzáállását az
óvodások iskolába költözése kap-
csán. A gyerekek csoportonként
kis mûsorral mutatkoztak be,
melyben a hagyományok, a nép-
zene, a néptánc, a népi mondókák
egyaránt helyet kaptak.

Színes programokkal, hangu-
latos rendezvényekkel készült
városunk a pünkösdi hosszú hét-
végére. Sportrendezvények, kon-
certek, gyermekprogramok, tánc-
bemutató és a pünkösdi hagyo-
mányok felelevenítése egyfor-
mán helyet kapott a május 26-tól
május 28-ig tartó rendezvénysor-
ban. A pünkösdi rendezvények
kiemelt eseménye volt a Boda-
hegyi úti játszótér ünnepélyes
avatása. A Karosi Pünkösdi kíná-
lat alakításában a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesület, Zalakaros Vá-
ros Önkormányzata, a Gránit
Gyógyfürdõ, a Közösségi Ház és
a Zalakarosi Vállalkozók Szövet-
sége egyaránt részt vett.

(Minderrõl bõvebben 
az 5. oldalon olvashatnak.)

Karosi Pünkösd – játszótéravatással

Ballagás és évzáró az oviban
Az óvoda nagycsoportosai június

1-jén búcsút mondtak intézményük-
nek, óvónõiknek és kisebb társaiknak,
hiszen szeptembertõl már komoly is-
kolásként léphetnek be a Móra-iskola
kapuján. A ballagókat a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a középsõ cso-
portosok búcsúztatták, a nagyok pe-
dig verssel köszöntek el mindenkitõl.

Városunk néptánc csoportjai
mutatták be az év során elsajátí-
tott koreográfiáik legjobbjait azon
a Kertmoziban megrendezett
folklórest keretében. A táncosok
immár hagyományos évzáró ren-
dezvényén a legkisebbektõl az
idõsebbekig minden korosztály
képviselõi táncoltak, így a Pin-
tyõke tánccsoport, a Rügyecske, a
Gyöngyvirág, a Zöldág, a Karos
Táncegyüttes és a Bottal-fogó
mutatta be nívós produkcióit a
közönség elõtt, mely vastapssal
jutalmazta a táncokat. A néptán-
cosok virággal és hatalmas taps-
sal köszönték meg oktatóik: No-
vák Ferencné, Szabadicsné Mada-
ras Katalin, Vizeliné Paksi Valéria
és Vizeli Dezsõ éves munkáját:
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PLUSZ FÉLCSOPORT 
AZ ÓVODÁBAN

Óvodai csoportbõvítést foga-
dott el a testület azzal, hogy kizáró-
lag 2013. június 30-ig élhet az intéz-
mény a félcsoport mûködtetésének
lehetõségével. A félcsoport indítá-
sára és költségeinek fedezésére 760
ezer forintnyi pótelõirányzatot biz-
tosított az önkormányzat az intéz-
mény részére.

A BEJÁRÓ TANULÓK UTÁN 
NEM KÉRNEK HOZZÁJÁRULÁST

A Balatonmagyaróddal kötött
közoktatási megállapodás, valamint
a Zalamerenyével korábban aláírt
társulási megállapodás felülvizsgá-
latával is foglalkoztak a képviselõk.

A pénzügyi és városfejlesztési
bizottság véleményét tolmácsoló
Marton Tamás képviselõ javasolta:
a Balatonmagyaróddal kötött köz-
oktatási megállapodást hosszabbít-
sák meg, ugyanakkor az állami tá-
mogatáson felüli összeget hárítsák
át a magyaródi önkormányzatra az
onnan bejáró gyermekek esetében.
Az igazgatási és ügyrendi bizottság
nevében felszólaló Süslecz Árpád
gyermekenként 100 ezer forintnyi
havi hozzájárulás beszedését java-
solta.

Szirtes Balázs képviselõ hozzá-
tette: a települések meglévõ költ-
ségvetései miatt ez év végéig már
ne módosítsanak a megállapodá-
son, ugyanakkor a Karos részérõl
érkezõ igény legyen jelzés 2013-ra
vonatkozóan az önkormányzatok
felé.

Czirákiné Pakulár Judit elmond-
ta: Zalamerenyével intézményfenn-
tartó társulást tart fenn az önkor-
mányzat, mely alapján a bejáró
gyermekek után több mint 19 millió
forint kiegészítõ normatívához jut
az intézmény (ezt nemcsak a
merenyei, hanem minden bejáró
gyermek után megkapja az iskola,
sõt még karosiak után is kap egy
részt), míg Balatonmagyaróddal ha-
tározott idõre szóló közoktatási
megállapodást kötöttek, mely után
plusz kiegészítõ normatíva nincsen.
Emiatt javasolta a differenciálást. Fi-
gyelembe kell venni azonban azt is,
hogy az önkormányzatoknak köte-
lezõen ellátandó feladata a lakosai
számára a közoktatás biztosítása,

melyet Zalakaroson magas színvo-
nalon tudnak megvalósítani, így az
együttmûködéssel közös érdek ér-
vényesül, hiszen a zalakarosi iskola
bejárók nélkül nem érné el a mini-
málisan elõírt létszámokat. 

Zalakarosnak a normatíván felül
nagyon sok, 462 ezer Ft/fõ hozzájá-
rulást kell fizetni minden ide járó is-
kolás gyermek után, ezért javasolta
a bizottság, hogy csak méltányos és
elfogadható mértékig – ez 100 ezer
Ft/fõ – járuljon hozzá Balatonma-
gyaród a költségekhez.  Nem tartja
helyesnek a következõ idõszakban
a teljes összeg áthárítását, ez a
megállapodás felbomlását vetíti
elõre. 

Végül 5 igen, egy ellenszavazat
és egy tartózkodás mellett kimond-
ták, hogy Balatomagyaródtól a
2012/2013-as tanév elsõ félévére
nem kérnek hozzájárulást. Ugyan-
akkor felhatalmazta a testület a
polgármestert arra, hogy tárgyaljon
Balatonmagyaróddal a hozzájárulás
további formájáról és mértékérõl a
késõbbi idõszakra vonatkozóan.

