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Akár a hóban is megmosdat-
hatták volna a Zöld Ág és a Roz-
maring Táncegyüttes fiú tánco-
sai a leányokat a fürdõn bemu-
tatott húsvéti táncuk során, hi-
szen az ünnep nem a várva várt
meleggel, hanem széllel, hóval
érkezett. Ez
volt az oka
annak is,
hogy a Hús-
véti Nyúl-
k e r g e t õ
programot
a Zalakaro-
si Turiszti-
kai Egyesü-
let kényte-
len volt a
fürdõ terü-
letére átte-
lepíteni.

A tánco-

sok remek mûsorral szolgáltak a
közönség számára, a húsvéti
szokások sorában mosdatás,
labdahajigálás, körtáncjárás sze-
repelt bemutatójukban.

A népszokások feleleveníté-
se a fürdõ galériájában folytató-

dott. Írókázás, tojásfestés,
nyuszibáb készítés, színezés és
egyéb más kézmûveskedési le-
hetõség várta a népes gyermek-
sereget, sõt, nyuszitojás keresõ
versenyt is rendeztek számukra.

A programsor a Brumi Bandi

Band mûsorával folytatódott a
játszóházban, ahol igazán elen-
gedhették magukat a gyerekek,
vidáman táncoltak a gyermek-
dalok ritmusára, és sokan ma-
radtak a koncert után is a ját-
szóház játékai között.

Sajnos, a
közkedvelt
nyúlkerge-
tõ verseny
e lmaradt ,
de a nyu-
szik ezt bi-
z o n y á r a
nem annyi-
ra bánták;
sokkal na-
gyobb küz-
delmük volt
ugyanis az
idei húsvé-
ton.

Húsvéti vidámságok a fürdõn

HÓVAL IS MOSDATHATTAK VOLNA
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Rendkívüli ülést tartott márci-
us 28-án a képviselõ-testület.

Az ülésen a polgármestert fel-
hatalmazták arra, hogy a Leader-
pályázat keretében városunkban
létrehozandó termelõi piaccal kap-
csolatos partnerségi megállapodást
aláírja.

A 2013/2014-es tanévre is aláírja
Balatonmagyaróddal az önkor-
mányzat a közoktatási megállapo-
dást. A szomszédos önkormányzat
évente  gyermekenként 70 ezer fo-
rint hozzájárulást fizet városunknak
a gyermekek zalakarosi oktatásban
való részvételéért.

A „Zalakaros város teljes köz-
igazgatási területére kiterjedõen a
településrendezési eszközök felül-
vizsgálatára” az önkormányzat hir-
detmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárást indí-
tott meg. Képviselõi javaslatra
azonban a testület új közbeszerzé-
si kiírást tesz közzé, melyben a koráb-
binál alacsonyabb, bruttó 10 millió fo-
rintos tervezési díjat állapít meg.

Ajánlati felhívást fogad el a tes-
tület számlavezetõ pénzintézetek
részére, elõtte azonban a polgár-
mester tárgyalásokat folytat az ed-
digi számlavezetõvel arról, hogy az
addigi kedvezõ feltételû önkor-
mányzati számlavezetést milyen
módon tudná vállalni a jövõben,

van-e lehetõség a korábbi, jó kondí-
ciójú szerzõdés meghosszabbításá-
ra. 

Levette a napirendrõl a polgár-
mester illetményének módosítására
vonatkozó napirendet a testület bi-
zottsági javaslatra. Az anyag egyéb-
ként illetmény csökkentést javasolt
a polgármesteri fizetést illetõen,
igazodva az ezzel kapcsolatos tör-
vénymódosításhoz.

A képviselõ-testület egyetértett
a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azo-
nosító számú , a  „Közösségi közle-
kedés komplex fejlesztése Keszthe-
lyen és a zalakarosi kistérségben”
címû pályázat keretében az ideigle-
nes forgalomkorlátozási terv elké-
szítésének megrendelésével. Vállal-
ta a Zalakaros város önkormányza-
tát terhelõ - 1 db autóbusz állomás,
11 db autóbusz megálló – bruttó
577.850 forint költség átadását a
társulásnak. Felhatalmazták ugyan-
akkor a polgármestert a kötendõ
megállapodás aláírására, fedezetéül
a 2013. évi költségvetési tartalékot

jelölték meg.  Ehhez kapcsolódóan
a képviselõ-testület jóváhagyta,
hogy Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása a  „Közösségi közlekedés
komplex fejlesztése Keszthely és a
zalakarosi kistérségben” pályázat-
hoz megbízással rehabilitációs szak-
mérnököt alkalmazzon, a megbí-
záshoz biztosítja a Zalakaros város
önkormányzatára jutó 171.842 fo-
rintot. Felhatalmazták a polgármes-
tert a társulással kötendõ pénzesz-
köz átadási szerzõdés aláírására. 

A pénzeszköz átadás fedezetét
a 2013. évi költségvetés tartaléká-
ból biztosítják.

A Zalaispa Zrt. a hulladékgazdál-
kodási jogszabály változása miatt
kérelemmel fordult az önkormány-
zathoz az inert hulladékok elszállí-
tásával kapcsolatosan.

Az elmúlt évben a Zalaispa Zrt.
ezen hulladékokat térítésmentesen
szállította el városunkból, azonban a
2013. január 1-én hatályba lépett tör-
vény alapján a hulladéklerakóba elhe-
lyezett hulladékok után 3 Ft/kg lera-
kási járulékot kell fizetni, melyet a le-
rakó üzemeltetõje köteles megfizetni. 

Tekintettel arra, hogy az inert
hulladék elhelyezése a depóban el-
helyezett hulladékok egyfajta mi-
nõségi változását is jelenti, a

Zalaispa Zrt.-nek is érdekében állt
ezt a szolgáltatást az önkormány-
zat részére végrehajtani. Kérték,
hogy a jogszabályi változások miat-
ti igénybevételi járulékból mintegy
1,5 Ft/kg-ot vállaljon át az önkor-
mányzat amellett, hogy a jelentõ-
sen nagyobb szállítási költség a
Zrt.-t terheli.

A testület támogatta a kérel-
met, az igénybevételi járulék költ-
ségeit 1 millió forint erejéig a 2013.
évi költségvetés terhére biztosítják.

A Zalakarosi Közös Önkormány-
zati Hivatal látja el 2013. január 1-tõl
a kistérségi társulás munkaszerve-
zeti feladatait, valamint a Szociális
Alapellátó Központ munkaügyi,
gazdálkodási, adminisztrációs fel-
adatait. Lakosság arányos felosztás
elvét követve Zalakarost 2.222.863
forint hozzájárulási kötelezettség
terheli, ennek fedezetét az idei évi
költségvetés terhére a testület biz-
tosította.

A készülõ új településrendezési
terv elõkészítésébe  a partnerségi
megállapodásokat figyelembe véve
az önkormányzat a közeljövõben
bevonja a civil szervezeteket és
egyéb együttmûködõ partnereit –
errõl is határozat született az ülé-
sen.

Rendkívüli ülést tartottak
ÖSSZEFOGLALÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSKERÕL

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, 

hogy Zalakaros város területén 

2013. április 13-án (szombaton) háztartási
lim-lom gyûjtése történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és fa-
ágat, elektronikai hulladékot illetve veszélyes hulladékot (vegy-
szer, festék, gyógyszer, autógumi)!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat április 13-án reggel 7
óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2013. április 13-án elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási kis-
gépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat április 13-án reggel 7–10 óra
között helyezzék el kizárólag a Zalakaros,   Fõ u. 6/b. szám alat-
ti Orvosi rendelõ és a Közösségi ház közötti parkolóban ideigle-
nesen kialakított gyûjtõhelyen!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügye-
let fokozottan ellenõrizni fogja.

Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen
történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT LAKÓTÁRSUNK!

A város fásítási ter-
vének egyeztetése ke-
retében 2011. novem-
ber 7-én lakossági fó-
rumra került sor. Ekkor
az érintettek egyetér-
tettek abban, hogy a
Hegyalja utcában a
Napnyugat köz – Te-
metõ utca szakaszon
elsõ ütemben gömbko-
ronájú csepleszmeggy fafajta kerül elültetésre az utca nyugati olda-
lán. Ez megtörtént, most pedig a  második ütemben a keleti oldalon
a tuja sor kerül kicserélésre, szintén gömbkoronájú csepleszmeggyre,
az egységes utcakép kialakítása miatt.

Ezúton értesítjük  a Tisztelt Lakosságot, hogy fentieknek megfe-
lelõen a Hegyalja 47–89. házszámok elõtti tuja fasor kivágásra
kerül, helyére csepleszmeggy facsemeték ültetése történik.
Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából a kivitelezést a  KA-
ROS-PARK Kft. végzi.

A munkavégzés tervezett idõpontja: 2013. április elsõ 
és második hete. (Kedvezõtlen idõjárás esetén ez változhat.)

A munkálatok ideje alatt szíves megértésüket kérjük!

