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Költészet napi teaház
Teaházzá alakult a Móra-iskola
aulája április 12-én: a költészet
napja tiszteletére, egyedülálló
kezdeményezésként a Közösségi
Ház az általános iskolával karöltve a felnõttek számára is szervezett költészet napi mûsort, finom
teákkal, süteményekkel „fûszerezve” azt.
A Móra-iskolában József Attila
születésnapján Figura Ede zeneszerzõ adta elõ a maga által megzenésített József Attila-, Ady Endre-,
Radnóti Miklós verseket. Figura Ede
a nap folyamán az óvodásoknak és
az általános iskolásoknak is zenélt,
énekelt, hatalmas sikerrel. Az ovisok alig akarták elengedni az elõadómûvészt, de az iskolások is tátott szájjal, vagy épp hatalmas kacajokkal fogadták a gitárkísérettel
elõadott játékos-rímes verseket.
A felnõttek már komolyabb verseket hallgathattak meg, egyéni
felfogásban elõadva. A mûsort követõen mindenki felolvashatta a
magával hozott kedves versét is.
Sokan saját költeményeiket szavalták el a közönségnek, s meglepõ

Figura Ede megzenésített verseket adott elõ.
volt látni-hallani, milyen sokan is
kacérkodnak városunkban a költészettel, versírással.

Az estébe nyúló találkozó jó
hangulatban ért véget, s csak remélni lehet, hogy a következõ

években az eddiginél többen ünneplik együtt a magyar költészet
napját.

Ébred a természet, indulás a szabadba!

Végre itt a tavasz, indulhatnak a természetjáró kirándulások, a szabadtéri sportok, a hangulatos családi programok. Az ébredezõ tavaszi parkerdõben tett jóízû túrát egy maroknyi, ám igen lelkes csapat Stégli János vezetésével. A túrát szalonnasütés zárta, sõt, egy Kilátó borozóbeli üdítõzés és egy Szilágyi-fagyi is belefért.
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Átalakítás után a hivatal
2011. január elsejétõl megkezdõdött a közigazgatás átszervezése;
ennek elsõ lépéseként megkezdték mûködésüket a kormányablakok
és kormányhivatalok, majd ezek feladatai folyamatosan gyarapodtak.
Hogy reagált a kihívásokra városunk hivatala? Errõl beszélgettünk
Szabóné dr. Csányi Mariann megbízott jegyzõvel.
– A 2012-es év a helyi közigazgatásban az átalakulás elõkészítésének éve volt. Az általános hivatali munkán kívül jelentõs
plusz terhet jelentettek az ebbõl
adódó feladatok a köztisztviselõink számára. A jogszabályi változások nagy számához igazodva
kellett végeznünk munkánkat.
Két fontos módosulás történt,
egyrészt a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény
hatálybalépése által hozott változások, másrészt a járási hivatalokkal összefüggõ feladatváltozások.
– Hogyan alakult a hivatal öszszetétele a járási hivatal kialakítása után?
– A járási hivatal létrejöttével a
hivatal létszáma 2013. január 1-re
jelentõs mértékben csökkent, hiszen december végén 10 fõ, március közepétõl pedig még 1 fõ távozott hivatalunkból a Nagykanizsai Járási Hivatalhoz.
A hatósági munka területén
már év közben is történtek hatáskör módosulások is, mint például
a szabálysértési hatáskör a jegyzõi
hatáskörbõl a kormányhivatalhoz
került. A hatáskörváltozások ezt
követõen felgyorsultak, és ez év
elejétõl már egy lényegesen más
struktúrájú szervezetrendszer biztosítja az állampolgárok ügyintézését. Az okmányirodai, a gyámhivatali és az építéshatósági hatáskörök átkerültek a Járási Hivatalhoz, de ebbõl fizikailag az okmányirodai kollégák továbbra is
változatlan helyen végzik tevékenységüket. A gyámhivatali ügyintézõ is a hét megadott napján
hivatalunk épületében végzi munkáját. Az építéshatósági feladatok
jelentõs része Nagykanizsai Megyei Jogú Város Jegyzõjéhez került, bizonyos építési hatáskörök
pedig a járáshoz. Azoknak az állampolgároknak, akiknek e terület kapcsán lennének kérdéseik,
nyugodtan fordulhatnak hivatalunk dolgozóihoz is, hiszen tájékoztatni tudjuk az érdeklõdõket,
hogy problémájukat hol tudják intézni, illetve szakmai kérdéseiket
is igyekeznek kollégáink megválaszolni.
– Hatalmas változások következtek be a polgármesteri hiva-