Zalamerenye esetében sem
most, sem a jövõben nem tart igényt

a testület hozzájárulás fizetésére, mi-
vel itt a két település között intéz-
ményfenntartói megállapodás létezik
– döntöttek a képviselõk, elutasítva a
pénzügyi bizottság azon javaslatát,
mely szerint ez esetben is az önkor-
mányzati és állami támogatás össze-
gét levonva, a fennmaradó költsége-
ket hárítanák át Zalamerenyére. A
testület arról is döntött, hogy a jövõ-
re vonatkozóan sem kezdeményez
tárgyalásokat Merenyével a hozzájá-
rulások kérdésérõl.

LED-LÁMPÁKKAL BÕVÍTENEK

Jóváhagyták a képviselõk a LED-
es pályázat ajánlati dokumentáció-
ját. Marton Tamás, a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság elnöké-
nek javaslatára elfogadták, hogy a
tervezõtõl csak a többi szakággal
egyeztetett engedélyezett tervet
fogadja el az önkormányzat.

KAMIONPARKOLÓ, KÖRNYEZET-
FEJLESZTÉS, KONYHAFELÚJÍTÁS

Zárt ülésen döntött a testület a
benzinkúttal szembeni kamionpar-
koló céljára meghirdetett terület
bérbeadásáról. A kérdéses 17x20
méteres hely 200 forint négyzet-
méterenkénti áron „kelt el”.

A cserszegtomaji  Magnolia Art
Kft. nyerte el a környezetfejlesztési
pályázat keretében megvalósuló
fásítás lehetõségét. A kft. ajánlata
nem haladja meg a pályázatban er-
re fordítható összeghatárt, az õs-
honos fákat õsszel kezdik kiültetni
a város meghatározott utcáiban, a
munkálatok várhatóan jövõ tavasz-
ra készülnek el. A cég egy év garan-
ciát is vállalt a munkákra. Az e pá-
lyázat keretében megvalósuló esõ-
vizes öntözéshez szükséges mûsza-
ki beruházások megvalósítására a
SZA-BAU Kft. nyert pályázatot,
ajánlata szintén nem haladta meg a
pályázatban e célra elnyert 9,85
millió forintot.

A Magyar Aszfalt nyerte el kö-
zel  nettó 10 millió forint  értékben
a város egyes útjai és járdái aszfal-
tozását, az összeget a képviselõ-
testület költségvetésében biztosí-
totta.

Az iskola konyhájának karban-
tartási munkálatait a SZA-BAU Kft.
végzi el – az erre beadott pályáza-
tok eredményérõl is zárt ülésen
döntöttek. A cég 4,1 millió forint
plusz áfa összegért és 475 ezer fo-
rint anyagköltséggel az iskolakony-
ha leállásának idõszakában végzi el
a konyha szennyvíz elvezetésének
megoldását és a csövek cseréjét.

Rendkívüli testületi ülést tartottak
Oktatási ügyek a nyilvános, pályázat elbírálások pedig a zárt ülés

napirendjeinek középpontjában szerepeltek a képviselõ-testület május
30-i rendkívüli ülésén.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Zalakaros önkormányzatával közösen szervezte
meg Vidékfejlesztési Akadémia rendezvényét. 

A konferenciára a zalakarosi
és nagykanizsai kistérségek te-
lepüléseinek polgármesterei, az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesz-
tési Egyesület tagsága, valamint
a térségben mûködõ helyi ter-
melõk, kézmûvesek kaptak
meghívást.

A rendezvény alapvetõ célja,
hogy összefogják a térség ter-
melõit, segítséget nyújtsanak a
települési önkormányzatoknak
helyi piacok nyitásában és a he-
lyi élelmiszerek bevonásában a
közétkeztetéshez kapcsolódó-
an, illetve egy új, zalakarosi
szervezésû helyi termék progra-
mot is elindítsanak.

A fürdõ rendezvénytermében tartott találko-
zón Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke
és Novák Ferenc, városunk polgármestere kö-
szöntötte a résztvevõket.

Manninger Jenõ a helyi termékek és értékek
fontosságáról szólt, s hangsúlyozta azt is, hogy
az átalakuló területfejlesztési rendszerben vár-

hatóan a megyék feladata lesz
a vidékfejlesztés koordinálása,
melynek hangsúlyos eleme a
helyi termékek fejlesztése. 

Novák Ferenc köszöntõjé-
ben rámutatott: Zalakaros min-
dig is támogatta a helyben elõ-
állított, a térségre jellemzõ ter-
mékek megjelenését, példa-
ként említette Zalakaros Város
borát. 

– Ez év szeptember elsején
tervezzük a kistérség 19 tele-
pülésének bemutatkozását ná-
lunk, ahol a kultúra mellett re-
mélhetõleg a helyi termékek is
megjelennek – mondta. 

A résztvevõk ízelítõt is
kaptak a helyi termékekbõl, hiszen a konferen-
cia mellett a térség kézmûveseinek, gazdáinak,
népmûvészeinek termékbemutatóját is láthat-
ták.

Terméket helyben, helybõl – vidék-
fejlesztési konferenciát tartottak
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A tanulmányutak középpontjá-
ban a fejlesztések, az adott deszti-
náció egy más megközelítése áll,
melyet a szálláskapacitások egyedi-
ségének bemutatása tesz teljessé.
A Gránit Gyógyfürdõ egy több mint
60 élményelemmel rendelkezõ új
gyermekvilággal várja a fõszezon
családos vendégeit. A desztináció
szempontjából a hangsúly a Kis-Ba-
laton közelségén, valamint az
egészségturizmus középpontba ál-
lításán van, melyet aktív turisztikai
attrakciókkal mutatunk be.