Novák Ferenc
polgármester



Burján Richárd, a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. vezérigazgatója elmondta: net-
tó 597 millió forintba kerülnek a mun-
kálatok, amelyekhez 220 millió forint
támogatást biztosít a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program. A fürdõ saját
forrásból közel 100 millió forintot ad
hozzá, a fennmaradó részt hitelbõl fi-
nanszírozzák. Végh Andor a helyszí-
nen arról tájékoztatott: a beruházások
két ütemben zajlanak, jelenleg folyik a
fedett gyermekvilág kialakítása az ed-
digi, kevésbé kihasznált úszómedence
területén, ezt követõen pedig – vár-
hatóan õsztõl - a legyezõ alakú fedett
fürdõt alakítják át. A beruházás az év
végére fejezõdik be.

A bejárást követõ Hotel Freya-beli
sajtótájékoztatón Manninger Jenõ
(Fidesz-KDNP) országgyûlési képvise-
lõ elmondta: az operatív program
keretében komoly turisztikai beruhá-
zások kezdõdtek a balatoni, sõt a

nyugat-dunántúli ré-
gióban. A beruházá-
sok nem fantom be-
ruházások – hangsú-
lyozta –, azok valós
igényekre épülnek. A
képviselõ szerint he-
lyes kormányzati po-
litikának bizonyult,
hogy nem új fejlesz-
tésekre írtak ki pá-
lyázatot, hanem
meglévõ szolgáltatá-
sok minõségi fejlesz-
tésére, hiszen – mint
mondta – a konku-
rencia a turisztikai pi-
acon óriási, így min-
dennél fontosabb a

vendégkör igényeinek minél széle-
sebb körû és mind minõségibb kiszol-
gálása, melyhez e beruházások is
hozzásegítik a településeket.

Kifejtette: a turizmus azért is ki-
emelt területe a beruházásoknak,

mert a 2008 óta gazdasági recesszió-
ban „élõ” Zala megye mérlegében
egyedül a gyógy turizmus tudott po-
zitív eredményt felmutatni. Miután
azonban a hagyományos gyógyászat
mellett a családosok igényeinek ki-
elégítése is kulcsfontosságú napjaink-
ban, ezért is vált különösen fontossá
a kisgyermekesek számára történõ
fejlesztések támogatása, amilyen a
karosi fürdõn is zajlik.

A sajtótájékoztatón Breznovits Ist-
ván, a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója a régió eredményeirõl
szólt. Elmondta: a nyugat-dunántúli
régióban az uniós források lehívása
és felhasználása száz százalékos. Az
egy fõre jutó forrás felhasználásban
Zala megye jól pozícionált helyen
szerepel. A munkahelyteremtés
szempontjából is nagyon fontosnak
nevezte a jelenleg zajló beruházáso-
kat, hiszen – mint mondta – azokkal
közel háromezer új munkahely te-
remtõdik, Zala megyében már eddig
300 új munkahelyet sikerült teremte-
ni a fejlesztések segítségével.

Az ügyvezetõ szólt az operatív
program közösségi közlekedés meg-
újítására, kerékpárút és útépítésre,
valamint szennyvízhálózat fejleszté-
sére indított pályázatairól is. Novák
Ferenc polgármester ezzel kapcsolat-
ban elmondta: Zalakaros és térsége a
közösségi közlekedés fejlesztésében
érintett, a már korábban e témában
elnyert pályázat végére mielõbb sze-
retnének pontot tenni. A projekt ki-
emelt eleme a zalakarosi buszpálya-
udvar felújítása.

A tájékoztatókat követõen
Breznovits István és Burján Richárd
kézjegyével látta el a támogatási
szerzõdést.
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Elkezdõdött az építkezés
A BELTÉRI GYERMEKVILÁG A CSALÁDOSOKAT CSALOGATJA

Elkezdõdtek a fedett gyer-
mekvilág építésének munkálatai
a fürdõn, ezzel egyidõben aláír-
ták a beruházást lehetõvé tevõ
nyertes pályázat támogatási
szerzõdését is. A munkálatokról
helyszíni bejárás során tájékoz-
tatta a sajtó munkatársait márci-
us 28-án dr. Burján Richárd, a für-
dõ vezérigazgatója, Novák Fe-
renc polgármester és Végh An-
dor szolgáltatásvezetõ.

MEGNYITOTT
A GYÓGYKERTI

MEDENCE
A tavasz elsõ, kézzel fog-

ható jele városunkban a für-
dõ szabadtéri medencéinek
megnyitása. Nos, hogy a vár-
va várt szép évszak megérke-
zett, mi sem mutatja jobban,
mint, hogy a gyógykert
gyógyvizes medencéje im-
már használható. A 38 fokos
vizet a kültéri medencében
október végéig élvezhetik a
vendégek. Az igazi jó idõt
pedig május 1-jén, a strand
megnyitásával jelzi a fürdõ.

A vendégek a munkálatokról tájékozódtak a helyszínen.

Sajtótájékoztató keretében írták alá a támogatási szerzõdést.

A Magyar Fürdõszövetség ál-
tal kezdeményezett Víz Világ-
napja alkalmából szervezett
kampányhoz csatlakozott a
Zalakarosi Fürdõ is.

A wellness shop környezeté-
ben egészségmegõrzõ nyílt nap
keretein belül masszázsbemuta-
tót, életmód tanácsadást tar-
tottak, s ez alkalomból egyes
vízhez kötõdõ kezeléseket je-
lentõs kedvezménnyel vásárol-
hatták meg a vendégek.

Kipróbálhatták az egyedülál-
ló, saját gyógyvíz hozzáadásá-
val készült krémeket, és a fürdõ

munkatársai részletes, minden-
re kiterjedõ tájékoztatást adtak
minden érdeklõdõnek a well-
ness kezelésekrõl. Érdekesség,
hogy a 100 %-os csokoládét,
melyet a csokoládé masszázs-
hoz használnak,  akár meg is
kóstolhatták a vendégek.

A wellness központ kitelepü-
lése mellett elsõ alkalommal ke-
rült sor a fürdõn hamarosan
nyitó Sárkányfû Biobolt bemu-

tatójá-
r a :
tinktú-
rákkal,
a csírák
egész-
s é -
günkre
gyako-
rolt pozitív hatásaival ismerked-
hettek az érdeklõdõk, sõt
gyógyteát is kóstolhattak.

A Víz Világnapján
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AZ APHRODITE****

HOTEL ISMÉT 
A LEGJOBBAK KÖZÖTT

1993 óta
tesztelik
és isme-
rik el
a z o k a t
az intéz-

ményeket,
amelyek elhi-

vatottan törekednek arra,
hogy mindig értéket és minõ-
séget nyújtsanak vendégeik-
nek. Éttermesek, szállodások,
borászok, utazási szakembe-
rek és különleges szolgálta-
tók, akik egyéniségük hozzá-
adott értékével teszik még
gazdagabbá a mindig egyedi
élményt. 

2012-ben a legjobb ÚJ vi-
déki wellness hotel díját
nyerte el az Aphrodite hotel
Zalakaroson.  Nagy elisme-
résnek számít, hogy 2013-
ban a legjobb vidéki wellness
szálloda minõsítést is meg-
kapta. Így lett a szálloda a
Best of Budapest & Hungary
díjazottja, az oklevél birtoko-
sa egymást követõ két év-
ben, a zalakarosi szállodák
között elsõként! 

Lezajlott az idei Best of
Budapest & Hungary Gála
Március 23-án, melyen 2012
legjobb vendéglátóit, étter-
meit és szolgáltatóit díjazták.
A 20. gála hagyományosan
az Intercontinental Budapest
Hotel báltermében került
megrendezésre.

Az idei, sorban 20. díjáta-
dó gálán mintegy 600 ven-
dég vett részt.

A díjjal ismerték el a szál-
loda különlegességeit, így a
körágyas, jakuzzis szobákat,
vagy azt, hogy az étterem-
ben a zalai házias ételspecia-
litások egyedülálló gasztro-
nómiával szolgálnak, mely-
nek hátterében ott áll a Ga-
rabonciás Farm. 

2012-ben pályázati forrás
bevonásával elindult a Gara-
bonciás Farm fejlesztése,
amellyel 2013 május11-én
megnyílik a Garabonciás Tör-
ténelmi Kalandpark,  A szál-
loda jellemzõje még, hogy a
bio-és öko szemléletmódot
együtt érvényesíti: men-
nyezet-fal-padozat hûtés-fû-
tés alternatív energiával.

Az aláírásgyûjtés témájában
Manninger Jenõ térségi ország-
gyûlési képviselõ a napokban tar-
tott sajtótájékoztatót, ezt követõ-
en kérdeztük õt a kezdeményezés-
rõl.

– Miért tartja fontosnak a Fi-
desz az aláírásgyûjtõ akciót? 