talokban is. Nálunk errõl mi
mondható el?
– A járások kialakulásával párhuzamosan az önkormányzatokat
kiszolgáló polgármesteri hivataloknál is teljes átrendezõdés történt. A körjegyzõségek megszûntek, helyettük vagy egy önkormányzat kiszolgálását ellátó polgármesteri hivatalok, vagy több
önkormányzat feladatát segítõ
közös önkormányzati hivatalok
jöttek létre. A Zalakarosi Polgármesteri Hivatal 2012. december
31-ig Zalakaros és Zalamerenye települések vonatkozásában látta el
a hatáskörébe és illetékességébe
tartozó államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatokat.
A hivatalon belül 4 szervezeti egység végezte e feladatokat. 2013.

január 1-jével ez teljesen megváltozott; egyrészt a járási hivatalhoz
átkerülõ hatáskörök miatt, másrészt azért is, mert változott az illetékességi területünk. Ez évtõl a
Polgármesteri Hivatal hivatalos
megnevezése Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal és már
nemcsak
Zalakaros
és
Zalamerenye, de újként Zalaszabar önkormányzat hivatali
munkáját is az újjá alakult hivatal
látja el, melynek köztisztviselõi
létszámát 24 fõben állapították
meg. Kettõ osztály jött létre, az

egyik a Hatósági és Koordinációs
Osztály, a másik pedig a Pénzügyi
Osztály.
– Több személyi változás is
történt a hivatalban. Például éppen az Ön esetében is.
– Mivel a hivatali vezetõk vagy
a járáshoz, vagy nyugdíjba mentek, valóban így a hivatal szakmai
irányítása is átalakult. Január 1-jétõl jómagam megbízott jegyzõként végzem munkámat, s új személy – Magyarné Kovács Judit –
tölti be a pénzügyi osztályvezetõi
munkakört. A még betöltetlen
munkakörökbe történõ alkalmazással már teljessé válhat a hivatal
apparátusa. Zalaszabar településen, mint a Közös Önkormányzati
Hivatal telephelyén két kollégánk
gondoskodik az ügyintézésrõl,
Zalamerenye településen pedig
meghatározott fogadóórákon állunk a lakosság rendelkezésére.
Fontos elvnek tekintjük munkánk
során, hogy a közös hivatalt alkotó valamennyi településnek biztosítani kell a megfelelõ hivatali
szakmai támogatást.
A közigazgatási reform utolsó
lépése lesz településünkön, hogy a
jelenlegi járási kirendeltség kormányablakká alakul át õszre.

MÚLT ÉS JELEN – ALAPFOKÚ INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS
A képviselõ-testület 2007.
február 8-án tartott ülésén hozott határozatában kezdeményezte Zalamerenye községgel
közoktatási feladatok ellátására
társulás létrehozását. A társulás
létrehozása városunk önkormányzata számára anyagi elõnyökkel járt, mivel a bejárók
után igénybe vehetõ volt a normatív állami támogatás.
Zalamerenye Község Önkormányzata ezen társulási szerzõdéssel az önkormányzati törvényben meghatározott alapfeladatát teljesítette, mely szerint a
települési önkormányzat köteles
gondoskodni az alapfokú oktatási feladatok ellátásáról.
Zalamerenye Község Önkormányzat Zalakaros Önkormányzat kezdeményezésével egyetértett.
A feladat ellátására az önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi törvényben meghatározottak szerinti társulási
megállapodás megkötése a célszerû, amely szerint két vagy
több képviselõ-testület megállapodhat intézmény vagy más
szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös
gyakorlásában, azzal, hogy a

közös fenntartással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket a megállapodásban meghatározott
képviselõ-testület, illetve annak
szerve gyakorolja.
A két önkormányzat 2007.
augusztus 30-ával társulási
megállapodást írt alá a Móra
Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Könyvtár közös
fenntartása érdekében. Ez az intézményfenntartó
társulás
mindkét fél megelégedettségével végezte munkáját. A társulási megállapodás határozott idõtartamra kötõdött 2007. augusztus 30-tól 2008. december
31ig. A határidõ lejárta elõtt
döntés született a társulás határozatlan idõtartamúvá nyilvánításáról.
A többcélú intézmény fenntartójaként a két önkormányzat
kettõ alakalommal sikeres pályázatot nyújtott be, melynek
eredményeként az iskola felújítása történt meg illetve pedagógiai informatikai infrastruktúra fejlesztésére került sor. A felújítást megcélzó pályázatnál
többletpontot jelentett, hogy
intézményfenntartó társulás
nyújtotta be azt.