A study tour program kereté-
ben az ide látogatóknak lehetõsé-
gük van kenuban evezve a Zala fo-
lyón a természet csodáiban gyö-
nyörködni, majd kerékpárra pat-
tanva a Kis-Balaton madárvilágát
csodálni, s a programnak része a bi-
valyrezervátum bemutatása is.
Zalakaroson  a fejlesztéseké és az
újdonságoké a fõszerep, így az
épülõ gyermekvilág a strandon,
segwaytúra a város lankáin keresz-
tül, Geo-cassing a Kertmozi kertjé-
ben, jóga a tóparton, valamint a vá-
ros sugallta „otthonosság ”.

A közelmúltban a caravanning
német study tour résztvevõit fo-
gadtuk német lakókocsis campin-
gezés témakörben;  a magyar mé-
diák képviselõit az új fejlesztésekkel
ismertettük meg, német, a PA
együttmûködést elõsegítõ újságírói
kör a gyógyturizmus szegmenssel
ismerkedett nálunk. Június végén
100 magyar utazási irodás képviselõ
látogat el hozzánk, akik az ÚJ
Szentivánéji Varázslat programso-
rozat részesei lehetnek, megismer-

ve a fürdõn megvalósuló új fejlesz-
tést is. Cseh, szlovák, horvát, román
és német utazási irodák képviselõi
is érkeznek ide, akik már a nyári
idõszakban készítik elõ az õszi, va-
lamint a jövõ évi turisztikai évadot,
s június végén szlovák újságírói ta-

nulmányutat is szervezünk.
A tanulmányutak kapcsán a kül-

földi beutaztató utazási irodák kö-
zül a Salamon Reisen, a Mutsch
Reisen, a PA Touristik, a Herkules
Reisen, a CK Hungária Tour,

N e c k e r m a n n

Csehország, va-
lamint a Hofer
Reisen a legna-
gyobb vendég-
küldõ. A nyom-
tatott médiát a
következõ la-
pok, magazinok
újságírói képvi-
selték: Turista
Magazin, Kiske-
gyed, Vasárnap
Reggel, Hölgyvi-
lág, Szabadidõ

Körkép, Autó-Motor, Pannon La-
pok Társasága, Turizmus Trend,
Blikk Nõk, Világjáró Magazin, Turiz-
mus Panoráma Bulletin, Magyar
Nemzet, Népszabadság, valamint
az Itthon Otthon Van Magazin. Az
online portálok közül az Úti Súgó,

Kulturography, valamint a Program-
turizmus vesz részt legaktívabban a
zalakarosi kommunikációban. 

A magyar rádiók közül a Neo
FM-mel van kiemelt szerzõdésünk,
melyhez a Gyermekvilág átadását
követõen Caramell koncert is páro-

sul, ahol a 2012-es Megasztár 6
döntõse is fellép.

A tavalyi év vendégforgalmi ada-
tai növekvõ vendégérkezésrõl tanús-
kodnak, ugyanakkor az átlagos itt-
tartózkodás idõtartama csökkent. El-
mondható, hogy 2011-ben 6%-kal
több belföldi és majdnem 30%-kal
több külföldi vendég látogatott el vá-
rosunkba. Ahhoz, hogy az idén még
több vendég érkezzen Zalakarosra, s
õk hosszabb idõt töltsenek a váro-
sunkban, minden adott: több attrak-
ció, vonzó programok, valamint a
szolgáltatási paletta széles kínálata.
Mindezt hírül kell adnunk országnak-
világnak, melyben  a tanulmányutak-
nak kiemelt jelentõségük van.

Jámbor Tímea
kommunikációs- és marketing 

vezetõ

Szezonnyitó study tour áradat 
A város marketingtevékenységének középpontjában az értékesítés

ösztönzése áll, melynek egyik leghatékonyabb eszköze a tanulmány-
utak szervezése és fogadása. A szezonnyitó idõszakban számos hazai
és külföldi újságíró és beutaztató látogat és látogatott el hozzánk
Zalakarosra, a Kis-Balaton fürdõvárosába.  

ZALAKAROSON, A KIS-BALATON FÜRDÕVÁROSÁBAN

Fürdõ Vendégház néven, a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. üzemel-
tetésében mûködik a további-
akban a Sport Hotel. A válto-
zást jelképezõ feliratcsere már
megtörtént, s június elsõ heté-
tõl a tényleges üzemeltetést is
megkezdi a társaság, igaz, egye-
lõre próbaüzemben. 

– Az önkormányzat nyílt pá-
lyázatot írt ki a hotel további
mûködtetésére, melynek ered-
ményeként a zrt.-re bízta azt. A
tulajdonos önkormányzat alap-
vetõ célja a folyamatos üzeme-
lés biztosítása volt, a zrt. általi
mûködtetést átmeneti megol-
dásnak tartja a végleges hasz-
nálatot tekintve. Cégünk bérle-
ti díjat fizet az önkormányzat
felé; szeptember 30-ig üzemel
a vendégház, a tapasztalatok
összegzését követõen születik
döntés a továbbiakról. Lénye-
gesnek tartom elmondani,
hogy a vendégház mûködteté-
sével hat fõ számára tudunk
munkát biztosítani – tudtuk
meg dr. Burján Richárdtól, a

gyógyfürdõ vezérigazgatójától.
A Fürdõ Vendégház vezeté-

sével Szécsényi Szabolcsot, a
Tourinform-iroda vezetõjét bíz-
ta meg dr. Burján Richárd. 

– Háromcsillagos színvona-
lon tudunk biztosítani szállást
elsõsorban azok számára, akik
kifejezetten a fürdõ miatt töl-
tetnének több idõt városunk-
ban. Három-hét éjszakás ven-
dégekre számítunk, igyekszünk
olyan csomagokat kiajánlani,
melyekkel a szállás és a fürdõ,
illetve annak szolgáltatásai

kedvezményesen vehetõk
igénybe – mondta Szécsényi
Szabolcs. – Mindamellett sze-
retnénk a vendégházat az utca
felé is nyitni, gondolok itt az

étterem, a kerthelyiség adta le-
hetõségekre. Igyekszünk ki-
használni azt a szerencsés hely-
zetet, hogy a vendégház frek-
ventált helyen, csodálatos, zöld
környezetben, a fürdõtõl lég-
vonalban 80 méterre helyezke-
dik el, s a vendégek kedvezmé-
nyes áron igénybe tudják venni
a sportpályát is.