– Most látjuk igazán, mekkora
harcot kell vívnunk, milyen nagy
csata ez a szolgáltatókkal szem-
ben. Látjuk, hogy a szolgáltatók
öszszefogtak a családok ellen, ak-
kor, amikor a bíróságon támad-
ták meg a rezsicsökkentés szabá-
lyait. Azért mondom, hogy a csa-
ládok ellen, mert hiszen a rezsi-
csökkentés minden magyar ház-
tartás érdekében történne. A
mostani aláírásgyûjtést azért
tartjuk fontosnak, hogy megmu-
tassuk, megüzenjük a cégeknek,
hogy a rezsicsökkentés nem a
kormány, nem a Fidesz passziója,
hanem minden állampolgár érde-
ke. Ez az akció egy népszavazás
erejével ér fel, fõként, mert a
szolgáltatók lobbi ereje nagyon
erõs.

Ez valóban olyan akció, mely-
hez mindenki, pártállásra való te-
kintet nélkül csatlakozhat. Ez az
akció egyáltalán nem egy pártról
szól, hanem minden magyar em-
berrõl, minden magyar család
életérõl, lehetõségeirõl. Ezt iga-
zolja, hogy máris sok olyan sze-
mély is csatlakozott kezdeménye-
zésünkhöz, akik nem a jobboldal-
lal szimpatizálnak. Hogy éppen a
Fidesz vállalta fel? Mások is fel-
léphettek volna…

– Miért éppen a rezsi? Miért
nem az élelmiszerárak áfájának
csökkentése?

– Mert az elszegényedés egyik
legfõbb oka hazánkban a rezsi-
költségek drasztikus megemelke-

dése volt.
Az adatok
e g y é r t e l -
mûen ezt
igazo l j ák :
2002 és
2010 között
az áramdí-
jak meg-
duplázód-
tak, a gáz
ára pedig a
háromszo-
rosára nõtt.
Ekkora inf-
láció azért
nem volt
hazánkban!
U g y a n a k -
kor az el-
múlt csak-
nem 20 év-
ben 1040
milliárd fo-
rint hasz-
not tettek
zsebre az
e n e r g i a -
szo lgá l ta -
tók, miközben a fejlesztések el-
maradtak. Jól mutatja ezt a már-
cius közepi ítéletidõben a több
tízezer családot érintõ áramszü-
net.

A tavaly a szolgáltatóknál ki-
vetett különadó után is 31 milli-
árd forintos bevételt tehettek el
az energia cégek!

– Hogyan lehetséges az, hogy
bár némelyek számláján megje-
lent a több ezer forintos csök-
kentés, sokan panaszolják, hogy
kiadásaik nem csökkentek?

– Sok család választotta az
átalányfizetés lehetõségét, az õ
számlájukon valószínûleg majd
csak a végelszámolásnál jelenik
meg a különbség. Többen pedig

konkrétan kérték, hogy átalány-
díjukat ne most csökkentsék, ha-
nem majd csak év végén számol-
ják el a különbözetet.

– A rezsikiadások közé tarto-
zik a hulladékszállítási díj, sõt a
víz- és csatornadíj is. Itt is várha-
tunk csökkentést?

– A kormány eltökélt szándé-
ka, hogy ezek esetében is ered-
ményt érjen el. A két díj csökken-
tésének törvényi háttere azon-

ban bonyo-
l u l t a b b ,
u g y a n i s
mindkét te-
r ü l e t e n
több szol-
gáltató is
van a pia-
con. De a
kormány ha-
t á r o z o t t
s z á n d é k a ,
hogy 2013.
július 1-tõl
tíz százalék-
kal csökken-
jenek ezek a
díjak is.

A koráb-
bi két kor-
m á n y z a t
sajnos nem
tett semmit
ennek érde-
kében, a
c s a l á d o k
szempontjá-
ból teljesen
elõnytelen

szerzõdéseket kötött a szolgálta-
tókkal, sõt, azt is támogatta hall-
gatólagosan, hogy a cégek a pro-
fit egy jó részét alvállalkozóikon
keresztül kivigyék az országból.
Más országokban azért többnyire
nem ez a gyakorlat, az ottani
szerzõdésekkel a hazai fogyasz-
tókat védik.  A jelenlegi kormány
erre törekszik, de ettõl nehéz a
küzdelem is. A nemzetközi nyo-
mást is látjuk ugyanis a hazai in-
tézkedésekkel szemben. 

Ezért kell nyomatékot adnunk
törekvéseinknek, ezért kell közö-
sen fellépnünk!  A kormány a
parlamenti intézkedésekkel, az
állampolgárok pedig aláírásuk
erejével.

A rezsicsökkentés
minden család érdeke

AZ ALÁÍRÁSOK NYOMATÉKOSÍTJÁK A TÖREKVÉST

Legtöbben az elmúlt havi számlákon már érzékelhettük, hogy
mind a villany-, mind a gázdíjak tekintetében több ezer forinttal ke-
vesebbet kellett befizetnünk a szolgáltatóknak. A Fidesz-kormány re-
zsicsökkentésének pozitív következményei ezek. Bár kétség nem fér
ahhoz, hogy a csökkentett díjfizetés mindannyiunk számára fontos,
és a mindennapi kiadások tekintetében vitathatatlanul jól jön, mégis
szükség volt, illetve van arra, hogy a rezsicsökkentés érdekében tá-
mogató aláírásokat gyûjtsenek tõlünk, állampolgároktól. Az aláírás-
gyûjtési akciót a Fidesz kezdeményezte, választókörzetünkben
Zalaszentgróton és Keszthelyen már el is kezdõdött a gyûjtés, Héví-
zen és Zalakaroson pedig április elsõ hetében indul.

Manninger Jenõ
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– Nemrég ünnepelték a legkü-
lönbözõbb szinteken "a sok évszáza-
dos közös történelemre és a két nép
barátságára, valamint számos síkon
folyó együttmûködésére való tekin-
tettel" március 23-át, a magyar-len-
gyel barátság napját. Európában van
egy nemzet, a lengyel, amely a mai
napig nagy szeretettel és pozitív at-
titûddel közelit felénk. Ez egy olyan
kivételes érték, amelyre nemcsak a
múltbeli kapcsolatot lehetett ala-
pozni, hanem a jelent is építeni le-
het vele.

– A két népet évszázadok óta
összeköti a közös történelem, az a
rengeteg párhuzam, ami a magyar
és lengyel nép sorsa között felfe-
dezhetõ. Ma is lehet érzékelni ezt a
szoros kapcsolatot az Ön meglátá-
sa szerint?

– Egyértelmûen. Lengyel baráta-
ink minden szinten kiállnak mellet-
tünk. A közös történelem, melynek
a nemrég ünnepelt március 15. és
1848-1849 is emblematikus része;
gondoljunk csak Dembinszkyre és
Bemre, továbbá a 2. világháborúban
ezreknek menedéket biztosító tér-
ségünkre. Aztán egy nagy ugrás az
idõben és térben: Zalakaros 2008;
kerek öt esztendeje írta alá váro-
sunk partnertelepülési együttmûkö-
dését Olesnoval.

Lengyel barátaink városnapjukat
a miénkhez hasonló idõpontban
tartják. A napokban írta Sylvester
Lewicki polgármester a karosiaknak
az olesnoi városnapi meghívás kap-
csán: „Azt gondolom, hogy kevés
olyan magyar vagy lengyel, de akár
európai város van, aki ilyen intenzi-
tással vesz részt a partnerkapcsola-
tok ápolásában.” Tehát õk maguk is
hasonlóan látják a közös kapcsola-
tot, ahogy én, vagy mi itt,
Zalakaroson.

– Van lehetõség a kapcsolat más
területeken történõ bõvítésére?

– Lengyel barátaink határozott
célja, hogy tovább bõvítsék az
együttmûködést a turizmus, a kultú-
ra, a sport, az ifjúsági és civil kapcso-
latok terén, de ez nyilván a mi szán-
dékainkkal is találkozik. Partnertele-

pülési kapcsolataink jövõjének egyik
záloga a fiatalok bevonása a kapcso-
latépítésbe. A Móra-iskola évek óta
élõ és rendszeres kapcsolatot ápol
sziléziai partnerünkkel, legutóbb
március elején voltak kint a gyere-
kek, amelyrõl a Krónika is beszá-
molt. Olesnoi barátainkat várjuk a
nyár folyamán Zalakarosra a borna-
pok rendezvényeire, sportolókat a
Tour de Zalakaros rendezvényre, s a
karosiak is rendszeresen részt vesz-
nek az olesnoi békefutáson.

A Turisztikai Egyesületünk képvi-
selõi is megjelentek Olesno térségé-
ben, hiszen egyre többen látogatnak
arról a vidékrõl településünkre.

A lengyel kapcsolatépítésünk
egyik további formája lehet a „puch-
heimi modell” megvalósítása, azaz
családok fogadnak családokat, az
erre való hajlandóságot szeretnénk
rövidesen felmérni polgáraink köré-
ben.

– Puchheimmel kiválóan mûköd-
nek a családi-baráti kapcsolatok, a
közelmúltban éppen karosi csalá-
dok tettek látogatást német bará-
taiknál.

– Így van, jómagam is részese
voltam ennek, hiszen hosszú évek
óta szoros barátság fûz több puch-
heimi családhoz is.  Több mint húsz-
esztendõs kapcsolatot ápol települé-
sünk Puchheimmel. Kevés olyan
partnerség létezik az országban,
mint a Zalakaros-Puchheim „vi-
szonylat”. A több mint két évtized
kapcsolatrendszere igencsak szerte-
ágazó és rendkívül gazdag. Errõl ta-
núskodott ez a legutóbbi, március
14-17. között tett közel félszáz
karosi bajorországi látogatása is,
akik néhány kanizsaival egészültek
ki. Az itthoni hóvihart hátrahagyva,
este hat órakor a puchheimi város-
házán a vendéglátók, az egylet veze-
tésén kívül a település új polgármes-
tere is fogadta a magyar csapatot.

A polgármesteri köszöntõknél
megfogalmazásra került, hogy mit is
kaptunk eddig puchheimi barátaink-
tól? Tréfásan
azt is mond-
h a t n á n k ,
hogy sok-sok
finom sört,
sós perecet,
fehér kol-
bászt -de
m i n d e z e k
másodlago-
sak a kapott
szeretet, ba-
rátság, a szer-
zett élmé-
nyek mellett.

Bajor barátaink mindig
komoly anyagi és más támo-
gatást nyújtottak civil szerve-
zeteinknek. 2012-ben a Nagel
Anna vezette Német-Magyar
Egylet közel 1 millió forint tá-
mogatást utalt át közössége-
inknek. Az érintett öt cso-
port fotóval, a tagok aláírásá-
val ellátott köszönõlevelét
adhattam át késõbb a közös
esten.

Másnap egész napos ki-
ránduláson vettünk részt
Chiemsee-nél. A kalandos,
hóviharos utat követõen a sé-
tahajókázás, majd II. Lajos
kastélyának megtekintése
volt a program. Szombaton a
csapat nagy része müncheni
városnézésen vett részt, melyet kö-
zös vacsora követett. A kínai étte-
remben - ahol magyar pincér is dol-
gozott -fantasztikus ellátásban volt
részünk, melyet jónéhány dallal há-
láltak meg a nótás kedvû honfitár-
saink.

Az esten viszont meghívásra is
sor került, puchheimi barátaink 2014
tavaszán látogatnak el hozzánk. A
vacsorán részt vett Norbert Seidl
polgármester is, akinek személye és
hozzáállása garancia a hivatalos kap-
csolatok további eredményes és tar-
talmas folytatásának. 

– Mi lesz ennek a következõ ál-
lomása?

– Április 12–14. között delegáció
utazik karosból az én vezetésemmel
olyan három szervezet képviselõjé-
vel, akik még nem voltak német
partnertelepülésünkön, ugyanakkor
az általuk képviselt területek fonto-
sak a két település közötti kapcsola-
tok szempontjából. Meglátogatják
partnereik kulturális intézményét, a
PUC-ot, a könyvtárat, az iskolát.
Jeleztük,hogy várjuk a puchheimi
küldöttséget városnapon, illetve va-
lamelyik nagy nyári programunkon.
(Megjegyzem, hogy Kanizsán lesz
április 8-án egy óvónõi konferencia,

ahonnan a puchheimi óvónõk rend-
szeresen meglátogatnak bennün-
ket.)

– Asperhofenrõl ritkábban hal-
lunk, holott velük is komoly múltra
tekint vissza városunk kapcsolata.

– Az elmúlt években sikerült ve-
lük is aktívabbá fûzni a barátságot.
Az ausztriai Asperhofen küldöttség
meghívását a Copacabana Caros
rendezvényre tervezzük; legutóbb a
városnapon szerepelt fúvós együt-
tesük nálunk.

– Segítik-e, segíthetik-e az
együttmûködést bármilyen pályá-
zattal önkormányzati szinten?

– Szerencsére vannak e téren le-
hetõségek. A partneri kapcsolatok
jelentõs kiszélesítését hozhatja az
önkormányzatunk által benyújtott
pályázat, az  „ Európa a polgárokért”
program, amelynek keretében a
Testvérvárosok Találkozóját szeret-
né megrendezni Zalakaros a kultúra
és a turizmus jegyében. Erre július
18-21. között kerülne sor, amely egy-
ben színesítené a város napok kíná-
latát is. Közel kétszáz fõt várnánk –
kulturális csoportokat partnertele-
püléseinkrõl. A projekt 100 %-os fi-
nanszírozású, eredményhirdetés áp-
rilis végén várható.

Településünk gazdag partnerte-
lepülési-testvérvárosi kapcsolatok-
kal rendelkezik, melyek folytatásra
ösztönöznek. Ennek értékes tarta-
lommal való megtöltésének részesei
és meghatározói az adott település
vezetõi, civil szervezetei, a családok,
a fiatalok.

A puchheimi értékelés példája
mellett – a mit kaptunk és mit
adtunkon túl – Zalakaros hatalmas
PR és marketinglehetõséghez jutott
partnerei által, amely szempont a
turizmusból élõ településünk szem-
pontjából meghatározó jelentõségû.

Nemzetközi kapcsolatainkról
Az elmúlt hónapokban min-

den eddiginél élénkebbé váltak
testvértelepülési kapcsolataink.
Mint tudjuk, városunk a lengyel
Olesnoval, a német Puchheimmel
és az osztrák Asperhofennel ápol
együttmûködést, melyet a jelen-
legi városvezetés még szoro-
sabbra fûzött, s az eddigieknél
sokrétûbb tartalommal töltött
meg. Az együttmûködésekrõl
Novák Ferenc polgármesterrel
beszélgettünk, aki nem csupán
polgármesterként, de a korábbi
években „civilként” is aktívan
mûködött közre a kapcsolatok
ápolásában.

Novák Ferenc Puchheim polgármesterével.

Karosi családok látogatása a bajor városban.
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A zord hideg, télies idõ elle-
nére tavaszias koncertre ké-
szültek a  Móra-iskola diákjai
és az óvodások. A Filharmónia
ifjúsági hangversenysorozat
záró rendezvényeként „Ma-
dárkoncertet” hallgathattak a
Savaria Szimfonikus Zenekar
elõadásában. A zenészek
hangszereikkel különbözõ ma-
dárhangokat utánoztak a gye-
rekeknek, akik ámulattal fi-
gyelték õket. Megszólalt: Vi-
valdi: Tavasz-I.tétel,  Nyár – II.
tétel, D-dúr (Pacsirta) fuvola-
verseny; Hajdn: g- moll(Tyúk)
szimfónia, I. tétel;  Saint-
Saens: Az állatok farsangja -
Tyúkok és kakasok;  Beetho-
ven: VI. (Pastorale) szimfónia-
II. tétel-részlet.  A szombathe-
lyi szimfonikusok legalább a
szívekben elõcsalogatták a
természetben egy kissé késle-
kedõ kikeletet.
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Tisztelt
Olvasók!

A közel-
múltban Böjte
Csaba feren-
ces rendi
szerzetes, a
Dévai Szent
Ferenc Alapít-
vány alapítója
a nagykani-
zsai felsõvá-
rosi templom-
ban osztotta meg értékes gon-
dolatait mindazokkal, akik
munkásságát, hivatását, szol-
gálatát figyelemmel kísérik.

Akik jártak már városunk
bölcsõdéjében, vagy felkeres-
ték a bölcsõde honlapját, jól
tudják: a szerzetes alázatos

személyét, bölcs gondolatait a
zalakarosi bölcsõde kisgyer-
meknevelõi különösen nagyra
becsülik, s ezért munkájukhoz
gyakran választanak irányadó
mondatokat tõle.

Engedjék meg, hogy az
alábbiakban megosszuk
Önökkel azokat a gondolato-
kat, melyeket a bölcsõde dol-
gozói juttattak el hozzánk, a
szerzetes kanizsai beszédének
meghallgatása után, s melyek
nemcsak a húsvéti ünnepkör-

ben, de az
év minden
napján gaz-
dag lelki út-
r a v a l ó v a l
szolgálhat-
nak vala-
mennyiünk-
nek. 

„Higgy, és
ne félj! Az
élõ hit, mint
a forrás el-
mossa a fé-
l e l m e i d e t ,

kételyeidet, bizalmatlanságo-
dat!

Küzdj, és ne add fel az álma-
idat! Higgy az újrakezdésben, a
kiengesztelõdésben, a párbe-
széd, a szeretet gyógyító élet-
adó erejében!

Merj harcolni azért, ami iga-

zán fontos neked! Nehézsége-
idben bátran küzdj a cselekvõ
szeretettel teljes élõ hited által.

A mozgás, a kibontakozás, a
töretlen szárnyú repülés a tiéd,
hisz arra születtél, hogy úton
legyél a semmibõl a végtelen
felé. 