A fürdõ üzemelteti tovább
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A Szi-Márton János plébános ál-
tal tartott mise elõtt Süslecz Árpád
képviselõ, a hegyközség elnöke be-
szélt a szentté avatott I. Orbán pá-
pa életérõl és az Orbán-naphoz kö-
tõdõ hagyományokról, majd Novák
Ferenc polgármester elevenített fel
egy régi, szintén Orbán-naphoz fû-
zõdõ szokást: a szent fából készült
szobrát minden égtáj irányából
borral locsolta meg, mintegy „áldo-
zatot” mutatva be a szent elõtt an-
nak érdekében, hogy vigyázza a
szõlõhegyet eztán is. A polgármes-
ter elmondta: az elmúlt évet tekint-

ve nem lehet panaszuk a gazdák-
nak Orbán munkájára, hiszen na-
gyon szép termést hoztak a szõlõ-
tõkék, és a borok is kiváló minõsé-
gûek lettek.

Hogy ez valóban így van-e, azt
az ünnepség résztvevõi maguk is
ellenõrizhették, hiszen mindenki
megkóstolhatta a Közösségi Ház
munkatársai által kínálgatott karosi
borokat.

Az Orbán-nap tánccal, zenével
zárult: a Dalára-vegyeskar boros
nótáit és a Karos Táncegyüttes mû-
sorát élvezhette a közönség.

Remek hangulatban telt a karosi gyermeknap május 27-én. A
Sportcentrum egész területét ellepték a gyerekek, akiket szüleik,
nagyszüleik is elkísértek, velük játszottak, nevettek; a fõszerep
és  a figyelem valóban a gyermekeket illette e napon.

Felsorolni is nehéz, mennyi program közül választhattak a csa-
ládok. Vízifoci, tûzoltó-, rendõr- és mentõs bemutató, ugrálóvár,
ügyességi játékok, sétalovaglás, karate bemutató, agyagozás,
arcfestés, krémesevõ verseny, bohócparádé szerepelt többek kö-
zött a kínálatban.

A program összeállításában, létrehozásában sokan vettek
részt, így az önkormányzat, a vállalkozók szövetsége, a Közössé-
gi Ház, a kereskedelmi és iparkamara megyei tagozata, Szabadics
József vállalkozó, az oktatási intézmények dolgozói mind-mind
azon igyekeztek, hogy a gyerekek igazán felszabadultan szóra-
kozhassanak, játszhassanak e nekik szentelt napon. A fáradozás
egészen biztosan megérte, legalábbis a boldog, kipirult gyermek-
arcok errõl tanúskodtak.

Május 26-án, szombaton a
Dísz téren borházak, kézmûves
vásározók fogadták a vendége-
ket. A nagykanizsai SZKES tánc-
együttes látványos mûsora kö-
tötte le a nézõk figyelmét, este
pedig a Megasztár egyik csillaga,
Nagy Kristóf „Bozont” szórakoz-
tatta a közönséget; a jó hangulat
a Lenner-Horváth duó fergeteges
pünkösdi báljával folytatódott.

A pünkösdvasárnap kiemelt
programjai a gyermeknaphoz, a
gyerekekhez kötõdtek. Ez évben –
most elsõ alkalommal – a Gránit
Gyógyfürdõ is csatlakozott a gyer-
meknapi rendezvényekhez, május
27-én ingyenes belépést kínálva a
fürdõ egész területére a tíz éven
aluli gyermekeknek, s a fürdõ ren-
dezvénysátrában további kreatív
programokat is kínáltak.

Pünkösdvasárnap délután ismét
a Dísz tér fogadta a látogatókat. A
gyermekeket izgalmas vetélkedõ-

vel várták, melynek végén pünkös-
di királyt és királynét koronáztak
Póczán Csenge és Dömötör Péter
személyében. A gyermekkirályok
egy rövid idõre trónra is ültek, ám
pünkösdi királyságuk csupán egy
napig tartott. Az est folyamán a
továbbiakban a Kinizsi Táncegyüt-
tes Cigányszerelem címû mûsora
ragadta magával a közönséget,
szó szerint is, hiszen a fergeteges
táncbemutatón a nézõk is együtt
táncolhattak a fellépõkkel, mi
több: rögtönzött esküvõkre is sor
került, amelyen a párokat a tánco-
sok adták össze. Az esti bálról ez-
úttal a Naudiusz együttes gondos-
kodott.

Karosi Pünkösd
KIRÁLYVÁLASZTÁS, JÁTSZÓTÉRAVATÁS ÉS GYERMEKNAP

A szent közben-
járását kérték

A Felsõhegy bejáratánál álló Orbán-szobor elõtt tábori misén könyö-
rögtek az egybegyûltek Szent Orbán közbenjárásáért, hogy védje meg
ez évben is a szõlõt, a termést és a gazdákat a természeti károktól. 

Vidám városi
gyermeknap
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A vendégeket köszöntõ Szé-
csényi Szabolcs, a Tourinform-iroda
vezetõje, a turisztikai egyesület tit-
kára elmondta: az egyesület a
„Zalakaros és környezete TDM
szervezet továbbfejlesztése” pro-
jekt részeként terveztette és épít-
tette meg a korszerû, uniós elõírá-
soknak megfelelõ játszóteret a vá-
ros egyik legforgalmasabb területé-
re, a Bodahegyi útra.