Merd meghozni a döntései-
det, melyek az úton tovább
visznek, melyek kitárnak olyan
ajtókat, ablakokat, melyek cso-
dás távlatokat nyitnak meg
mindannyiunk elõtt.”

GONDOLATOK NEM CSAK HÚSVÉTRA

BÖJTE CSABA LELKI ÚTRAVALÓJA

KEDVES KÖLTÉSZETKEDVELÕ ZALAKAROSIAK!

Szeretettel várunk mindenkit egy kellemes, bensõséges hangulatú estre 
2013. április 12-én (péntek) 18 órakor az általános iskola aulájában.

Többek között Ady, József Attila, Pilinszky, Radnóti-verseket hallhatnak megzenésítve 
Figura Ede elõadómûvész költészet napi mûsorában.

Az est további programja során szeretnénk meghallgatni minél több zalakarosi polgár 
kedvenc versét, ezért arra kérünk és biztatunk mindenkit, ha van kedvenc verse, 

hozza el és ossza meg a résztvevõkkel, akár felolvasva, akár elõadva.

A teaházban társaloghat, finom teákat és teasüteményeket fogyaszthat.
Szép szóval, teával, édességgel, várunk mindenkit szeretettel!

Közösségi Ház

KÖLTÉSZET NAPI TEAHÁZ � KÖLTÉSZET NAPI TEAHÁZ

Madárkoncert
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Különleges körülmények kö-
zött hangolódhattak városunk la-
kói a húsvéti ünnepekre.

Az erdélyi Gyimesbõl érkeztek
asszonyok az általános iskolába,
hogy az intézményben mûködõ
rajzszakkör ügyes kezû tagjainak
bemutassák a hímestojás készíté-
sét, no meg mindazoknak, akik
kedvet éreztek a húsvéti elõké-
születekhez kapcsolódó szép és
izgalmas alkotó tevékenység-
hez.

A résztvevõknek mindössze ke-
ményre fõtt tojást kellett vinniük, a
többit Erdély lelkes asszonyaira bíz-
hatták. Míg készültek a szebbnél
szebb hímes tojások, az asszonyok
elmesélték, honnan érkeztek, mivel
foglalkoznak, hogyan élnek. Az ön-
magában is érdekes mesélés közben
bemutatták a tojásírás hagyománya-
it, kellékeit, utóbbiak közül a legfon-
tosabbat, a kesicét. Ez egy vékony
bot végére nem mûszálas anyaggal
rögzített rézcsövecske, melybe egy
szál lószõr van belehúzva. Ezt az esz-
közt kell melegített méhviaszba be-
lemártani, s segítségével rajzolni a
tojásokra a szebbnél szebb motívu-
mokat. Hogy ez minél szebben sike-

rüljön, hoztak magukkal néhány
mintát is, így könnyebb volt a mun-
ka. Miután felkerültek a viaszrajzok,
a tojások piros festékben „füröd-

tek”. Ezután következett a szárítás.
Az utolsó mûvelet a viasz eltávolítá-
sa volt. Nem kaparni kellett, hanem
melegített ruhával letörölni, vagy a

tojást megmelegíteni és úgy letöröl-
ni róla a viaszt. Így elõbújtak a motí-
vumok. Nagyon szép hímes tojások
készültek. A bemutatót a tettek kö-

vették: a vállalkozó kedvûek maguk
is írhattak és festhettek tojásokat.
Olyan sok vállalkozó tojásfestõ volt,
hogy még idõnként várni is kellett
egy-egy írókára. 

Közben a férfiak sem unatkoztak.
A könyvtárban gyülekeztek, s várták
a borkóstoló kezdetét. Amint  elké-
szültek az asszonyok keze alatt a hí-
mes tojások, õk is csatlakoztak a fér-
finéphez, s meghallgatták Vig Zsolt
miháldi és Kránicz László garabonci
borászok elõadását a boraik készíté-
sérõl, az évek óta gyûjtött borász ta-
pasztalataikról. A borok kóstolásával
olyannyira emelkedett lett a hangu-
lat, hogy a Dalárda jelen levõ tagjai
„boros” nótákat is énekeltek.

A SZÉKELYEK NYOMÁBAN
Az általános iskola 2. osztályos tanulói a Humanitas Zala Alapít-

vány együttmûködõ partnereként, a TÁMOP 3.4.1 pályázat kereté-
ben két órás foglalkozáson vettek részt, ahol betekintést nyerhet-
tek az erdélyi magyarok hagyományaiba. 

Bakonyi Rita fejlesztõ pedagógus, a foglalkozás vezetõje el-
mondta: az érdekes elõadáson megtudhatták, hogy a székelyek né-
pi mûveltsége alapjaiban azonos a magyarokéval, csupán történe-
tük, elzártságuk következtében számos régiséget õriztek meg, és
földrajzi környezetük befolyásolta kultúrájuk alakulását. Énekes és
hangszeres népzenéjük éppen úgy nagy múltra utal, mint táncaik.
A bemutatott népdalokat, táncokat a gyerekek is megtanulhatták,
és a végén a néptáncosok segítségével elõ is adták.

Írókáztak, iddogáltak
HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉSEN A VÁROS APRAJA-NAGYJA

Kránicz László a borászat rejtelmeibe avatta be az érdeklõdõket.

Gyimesi szokás szerint készültek a tojások. Szécsényi Sámuel és Szófia édesanyjukkal készültek a húsvétra.
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Ez évben immár tizenötödik al-
kalommal rendezte meg az általá-
nos iskola a névadója tiszteletére
szervezett Móra-napokat, melyen
a régióból érkezõ iskolák képviselik
magukat prózamondás, rajzolás,
színjátszás és könyvtári kutakodás
területén.

A kétna-
pos versen-
gés  a színját-
szók bemuta-
tójával és mi-
nõsítésével
kezdõdött. A
ve r s e n y e n
négy színját-
szó csoport
indult, a Mó-
ra-iskolát az 5.
osztályosokból álló Drámacsoport
képviselte.  Mûsorukban közremûkö-
dött a Gyöngyvirág tánccsoport is. A
megnyitón Grófné Csatos Andrea
igazgatónõ köszöntötte a versenyzõ-
ket és kísérõiket. Szabó Benjámin és
Angler Lili 1.osztályos tanulók Móra-
verseket adtak elõ, Gál Gergely és
Horváth Petra pedig Papp Lajos: Usz-
kár a cirkuszban címû mûvének négy-
kezes zongorajátékát játszotta el. Ez-
után került sor a csapatok bemutató-
jára, melyen a következõ eredmények
születtek:

Arany minõsítés: Drámacsoport
5. osztály Zalakaros – Móra Ferenc: A
csillagszemû juhász – Felkészítõ tanár:
Hohl Lászlóné és Szabadicsné Mada-
ras Katalin. Ezüst minõsítés: Álomjá-
rók – Zrínyi Miklós Általános Iskola,
Murakeresztúr – Móra Ferenc: A min-
dentudó – Felkészítõ tanár: Delyné
Csere Andrea. A Talentum Mûvésze-
ti Iskola Iharosbe-rényi Csoportja,
Iharosberény – Móra Ferenc: A dider-
gõ király – Felkészítõ tanár:

Horváthné Zubor Andrea. Talentum
Mûvészeti Iskola Murakeresztúri
„Mesélõk” Csoportja,
Murakeresztúr – Móra Ferenc: A

péceli szúnyo-
gok – Felké-
szítõ tanár:
Ho r vá thné
Zubor And-
rea.

A legjobb
egyéni alakí-
tásáért a
z a l a k a ro s i
c soportbó l
Gál Gergely és

az Álomjárók csoportból Vlasics Jo-
hanna könyvjutalmat vehetett át.

A Móra- napok második napján
tartották meg a hagyományos próza-

mondó versenyt, könyvtári levelezõs
versenyt, valamint a korábban meg-
hirdetett rajzpályázatra érkezett alko-
tások értékelését és nyitották meg az
ezekbõl rendezett tárlatot. 

A rajpályázat legjobbjai (az elsõ
helyezettek nevét közöljük, illetve a
legjobb zalakarosiakét) – 1. osztály: 1.
Szabó Réka – Kiskanizsa, 3. Stampf
Lara – Zalakaros. 2. osztály: 1. Vlasics
Johanna – Murakeresztúr. 3. osztály: 1.
Horváth Hilda – Zalakaros. 4. osztály:
1. Bazsó Brigitta – Nagykanizsa (Zrínyi
- Bolyai Ált.Isk.). 5. osztály: 1. Tóth Vik-
tória – Nagykanizsa (Zrínyi-Bolyai Ált.
Isk.) 1. Gál Gergely – Zalakaros, 2. Hor-
váth Petra – Zalakaros, 3. Koma Ben-
ce László – Zalakaros. 7. osztály: 1. Ta-
kács Petra – Zalakaros, 2. Hegedüs
Henriett Kata – Zalakaros. 8. osztály:

1. Varga Katalin – Zalakaros, 2. Varga
Ilona – Zalakaros, 3. Bogdán Szilárd –
Zalakaros.

A könyvtári játék végeredménye:
5–6. osztály: 1. Besze Brigitta –
Zalaapáti. 7–8. osztály: 1. Klepács Milos
– Nagyrécse.

Prózamondás eredmények, 1. osz-
tály: 1. Neumajer Sára – Kiskanizsa, 3.
Császár Dominik – Zalakaros. 2. osz-
tály: 1. Gyuricza Barbara – Nagykani-
zsa (Bolyai Ált. Isk.). 3. osztály: 1. Luk-
ács Anna – Nagykanizsa (Bolyai Ált.
Isk.), 1. Õry Klaudia – Kiskanizsa. 4.
osztály: 3. Molnár Attila – Zalakaros.
5. osztály: 1. Szabó Erika –
Murakeresztúr. 6. osztály: 1. Kérges
Valentin- Zalakomár, 1. Vugrinecz Alex
– Kiskanizsa. 8. osztály: 1. Tomasi
Merylin – Kiskanizsa.

Nem csupán a szülõi elfogó-
dottság, vagy az apró kis lábak
ügyes táncának és a népi ru-
hákba bújtatott gyönyörû kis-
gyerekeknek az igézete mon-
datja velem az óvodások di-
cséretét, hanem a gyerekek
minden mozdulatát éles és kri-
tikus szemmel figyelõ zsûri vé-
leménye is ugyanaz: óvodánk
Búzavirág csoportjának fellé-
pése a nagykanizsai Pintyõke
Fesztiválon lenyûgözõ és igen
sikeres volt. Az óvodások
Novák Ferencné vezetésével
hosszú évek óta vesznek részt a
legkisebbek népijáték-népitánc
seregszemléjén, mindig nagy si-
kerrel. A Pintyõke Fesztiválra ma
már megyénken túli óvodás cso-
portok is érkeznek, hogy bemu-
tassák hagyományõrzõ tevé-
kenységük eredményeit. A

karosi gyerekek a legutóbbi
fesztiválra Legényes és leányos
címû mûsorukkal érkeztek. A 24
kisgyermek Novák Ferencné és
Bognár Ottó, a Karos Tánc-
együttes tagja vezetésével adta

elõ mûsorát, mely ezúttal is elis-
merést vívott ki magának. A
zsûri kiemelte a gyerekek
együtt dolgozását, csodálatos
ruházatát, eszközhasználatát, és
azt, hogy a kicsik láthatóan él-

vezték is, amit csináltak; mert ez
bizony mûsoruk minden percén
érezhetõ volt. Elismeréssel szól-
tak a felkészítõk munkájáról, az
ovisokat pedig emléklappal és
medállal jutalmazták.

Móra–napok tizenötödször

ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázi-

um és Kollégium által kiírt versillusztrációs orszá-
gos rajzpályázat, 4. Pálfy Éva, 7. osztályos tanuló.
Felkészítõ tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.

Így látom a Parlament épületét rajzpályázat
(Budapest) díjazottjai: Bartalovics Petra 8. osztály,
Horváth Petra 5. osztály, Gál Gergely 5. osztály, Gál
Marcell 5. osztály, Vörös Kíra Vanessza 5. osztály. Fel-
készítõjük: Erheticsné Kuklek Krisztina.

Zalakomári rajzpályázat (2013. 03. 19.), Weörös
Sándor verseihez illusztrációk: 1. Demény Petra 1. osz-
tályos tanuló. Felkészítõ: Erheticsné Kuklek Krisztina.

Országos Szövegértési és Helyesírási verseny –
Lotz János nyelvészprofesszor emlékére szervezett
Országos Szövegértési és Helyesírási verseny. 208 is-
kola 4000 (7. és 8. osztályos) tanulója jelentkezett az

iskolai fordulóra országos szinten. A 19 megyében
megrendezett megyei döntõre 1028 tanuló jutott
be. A Zala megyei döntõ helyszíne Zalaegerszeg
volt, ahol Varga Ilona a 8. osztályosok között 1. he-
lyezést ért el, így jutott be a bonyhádi kétnapos or-
szágos döntõre. A verseny 3 részbõl állt: tollbamon-
dást, szövegértési feladatlapot és helyesírási feladat-
lapot is meg kellett oldani. Varga Ilona országos 13.
helyezett lett. Felkészítõ: Bakonyi Rita.

Országos Német Nyelvi  verseny megyei for-
duló – 8. helyezett: Grendel Péter 7. osztályos     Fel-
készítõ tanár: Bocskor Tünde. 5. helyezett: Bazsó Ba-
lázs 8. osztályos    Felkészítõ tanár: Várnagy Szabolcs-
né. 8. helyezett: Varga Ilona 8. osztályos, 10. helye-
zett: Horváth Nóra   8. osztályos, 13. helyezett: Var-
ga Anna 8. osztályos tanuló.

Arany János szavalóverseny (2013. 03. 27.,
Nagykanizsa) 3. helyezett: Kánnár Máté 5. osztályos.
Felkészítõ tanár: Benkõné Gulyás Edit.

Pintyõke Fesztivál
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Mária néni azonban rendület-
lenül bízik abban, hogy amint ki-
jön a jó idõ, a kertben kapirgálhat.
És bár családja tudja, hogy ez saj-
nos már nem történhet meg, a
dédi optimizmusa és hite számuk-
ra is elismerésre méltó. Mária né-
ni mindössze epéjére panaszko-
dik, mint mondja, az valahogy
nem jó, és nagyon vigyáznia kell,
mit is eszik. Pár csepp citromlé
azonban ilyenkor is csodákra ké-
pes.

Farkas Emilnét 90. születésnap-
ján felköszöntötte Novák Ferenc
polgármester és Herodekné
Ujsághy Györgyi, a polgármesteri

hivatal munkatársa is, akik elhoz-
ták Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét egy nagy csokor virág
kíséretében.

Ahogy az illik, a szülinaphoz
nagy torta is járt, s bár nem ki-
lencven gyertya égett rajta, re-
mek volt a sütemény, ahogyan a
rengeteg finomság is, amit a csa-
lád a mami tiszteletére készített.

Isten éltesse Mária nénit!

Kilencvenedik születésnap
Kilencvenedik születésnap-

ján köszöntötték a Malom köz-
ben élõ Farkas Emilnét fia és
menye, unokái és dédunokái. A
dédi boldogan tûrte az öt déd-
unoka csivitelését, saját beval-
lása szerint sosem idegesíti a
négy kislány – Ramóna, Julcsi,
Csenge, Laura és a fiúcska,
Ádám hangoskodása. Miért is
zavarná? Inkább örül, hogy ott
nyüzsögnek körülötte. Õ úgy-
sem tud velük lenni úgy, ahogy
igazán szeretne, hiszen az
utóbbi hónapokban tolószékbe
kényszerült, s menye, Magdi
ápolására szorul.

Édesapák köszöntése
A zalakarosi bölcsõdében már ha-

gyomány, hogy március 19-én édesapák
napját tartanak. Ezen a napon a délelõt-
ti kezdeményezések során a kicsik újra
elõvarázsolták a „betlehemi családot”-
elmesélték a „betlehemi mesét”. Meg-
elevenedett „József, az édesapa” ked-
ves alakja. Majd közös társalgás követ-
kezett, ki-ki a saját családjáról beszélhe-
tett, aztán a kicsik kisgyermeknevelõik-
kel együtt ajándékot készítettek az
édesapáknak. A délutáni hazaadás so-
rán meghitt körülmények között tör-
tént az ajándék átadása és a megható
köszöntés. Fotónkon Kuzma Dórika köszönti öleléssel, saját készí-
tésû ajándékkal édesapját, Kuzma Róbertet.

S hogy nem csak az anyukákat köszönti vers május elsõ vasár-
napján, anyák napján, hanem az édesapákat is, arra bizonyíték az
alábbi költemény, mellyel minden apukát szeretettel köszöntünk
mi is.

APA, A HÕS
Apukám, hogy miért szeretlek téged,
Elmesélem azt most tenéked./Olyan vagy te, mint egy hõs,
Aki minden bajt legyõz.

Ha mosogatsz, olyan zaj van, 
Mintha Rambo lennél harcban.
Úgy birkózol hõsként a porszívó csövével,
Mint, ahogyan Jackie Chan küzd az ellenféllel.

Szupermenként száguldozol a városon át,
Míg bejárod a közérteket, iskolát, óvodát.
Míg minket reggel széjjelhordasz, majd délután begyûjtesz,
Szélsebesen repülgetsz, Batmannél is többet.
A Pókember hozzád képest ügyetlen kezdõ,
És ha kell, az erõd, mint Herkulesé: megnõ.
A sok hõsnél hõsebb vagy, egyben, mind az összes,
A hõsök versenyében te lennél a gyõztes.