– Ez a játszótér és számos más
létesítmény a városban példás ösz-
szefogás eredményeként készül,
ugyancsak komoly összefogással
valósulnak meg a városi progra-
mok is. Tegnap több mint száz
gyermeknek szereztünk örömet a
Vállalkozók Szövetségével való ösz-
szefogással a gyermeknapi progra-
mokkal, ma pedig a Turisztikai
Egyesülettel kötött megállapodás
alapján ünnepelhetünk. Folynak a

munkálatok a fedett rendezvény-
tér területén is, ott szintén közös
cselekvéssel tesszük komfortosab-
bá a területet. Rövidesen épül a
kerékpárosház, ahol szintén társak
vagyunk. Ezek a példák is jól jel-
zik, hogy az érdekeltek ösz-
szefogásával eredménye-
sen lehet cselekedni, ez a
jövõ útja – mondta avató
beszédében Novák Ferenc polgár-
mester, jelezve: a Bodahegyi út to-
vábbi fejlesztések elõtt áll, többek
között kálvária- és útépítés, temp-
lomtér rendezés zajlik még a tervek
szerint a helyszínen.

Dr. Burján Richárd, a turisztikai
egyesület elnöke, a Gránit Gyógy-
fürdõ Zrt. vezérigazgatója el-
mondta: a most átadott játszóte-
ret nemcsak a turizmus feltételei-
nek javításán fáradozó egyesület

vezetõjeként, de gyakorló szülõ-
ként is méltatni tudja, hiszen az
láthatóan a Zalakarosra érkezõ
családok és az itt élõ gyermekesek
szabadidõ eltöltésének lehetõsé-
geit gyarapítja.

– A családosokra a
továbbiakban is gondo-
lunk – tette hozzá –, õk
állnak a fürdõn jelenleg
zajló fejlesztés közép-
pontjában is: az épülõ
vízi gyermekvilág július-
tól már igen gazdag és
sokszínû kínálattal várja
a strandra érkezõket.

Ahogyan egy átadási
ceremóniához illik:
Novák Ferenc és dr. Bur-
ján Richárd szalagátvá-
gással adta át a zsivajgó,
izgatott gyermekeknek
a játszóteret. Valóságos
tumultus alakult ki a ti-
zenkét játék mindegyike
elõtt, hiszen a kicsik min-
dent és azonnal akartak

kipróbálni. A vidámságot növelte
Mutyi bohóc érkezése és bemutató-
ja, és a játékban megéhezett apró-
nép a szervezõk jóvoltából pizzával
csillapíthatta éhségét és üdítõvel a
szomját. Néhány percnyi, asztal

elõtt töltött idõ után aztán újra jö-
hetett az önfeledt játék. A jelek
szerint a Bodahegyi úti játszótér
igen népszerû lesz, egyedül az elve-
tett fûmag bánhatja a nagy érdek-
lõdést.

A 293/2009-es kormányrendelet
2011. évi módosítása értelmében jú-
lius 1-jétõl nem használhatják minõ-
ségi kategóriaként a csillagos beso-
rolást azok a hotelek, amelyek nem
minõsíttetik magukat a Magyar
Szállodaszövetség által levédett
HOTELSTARS UNION rendszerben. 

A Hotelstars Európa 11 országá-
ban elismert szervezet több mint
18.000 szállodát minõsített már
azonos kritériumokat támasztó
rendszerrel. Ezek között az orszá-
gok között megtalálhatók a ma-
gyar beutazó turizmus szempontjá-
ból legfontosabb vagy legígérete-
sebb piacok.

A Magyar Szállodaszövetség
május 10-i, Hévízen megtartott köz-
gyûlésén Szatmáry Kristóf, a Nem-

zetgazdasági Minisztérium államtit-
kára írta alá azt a megállapodást,
melynek értelmében a szállodaszö-
vetség dolgozhatja ki a hazai szállo-
dák nemzeti védjegyrendszerét, a
szervezet által mûködtetett nem-
zetközi Hotelstars rendszerhez kap-
csolódóan. 

Az új minõsítõ rendszerhez való
csatlakozás ma még önkéntes,
azonban július 1. után csak az ab-
ban szereplõ szállodák használhat-
ják majd a csillagokat minõségi ka-
tegóriaként, mert az a szövetség
védjegye.

Városunk egyik legrégebbi múlt-
ra visszatekintõ szállodája, a Hotel
Napfény*** önként jelentkezett a
megmérettetésre, a zalakarosi ho-
telek, illetve az Üdülõszövetkezet-

ként is mûködõ egységek közül el-
sõként várva arra, hogy az új rend-
szerben is 3 csillagos minõsítést
kaphasson. A Minõsítõ Bizottság
köze lmúl t -
ban tett lá-
togatása jó
hírrel zárult
a Napfény
számára: a
szálláshely az
új kritériu-
moknak is
tökéletesen
megfelelve
továbbra is
az ország 3
csillagos szál-
lodáinak tá-
borát erõsíti.

A bizottság nagyra értékelte
azt a gondos gazda módjára tör-
ténõ vagyonkezelést, amit a közel
30 éves szálloda belsõ korszerûsí-

tése, szolgáltatásai, kellemes kom-
fort fokozata, kifogástalan tiszta-
sága és barátságos személyzete
jelenít meg. Ezt támasztja alá az is,

hogy a minõsítést a szálloda az
elõírt pontszámokat jelentõsen
meghaladó teljesítményével érte
el.

Új játékoknak örülhetnek a gyerekek

ÁTADTÁK A BODAHEGYI ÚTI JÁTSZÓTERET

Vidám és népes gyermeksereg
társaságában adhatta át rendelte-
tésének az önkormányzat és a Za-
lakarosi Turisztikai Egyesület a
Bodahegyi úton elkészült új ját-
szóteret Pünkösd másnapján.

A játszótéravatáson nagyon
sok helybéli és vendég kisgyer-
mek vett részt szüleivel, a kicsik
boldog örömmel fedezték fel ma-
guknak a szebbnél szebb színes,
minden tekintetben minõségi és
fõként biztonságos játékokat.

Elsõként a Hotel Napfényt minõsítették
Zalakaroson elsõként kapott háromcsillagos minõsítést a Hotel

Napfény***, megfelelve a Hotelstars nemzetközi védjegy rendszer kö-
vetelményeinek. 
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Az óvoda helyi programjában szereplõ tavaszi vízparti megfigyeléseket
végeztek a középsõ és nagycsoportos óvodások a Kányavári-szigeten. A
gyerekek lelkesen, játékos cselekvésekkel fedezték fel az óvodapedagógu-
sok irányításával a fákon, füvön, égbolton, vízparton, kiserdõben, az állat-
világban végbement változásokat. Külön örömet okozott a vízi madarak
sokasága, látványa, a mozgásuk, hangjuk. 

Természetesen nem maradhattak ki a hallást, tapintást fejlesztõ, a víz-
part témájához illõ tapasztalásos játékok sem. 

Madárbarát Óvoda címet vehetett át a Magyar Madártani Egyesülettõl
az óvoda.  Erre a címre április elején pályázott az intézmény.  A cím elnye-
réséhez az utóbbi legalább egy év madárvédelmi tevékenységeirõl kért
beszámolót és a tevékenységek igazolásához fotókat az egyesület. A ma-
dáretetés több évtizedes múltra tekint vissza az intézményben. Ebben az

évben kiemelten
kezelte az ovi a
Magyar Madár-
tani Egyesület
madárvédelem-
mel kapcsolatos
szakmai ajánlá-
sait. Ennek meg-
felelõen tevé-
kenykedtek az
óvodapedagó-
gusok irányítá-
sával a gyerekek.
Az óvodapeda-
gógusok tuda-

tosították a gyerekekben a különbözõ táplálékok szerepét a madarak át-
telelésében. Szabadidejükben a gyerekek maguk is készítettek madárka-
lácsot, különbözõ táplálékból készített „étel láncfûzért”. Az intézmény
karbantartója, Bertók Péter jóvoltából 3 madáretetõvel és 5 madárodúval
gazdagodott az óvoda. Az etetõk számát még 3-mal gyarapította egy
ügyes kezû apuka, Kovács Zoltán is. A gyerekek örömmel szemlélték az
idelátogató különbözõ nagyságú, színû, trillázó madárkákat, melyek szá-
ma az elõzõ évekhez képest megsokszorozódott.

Az óvoda hagyományához híven minden évben felidézi a Pünkösd ha-
gyományához kapcsolódó eseményeket. A pünkösdi királyok megválasz-
tása mindig nagy izgalmat okoz a fiúk körében. Az idén is népi verseny és
ügyességi játékokban való részvétel döntötte el a királyok sorsát: a Maci
csoportban Lechner Werner, a Pillangó csoportban Stampf Marci, a Kati-
ca csoportban Olasz Barnabás nyerte el egy évre a pünkösdi király címet.
A legkisebb lányok közül a gyerekek közösen választottak pünkösdi kiski-
rálynékat. Mindhárom csoport együttesen pünkösdi dalok éneklése köz-
ben vonultatta fel a királyt és királynét. 

Figura Ede mûsora
A közelmúltban ismét találkozhattak a gyerekek a könyvtár-

ban már több alkalommal is vendégeskedõ Figura Edével. A köz-
kívánatra meghívott elõadó mûsorát elõször az óvodások hall-
gatták meg. A 71 kis apróság szinte tátott szájjal figyelte Szeplõs
Panka és Borzas Jóska, a két madárijesztõ szerelmét bemutató
verseket, dalokat. A gyerekek aktív részesei lehettek az elõadás-
nak, belebújhattak Tücsök Feri, Egér Elemér, Nyuszi Gyuszi, Lali, a
pillangó és a többi kertlakó jelmezébe, szerepébe, és együtt se-
gíthették a varjak elûzését és a történet boldog befejezését. Köz-
ben együtt énekeltek, ját-
szottak az elõadóval. Az al-
só tagozatosok közül szin-
tén sokan voltak kíváncsiak
a mûsorra, s a szemek ekkor
sem maradtak szárazak a
kacagástól. A mûsor végén
nagy tapsot kapott elõadó,
Figura Ede az elõadás anya-
gából készült CD-vel ajándé-
kozta meg a könyvtárat.

A nagyradai Cézár Pincészet
borlerakata és delikátesz üzlete
május 24-én nyílt meg, az avatáson
részt vett Novák Ferenc polgármes-
ter, városunk alpolgármesterei, és
természetesen a házigazda: Császár
István, aki a közelmúltban Zalaka-
ros Turizmusáért díjat vehetett át, s

vörösbor kategóriában az õ bora
nyerte el a Város Bora kitüntetõ cí-
met.

A névadással kapcsolatban Csá-
szár István megjegyezte: a bodega
szó boros pincét, illetve minõségi
borok árusító helyét jelöli.

– Reméljük, hogy üzletünk is se-
gíti a térség kiváló minõségû bora-
inak bemutatását, elismertetését, s
jó iránynak tartom a helyi önkor-
mányzat hazai, minõségi termékei-
nek bemutatására irányuló törek-
vését is – jelezte a svéd borász.

Minõségi borok bemutatóhelye nyílt a fürdõn
Stílusosan pezsgõs koccintás-

sal ünnepelték a Gránit Gyógy-
fürdõ fogadóépületében kialakí-
tott Cezar bodega ünnepélyes át-
adását. 

ÓVODAI HÍREK – ÓVODAI HÍREK

*    *    *

*    *    *

MINIGOLF TÁBOR AZ AQUATHERM
HOTEL***PLUS-BAN!

2012. június 24. – június 29., a létszám függvényében!
A minigolf napközis tábor olyan nyári szabadidõs tábor gyerekeknek,

ahol az elsõdleges cél, hogy a gyerekek egészséges környezetben, a
Toresz Minigolf profi oktatóinak felügyeletével és irányításával megis-
merkedjenek a minigolffal, kipróbálják tehetségüket, miközben számos
más játékkal is szórakoztatjuk õket. Kiket várunk a napközis táborba?

Elsõsorban általános iskolás gyermekeket, 8-tól 14 éves korig,
Nagykanizsáról, Zalakarosról és környékérõl. A minigolf napközis tábor
részvételi díja: 18.000 Ft/fõ/turnus. Ellátás: Meleg ebéd, napközben ás-
ványvíz vagy tea. A tábor díja étkezés nélkül: 13.000 Ft/fõ/turnus.