Elmondom, mert jól tudom, ez a legjobb alkalom:
Büszke vagyok rád nagyon!/Nincs nagyobb hõs nálad senki,
Ezért tudlak így szeretni!

AZ EZÜST KLUB HÍREI - AZ EZÜST KLUB HÍREI
Az elmúlt idõszak történései közül kiemelkedõ volt a Nõnap, melyet a férfinappal kiegészítve ünnepelt

az Ezüst Klub tagsága. Mindkét részrõl köszöntõk hangzottak el és kölcsönös ajándékozások történtek. A
tagok egy jelenettel lepték meg társaikat, a „Házasodna a gazda” címû paródiával.

A nagykanizsai Fánkfesztiválon dalárdista klubtársaink érmet nyertek finom fánkjaikkal. A résztvevõk
Dörnyei Jánosné, Koma Istvánné, Marton Lászlóné (Szõlõ utca) és Sabján Erzsébet voltak.  

Pataki Jánosné
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1. Igényled – e, hogy rendszeresen tá-
jékoztassunk a Közösségi Ház programja-
iról?

o igen
o nem

o  2. Dolgozol?
o  3. Tanulsz? Ha igen hol?

o középiskola
o fõiskola
o egyetem
o egyéb: ...................................................

4. Mikor tartózkodsz Zalakaroson?
o minden nap
o minden hétvégén
o kéthetente hétvégén
o havonta
o ritkábban

5. Milyen mûvészeti tevékenységet
végzel?

o Zenélsz, milyen hangszeren játszol: ......
..............................................................................
o Énekelsz, milyen mûfajban: .....................
..............................................................................
o Táncolsz, milyen stílusban: ......................
..............................................................................
o Képzõmûvészet, mely ága: .....................
..............................................................................
o Egyebek: (költõ, író, artista, stb.: ...........
..............................................................................

6. Szervezett színházlátogatáson részt
vennél-e?

o igen
o nem

7. Játszanál-e helyi amatõr színjátszó
csoportba?

o igen
o nem

8. Szerepelnél-e városi rendezvénye-
ken?

o igen
o nem

9. Részt vennél-e kulturális rendezvé-
nyeken szereplõként?

o igen
o nem

Milyen jellegû kulturális rendezvénye-
ken vennél részt leginkább:
o irodalmi
o színházi
o zenei
o kiállítás
o egyéb: .............................................................

10. Részt vennél-e a karosi fiatalok
számára, a Karosi Ifjak Köre Egyesület ál-
tal szervezett programokon?

o igen 
o nem
Eljutnak-e hozzád ezek programok?
o igen
o nem
Részt vennél-e a karosi fiatalok szá-
mára, a Karosi Ifjak Köre Egyesület ál-
tal szervezett klubesteken (zene, tánc,
stb.):
o péntek
o szombat
Milyen gyakorisággal?
o hetente
o kéthetente
o havonta
o évente 3–4 alkalommal

11. Milyen sportágat ûzöl verseny-
szerûen?..................................................................

Hobbiból? .......................................................

Részt vennél-e rendszeresen az ifjú-
ság számára szervezett       sportprog-
ramokon?
o gyalog és kerékpártúrák
o labdajátékok: ...............................................
o egyéb: .............................................................

Mely idõpontban?
o péntek délután
o péntek este
o szombat délelõtt
o szombat délután
o vasárnap délelõtt
o vasárnap délután

Milyen rendszerességgel?
o hetente
o kéthetente
o havonta
o alkalmanként

KÉRDÕÍV
A kérdõív a zalakarosi fiatalok szabadidõ igényeinek megismerése céljából készült.A

KÉRDõÍVET a Közösségi Ház írta ki azzal a céllal, hogy programjai elõkészítésében és meg-
valósításában minél több fiatalt be tudjon vonni. 

Név: ....................................................................................................................................
Telefonszám: .................................................
E-mai: ..........................................................................................

Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdõívet! Kérünk, hogy juttasd 
vissza a Közösségi Házba a meghívóban említettek szerint 

(papíralapon, e-mailban).

KEDVES ZALAKAROSI
FIATALOK!

A következõ kéréssel fordulunk hozzátok.
Zalakaros Város Önkormányzata, a Közös-

ségi Ház és a Karosi Ifjak Köre Egyesület Ifjú-
sági Fórumot szervez. A fórum célja: a
zalakarosi ifjúság igényeinek felmérése, tájé-
koztatás a város ifjúsággal kapcsolatos terve-
irõl, intézkedéseirõl, a Karosi Ifjak Köre Egye-
sület tevékenységérõl, terveirõl, a Közösségi
Ház által kínált lehetõségekrõl.

A fórum lehetõséget kínál nektek, hogy
elmondjátok véleményeteket, ötleteiteket,
feltegyétek kérdéseiteket, amelyek foglal-
koztatnak benneteket.

A fórum helyszíne: Közösségi Ház
A fórum idõpontja: 2013. április 20.  

(szombat) 18.00 óra

Program:

• A fiatalok helyzete és lehetõségei
Zalakaroson
Elõadó: Novák Ferenc polgármester

• A Közösségi Ház által kínált lehetõségek
és tervezett programok a fiatalok szabad-
idejének hasznos eltöltése érdekében
Elõadó: Jankovics Attila, a Közösségi Ház
igazgatója

• A Karosi Ifjak Köre Egyesület tevékeny-
sége, programja, mûködése
Elõadó: Varga Bálint elnök

• Kérdések, javaslatok, ötletek a település
adta lehetõségek jobb kihasználása ér-
dekében, élénkebb közösségi élet kiala-
kítása a fiatalok között.
Beszélgetés az érintettekkel és egymással.

A fórum befejezéseként egy közös bulira
várunk benneteket a közösség összekovácso-
lása érdekében.

Mindenkit szeretettel várunk!
Beszélj a barátaiddal, gyertek el együtt!
Cselekedj! Szólj hozzá! Bulizz velünk!

Mellékletként küldünk egy kérdõívet,
amelyet legyetek szívesek kitöltve, papír
alapon  vagy e-mailban visszajuttatni a
Közösségi Házba; amennyiben e-mailben
kéritek, akkor várjuk az e-mail címeteket,
amelyre elküldhetjük a kérdõívet.

Kérünk mindenkit, hogy legyen szíves
2013. április 15-ig jelezni az alábbi elérhetõ-
ségek valamelyikén vagy személyesen, hogy
részt tud-e venni az ifjúsági fórumon!

Zalakaros, 2013. március 27.
Üdvözlettel:

Jankovics Attila
Közösségi Ház igazgató

KÖZÖSSÉGI HÁZ – 8749 Zalakaros Fõ u. 8.
Tel/ fax: 93/ 340-852
E-mail: kozossegihaz@zalakaros.hu



Zalakaroson a buszállomáson
gyülekeztek a résztvevõk, ahonnan
kora tavaszi napsütésben és lenge-
dezõ szélben vágtak neki a
Zalakaros – Zalaújlak – Zalakaros
útvonalnak. Az elsõ rövid pihenõt a
kilátónál tartották, ahonnan a hû-
vös napsütéses idõben csodálatos
kilátás nyílt a Kis-Balatonra és a Ta-
polcai-medence tanúhegyeire. Né-
hány kávé és egy kis „konty alá va-
ló” elfogyasztása után vágtak neki
az erdõnek. Az elõzõnapi rossz idõ
ellenére az út meglepõen jó volt,
így gyorsan haladtak elõször a
zalamerenyei szõlõhegy, majd

Zalaújlak irányába.
Zalaújlakra érve a program a

már „szokott” módon zajlott. A tú-
rázók a „Piroska vendégháztól”
nagy lábosokban vitték a forralt
bort és meleg teát a polgármesteri
hivatal épületéhez.  Itt Bõröndi Fe-
renc polgármester és Csuha Piroska
néni az „Egry József alapítvány” el-
nöke köszöntötte a résztvevõket,
és szóltak néhány szót a település-
rõl és röviden megemlékeztek Egry
Józsefrõl is. A forralt borozás elõtt
a résztvevõk ajándékkal kedvesked-
tek vendéglátóiknak, két szépen
keretezett képet adtak át az elmúlt

évek látogatásainak emlékéül. 
A jó hangulatban hamar elszala-

dó idõ miatt hamarosan készülõdni
kellett a csapatnak. A polgármester
úr kíséretében rövid sétát tettek a
településen, ahol megnézték a nem
régen átadott játszóteret, valamint
rövid tájékoztatást hallgattak meg a

készülõ Egry József emlékházról.
Ezek után szép, napsütéses idõben
sétáltak vissza a téli lepelbe burkoló-
dzott erdõn keresztül Zalakarosra.

Az elõzetesen jósolt mostoha
idõjárás ellenére csodaszép napot
töltöttek el Dél-Zala eme csodála-
tos vidékén!

Az Egry József-ház tavaszi át-
adása után ismét felkeresik
Zalaújlakot egy kirándulás kereté-
ben, ahová várnak minden érdeklõ-
dõt!