MINIGOLF „OTTALVÓS” TÁBOR
2012. június 24/25. – június 29., a létszám függvényében!

Kiket várunk az ottalvós táborba? Elsõsorban általános- és középis-
kolás korú gyermekeket, 8-tól 16 éves korig. A szobák felosztása,
gyermekek elhelyezése (4 fõs, 2 ágy + 2 pótágyas szobákban). A
minigolf „ottalvós” tábor részvételi díja: 39.500 Ft/fõ/5 éjszaka Ellátás:
– reggeli, tízórai, meleg ebéd, uzsonna, vacsora, – napközben ásvány-
víz vagy tea. A tábort csak megfelelõ létszámtól (minimum 10 fõ) in-
dítjuk. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

További információk: Baksa Erika / Simon Kíra – AquaTherm
Hotel***plus 06-93/541-910 – www.aquathermhotel.hu
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Takács István, a teke szakosztály
vezetõje elmondta, hogy e tornát
hagyományteremtõ céllal szervez-
tek meg, melynek a tekesport nép-
szerûsítése, játéklehetõség biztosí-
tása volt a célja, de fontos szerepet
kapott a sportbaráti kapcsolatok
építése, megõrzése is. Zalakaros két
csapattal szerepelt e kupán, s bi-
zony a bajnokságban mutatott ha-
zai formát ide is sikerült átmenteni-
ük, hisz a képzeletbeli dobogó elsõ
két helyére õk értek oda. Harmadik

helyen Nagykanizsa NB II-es csapata
végzett. A szervezõk külön díjazták
az amatõr csapatokat is. A hatcsa-
patos tornát az amatõröknél a
nagykanizsai Teke Presszó csapata
nyerte meg.

A kilátogató sportkedvelõk han-
gulatos, izgalmas, jó mérkõzéseket
láthattak, melynek végén a legjobb
egyéni versenyzõk is díjazásban ré-
szesültek. A legjobb taroló játékos
a bázakerettyei Varga Péter lett,
legjobb telizõnek Hegedûs Tamás

(Zalakaros) bi-
zonyult, míg
az összetett
versenyt a
s z i n t é n
z a l a k a r o s i
Szûcs Lajos
nyerte meg,
Varga Péter és
a nagykani-
zsai Hegyháti
János elõtt.

A legjob-
baknak járó
kupákat Tom-
pa Angéla vál-
lalkozó, a Be-
tyár Csárda
tu la jdonosa
biztosította,

melyeket a Te-
keszövet ség
részérõl Mo-
nostori Anita
adott át. (Ké-
pünkön a
zalakarosi Ta-
kács István ve-
szi át a díjat.)

Remé l jük ,
hogy e kupa
elnyerte a
résztvevõk tet-
szését, s így jö-
võre ismét ta-
lálkozhatunk
Zalakaroson a
tekesport ked-
velõivel e kupa
keretében. 

A 2011/2012. tanév Sportolj és
Nyerj! akció keretében 2012. má-
jus 26-án kerékpártúrára került
sor, mely során a jelentkezõk
Zalakaros város „peremén” te-
kerhettek.

A kellemes, napsütéses idõben
tizenöt gyerek és felnõtt pattant
nyeregbe, hogy az iskolától kiindul-
va városunk dimbes-dombos tájain,
szõlõhegyek között kerékpároz-
zon. A kerekesek a Szt. Orbán úton
végigtekerve értek fel Zalakaros
egyik legszebb kilátással kecsegtetõ
helyére a Határ utcába, ahonnét
nyugati irányba Zalamerenyére te-
kinthettek, míg keletre visszate-
kintve a Kis-Balatonig és a Badacso-
nyig is elláthattak.  A Szt. Orbán út
végén lévõ meredek emelkedõ a

legjobbakat is leszállította a vaspa-
ripáról, így a Kilátónál kínált citro-
mos teát mindenki örömmel fo-
gadta. A túra innét a Park utca –
Szõlõ utca – Kanicai utca érintésé-
vel a behiáki szõlõk között folytató-
dott. A Harangláb utca lejtõjén le-
gurulva a Banyavölgyi úton végig-
haladva érkeztek el a kerekesek a
nemrég létesült kerékpáros esõbe-
állóhoz, ahol bár esõ nem volt, a
résztvevõk megpihentek és kipró-
bálták az új létesítményt. A sport-
esemény a kerékpárúton végigha-
ladva az iskolánál fejezõdött be.

Stégli János fõszervezõ elmond-
ta, hogy ez a túra a meredek dom-

bok miatt a Kis-Balatoni túránál ne-
hezebb, megerõltetõbb volt, a
résztvevõknek bizony többször le
kellett szállniuk kerékpárjukról. A
kellemes napsütés, a jó hangulat és
a közeli, de sokak számára mégis is-
meretlen tájnak köszönhetõen
mindenki megfáradva, de elége-
detten térhetett haza.

A tanév utolsó Sportolj és Nyerj!
akciójára 2012. június 9-én a Sport-
centrumban kerül sor, ahol a gyere-
kek több sportág közül választhat-
nak. Lehet focizni, kosarazni, teniszez-
ni, tollaslabdázni, pingpongozni, min-
denki saját kedve és igénye szerint vá-
logathat a lehetõségekbõl.

VII. „SZENT ORBÁN”
TELJESÍTMÉNYTÚRA

A Kanizsa Természetbarát
Sportegyesület és a Közössé-
gi Ház szervezésében immár
hetedik alkalommal került
megrendezésre a Szent Or-
bán teljesítménytúra. A Kert-
mozitól induló túra egyben
az Észak-dunántúli Kupa ré-
sze is volt. 

Az idei megmérettetésre
mintegy 50 fõ jelentkezett,
akik túravezetõ irányításával
tették meg a Zalakaros –
Gesztenyeház – Postás kul-
csosház – Hervaszkút –
Zalamerenye – Zalakaros út-
vonalat, összesen 21,5 km-es
távot. Stégli János szervezõ
elmondta, hogy sajnos évrõl
évre kevesebben jelentkez-
nek a túrára, ennek egyik
okát a vezetett túrában látja,
véleménye szerint vezetés
nélküli teljesítménytúrára az
ország más vidékeirõl is töb-
ben érkeznének, ezért a jövõ
évi túra szervezésénél ezt is
át kell gondolni. 

Az idei túrára jelentkezõk
mindezek ellenére remek
sportnapon vehettek részt, a
túra végére mindenki elfá-
radt, a táj és a természet
szépsége a fáradságért azon-
ban mindenkit kárpótolt.

Reméljük, hogy a jövõ évi
túrára ismét többen jelent-
keznek függetlenül attól,
hogy vezetéssel vagy vezetés
nélkül kerül meghirdetésre.

A Hotel Karos Spa ad otthont
2012. június 8. és június 16. között
a 31. Zalakaros Kupa Nemzetközi
Sakkversenynek, ami egyben Nyílt
Magyar Bajnokság lesz. E rendez-
vényrõl és a városunkban készülõ
sakkválogatott felkészülésérõl saj-
tótájékoztatón számoltak be.

Polgár Judit és Almási Zoltán
nemzetközi sakk nagymesterek az
olimpiai felkészülésrõl adtak rövid

tájékoztatót, melyben megköszön-
ték városunknak és a Karos Spa Ho-
telnek a nyugodt felkészüléshez
biztosított körülményeket, majd
Novák Ferenc polgármester vette

át a szót, aki az elmúlt
30 év versenyeire te-
kintett vissza, Polgár
Juditot is meglepve
egy 1988. évi zalakarosi
sakkversenyrõl készí-
tett riporttal, amikor õ
és testvére, Polgár Zsó-
fia is tagja volt a torná-
nak. Novák Ferenc ki-
emelte, hogy az idei
versenynek a Hotel Ka-
ros Spa jóvoltából a le-

hetõ legjobb körülményeket, felté-
teleket sikerült megteremteni, Hor-
váth Tamás szakmai fõigazgató sze-

mélye pedig a verseny zökkenõ-
mentes lebonyolítására biztosíték. 

– Önkormányzatunk „sportos”
önkormányzat szeretne lenni, ezért
sokat áldoz mind az utánpótlás ne-
velésre, mind a sportesemények, így
ezen sakkverseny megrendezésére
is, bízva abban, hogy városunk jó hír-
nevét évrõl-évre elviszik a versenyre
érkezõk, melynek létszáma az idén is
meghaladja száz fõt – mondta.

A sajtótájékoztató végén Polgár
Judit a sakk közoktatásba történõ
bekerülésének lehetõségérõl, a
gyerek sakk felkarolása érdekében
tett munkájáról adott tájékoztatót,
melyben kiemelte, hogy törekvései-
ket az EU tagállamok több mint fe-
le is támogatja, s reményei szerint a
Nemzeti Alaptantervben is tervezik
a sakktanítás felvételét.

I. Betyár Csárda Kupa tekeverseny
A Zalakaros és Térsége SE teke szakosztálya a Betyár Csárdával ösz-

szefogva 2012. május 11. és május 13. között elõször rendezte meg az
I. Betyár Csárda Kupa tekeversenyt.

A 4x100 dobásból álló csapatversenyre Zala, Vas és Somogy megye
NB-s csapatai és a környék amatõr csapatai neveztek, így összesen 24
csapat küzdött meg az értékes nyereményekért. 

Nemzetközi Sakkverseny

Kerékpártúra



Opole Zalakaros testvérváro-
sa, Olesno szomszédságában ta-
lálható, turisztikai kiállításán a
lengyel kiállítók mellett ukrán,
román, német és cseh turisztikai
szervezetek képviselõi vettek
részt.  

A kiállításon az egyesület mel-
lett a Gránit Gyógyfürdõ, két
szálloda és egy helyi borászat
képviseltette magát. 

– Lengyel nyelven készült
prospektusaink, szóróanyagaink
teljes körû információt nyújtot-
tak azoknak a látogatóknak is,
akik még nem hallottak koráb-
ban Zalakarosról. A családosok
tájékoztatást kaptak a fürdõ új
projektjérõl, a készülõ gyer-
mekvilágról. A helyi turisztikai
irodában mintegy 40 utazási
iroda elérhetõségét kaptuk
meg, valamint a lista alapján az
utazási irodákba továbbítottuk
bemutatkozó anyagunkat – ös-
szegezte a vásár tapasztalatait
Flórek Zsolt, a turisztikai egyesü-
let munkatársa.

A Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület képviselõje Olesnoban helyi
újságíróknak és a városvezetés-

nek tartott prezentációt a város-
ban és a fürdõn zajló fejleszté-
sekrõl, újdonságokról. 

2012. június 7.8
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KERÉKPÁROS HÁZ ÉPÜL
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a város lakosságát és az itt pihenõ vendégeinket, hogy
2012. június 4-t követõen a Tourinform-iroda mellett kistérségi be-
ruházásként kerékpáros ház építési beruházási munkái indulnak.
A pályázati eljárás idõkorlátai miatt a beruházást nem lehet tovább
halasztani, ezért kérjük mindenki türelmét és megértését a mun-
kák során jelentkezõ forgalomkorlátozások és egyéb kísérõ kelle-
metlenségek elviselése miatt! 

Megértésüket elõre is köszönöm, hiszen városunk a beruházással
gazdagodni fog és az egészségturizmus terén is egy újabb elõre lé-
pést jelent ez.

A beruházás befejezésének tervezett idõpontja:
2012. augusztus 30.

Novák Ferenc polgármester

Lengyel különdíj
Zalakarosnak

A legjobb kiállítóknak járó oklevelet és különdíjat vehetett át
Zalakaros a lengyelországi Opole-ben rendezett turisztikai vásáron.

A tizenkettedik alkalommal tartott szakmai találkozóra elsõ alka-
lommal hívtak és vártak magyar képviselõket, így Magyarországról
egyedül a Zalakarosi Turisztikai Egyesület volt jelen.