Lõrincz Sándor
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ASZTALITENISZ UTÁNPÓTLÁS
Az év eleji sportértékelésben Deutschné Lang Erika, sportért fele-

lõs alpolgármester elismerõen szólt az asztalitenisz utánpótláskép-
zésrõl. Lapunkat Tóthné Szász Kinga szakedzõ tájékoztatta a közel-
múlt versenyeirõl, ahol tanítványai is indultak.   

Huszadik alkalommal rendezte a Zala Megyei Asztalitenisz Szövet-
ség és a Kanizsa Sörgyár SE a MOTAX Autó-Varga Trans XX. Kanizsa
Kupa Asztalitenisz Versenyt. Remek mezõny jött össze az újonc és
serdülõ versenyen. „Nagyon örültünk annak, hogy Zala megyébõl öt
helyrõl is jöttek versenyzõk: Murakeresztúr, Zalakaros, Gyenesdiás,
Hévíz, Nagykanizsa. Tíz klub hatvan fiatalja indult a versenyen.
Ezen a versenyen debütáltak fiataljaink is, akik a csoportkörben
gyõzelmeket arattak, azonban a legjobb nyolc közé már nem sike-
redett beverekedniük magukat. Számukra e verseny az ellenfelek
megismerésérõl és tapasztalatszerzésrõl szólt” – mondta az edzõ.

Az asztalitenisz diákolimpia küzdelmeiben a városkörnyéki ver-
senyt a Flórek testvérek mind csapatban, mind egyéniben megnyer-
ték, így készülhettek a megyei döntõre. Innen az egyéni verseny elsõ
két helyezettje jutott tovább az országos diákolimpiára, csapatban
csak megyei gyõztest hirdetnek.  A csapat küzdelmek során nagy csa-
tában 3-2 re sikerült a döntõt megnyernünk Cserszegtomaj csapata
ellen, így a csapatbajnokságban aranyérmet szereztünk. Az egyéni
küzdelmek során Tamás és Viktor is bejutott a legjobb nyolcba, ahol
Tamást a verseny gyõztese búcsúztatta, míg Viktor hatalmas csatá-
ban 3-2 re kapott ki, ahol még a döntõ szett is nagyon szoros volt. A
fiúknak így nem sikerült az országos versenyre a részvételt kiharcol-
ni, de jövõre újra megpróbálhatják. 

A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség Nagykanizsán a Bolyai Ál-
talános Iskolában rendezte meg Zala megye 2013. évi serdülõ és ifjú-
sági egyéni és páros bajnokságát. Ezen a versenyen az elsõ 8 helye-
zett ranglista pontot kap, amit az országos ranglistán jegyeznek. Ser-
dülõ egyéniben Flórek Tamás 3. helyezést ért el, míg Viktort a legjobb
nyolc között az a  Raposa Roland (Hévizrõl) búcsúztatta, aki a ver-
senyt fölényesen megnyerte. Párosban a legjobb 8 között búcsúztak.
Tapasztalat szerzés céljából az ifjúságiak között is indultak, és szerep-
lésük bravúrosnak tekinthetõ, mivel Viktornak sikerült a legjobb 8 kö-
zé bekerülnie és ezt az eredményt a párosok küzdelmeiben is megis-
mételték értékes ranglista pontokat szerezve.

A gyerekek a Zala megyei újonc bajnokságon is megmérettek. Ez
szintén ranglista pontot érõ verseny. A Flórek-testvérek a csoportse-
lejtezõk során az elsõ helyen jutottak tovább, majd mindketten beke-
rültek a negyeddöntõbe is. Sajnos, csak Viktornak sikerült az elõdön-
tõbe bekerülni, ahol már több bátorság kellett volna a döntõbe jutás-
hoz, azonban a bronzérem is szép. A Flórek-testvéreken kívül az
utánpótlás csapathoz tartozik Vida Patrik és Nagy Dániel.

Tóthné Szász Kinga edzõ ezúton is szeretné megköszönni Takács
Péternek, Bognár Ottónak és az önkormányzat alpolgármesterének,
Deutschné Lang Erikának, hogy lehetõséget adtak a zalakarosi után-
pótlásnevelésre. 

A másfél éve elindított asztalitenisz utánpótlásképzés már ilyen
rövid idõ alatt is hozott eredményeket, reméljük, ez a jövõben is foly-
tatódni fog, ehhez kívánunk mind versenyzõinknek, mind az edzõnek
sok szerencsét. 

Egry József túra

A Közösségi Ház szervezésében
és Baranyai József vállalkozó (teke-
pálya tulajdonosa) irányításával ez-
úttal Zalaszabar, Zalaújlak, Sávoly,
Csapi, Nagyrécse I., II., Zalakaros,
Nagyrada, Zalakomár, Miháld és
Balatonmagyaród csapatai mérték
össze tudásukat. Városunk csapata
(Török László, ifj. Koma László, Hor-
váth Ferenc, Szilágyi István és Vé-
kony Zsolt) az elmúlt években
rendre a középmezõnyben vég-
zett, azonban idén sikerült elõre-
lépniük és a sorozatban harmadik
gyõzelmét elkönyvelõ Zalakomár
mögött a mostani bajnokságban a
második helyen végzett. Harmadik
hely Nagyrécse II. csapatának jutott.

A sportág népszerûsítésére, vala-
mint a sportbaráti kapcsolatok
ápolására, erõsítésére megrende-
zett bajnokság végén a korábbi
évek hagyományainak megfelelõen
egyéni kupa rendezésére is sor ke-
rült, melynek végén kupadíjazás-
ban részesült a legjobb dobó játé-
kos. E versenyt a Nagyrécse II. csa-
patát erõsítõ Zsigrai Balázs nyerte,
megelõzve a bajnokság legidõsebb
játékosát, a nagyradai Petõ Jenõt és
a zalakarosi Horváth Ferencet. 

Valamennyi csapat oklevelet ka-
pott, míg a legjobbak kupát is átve-
hettek. A bajnokság ünnepélyes díj-
átadóval zárult, ahol a csapatok
vendéglátásban is részesültek.

Sikerült elõrelépni
Befejezõdtek a Zalakaros környéki települések amatõr tekézõi szá-

mára kiírt amatõr csapatbajnokság küzdelmei.

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre Lõrincz Sándor tú-
ravezetõ szervezésében a már hagyományos Egry József emléktúra.

Az idei évben a túra keretében meg kívánták tekinteni a kerecse-
nyi állatfarmot is, azonban a március 14–15-i nagy hófúvás miatt a
programot módosítani kellett, mindezek ellenére húsz dél-zalai ter-
mészetjáró vágott neki a programnak.
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PROGRAMOK
Április 12. (péntek) 18.00

Költészet Napja
Zalakaros, Általános Iskola

Április 13. (szombat) 09.00
Kalandtúra „Sportolj és Nyerj”

Zalakaros, Parkerdõ

Április 13. (szombat) 15.30
Zalakaros-Petrivente Megye III-

as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

Április 20. (szombat) 18.00
Ifjúsági Fórum

Zalakaros, Közösségi Ház

Április 27. (szombat) 10.00
Kanizsa – Karos futóverseny

Nagykanizsa-Zalakaros

Április 27. (szombat) 14.00   
Önkéntes Fiatalok Napja

Zalakaros, Parkerdõ

Április 27. (szombat) 16.00 
Zalakaros-Pogányszentpéter

Megye III-as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:

Április 8, 22 (hétfõ) 18.00 
Dalárda próba

Zalakaros, Közösségi Ház

Április 10, 24 (szerda) 14.00
Ezüst Klub

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden pénteken 19.00
Bottal-fogó

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden pénteken 19.00
Karosi Ifjak Köre

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden csütörtök,
szombat
Néptánc

Zalakaros, Közösségi Ház

Április minden kedd, 
péntek

SHOTOKAN Karate Tanfolyam
Zalakaros, Közösségi Ház

A programváltozás 
jogát fenntartjuk!

Közösségi Ház

Április 6.
„Gurulj velünk!” Kanizsai Autós

Kalandtúra – Nagykanizsa
Lovkó István: +36 30 329 7717    

Április 6.
Thúry György teljesítménytúra

Nagykanizsa – 30 546 9564

Április 10.
Gyógyászati nyílt nap

Zalakarosi Fürdõ – 93 340 420

Április 11.
Premier Táncklub Gálaestje
Kanizsai Kulturális Központ

Április 13.
„Mozogj többet egészségedért”

Tavaszi zsongás a Pannonhát
Tájparkban – Táv: 23 km

Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564

Április 13., 17., 20., 24., 27.
Gyógyászati nyílt nap

Zalakarosi Fürdõ – 93 340 420

Április 17–19.
Aranymetszés Mûvészeti Napok

Kanizsai Kulturális Központ
Baráth Yvette: +36 30 689 2630

Április 26–27.
Nagykanizsa Város Napjai

Nagykanizsa
Janzsóné Stróbl Krisztina: 

+36 20 849 2308

Zalakarosi Turisztikai Egyesület