2012. év végén ismét sor került a megállapodás módosítására, melynek indoka az iskola
kiválása volt ebbõl az intézményegységbõl.
A jelenlegi jogi szabályozás
alapján az önkormányzatoknak
felül kell vizsgálniuk a társulási
megállapodásukat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv
146.§. /1/ bekezdése alapján
2013. június 30-ig. Mivel jogi személyiség nélküli társulás nem
mûködhet ezt az idõpontot követõen, dönteni kell arról, hogy
ez a társulás átalakul-e jogi személyiségû társulássá vagy dönt
annak megszüntetésérõl és
köznevelési megállapodás keretében fogja ellátni ugyanazon
feladatokat. E kérdés részletes
megtárgyalására fog sor kerülni
a 2013. április 18-i együttes képviselõ-testületi ülésén.
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása jövõjérõl is ezen
a testületi ülésen hoz döntést a
képviselõtestület. Arról határoznak, hogy bizonyos feladatokat a jövõben is együtt kívánnak-e ellátni.
Zalakaros
Város Önkormányzata
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A hazai fürdõhelyek közül elsõként és egyedül Zalakaroson Béres
Alexandra vezetésével április 8-án
kétnapos intenzív kurzus keretein
belül tartották a Neckermann Klub
Oázis gyermekanimációs programjait lebonyolító animátorképzõ
tanfolyamot.

Animátorképzés a fürdõn

A fürdõn zajlott tanfolyamon
tanult technikákat alkalmazzák
majd a Neckermann Klub Oázis
szállodáiban; a Béres Alexandra animátoraiból álló csapat fogadja az
apróságokat a Neckermann Klub
Oázis program keretein belül a fürdõ Vízipók Csodapók Gyermekvilágában is. A Neckermann Klub Oázis
klubház avatóját és az animátor
csapat debütálását a gyermeknaphoz kötõdõen, május 25-én rendezik meg a fürdõben, majd egész
nyáron izgalmas programokkal
tartják mozgásban a strand aprajanagyját.
Városunk idei marketing célja a
hazai családos vendégek mellett a
külföldi piacok megnyerése. A
Neckermann utazási irodákkal már
2012-ben is sikeres volt az együttmûködés, melynek folytatásaként a
fürdõ legújabb attrakcióját, a
Neckermann Klub Oázis animációs
projektet a Neckermann Utazási
irodák is integrálják a programjaik
közé.
A karosi képzés lezárultával 28
animátor vizsgázhatott le, rajtuk kívül hét animátort képeztek ki a fürdõ számára – közülük többen a
nyár folyamán a fürdõre látogató
gyermekek foglalkoztatását oldják
meg.

minõségi változások bevezetése,
ezek részét képezi a kisgyermekes
családok lehetõségeinek szélesíté-

BÉRES ALEXANDRA CSAPATA FOGLALKOZTATJA MAJD A KICSIKET
ugyanis a város újrapozícionálása,
melynek célja, hogy Zalakaros a
Balaton családi- és fürdõvárosa

mozgást biztosítanak számukra.
Zalakaros családokkal kapcsolatos
elképzelései kiválóan illeszkednek a

Béres Alexandra a képzés részleteit ismertette.
se. Hozzátette: az önkormányzat és
a fürdõ munkáját hiteles személyek
segítik, akik az egészségmegõrzés,
az egészséges életmód tekintetében követhetõ példaként állnak
bárki elõtt. A polgármester Katus
Attilára és Béres Alexandrára utalt,
akiknek úgynevezett celebsége teljes mértékben elfogadható és vál-

szerepet mondhassa magáénak.
Ennek a célnak alárendelve zajlott
az elmúlt évi gyermekvilág fejlesztés, valamint a jelenleg induló
beruházások – jelezte, hozzátéve: a
város a hagyományos gyógyászati
vendégkört is szeretné megõrizni.
Burján Richárd elmondta: az újramárkázáshoz Zalakaros komoly
stratégiai
partnerek
együttmûködését is bírja.
Az elmúlt évben
szorosabbra fûzték
a kapcsolatot
a Magyar Turizmus Zrt.-vel,
s partnerséget
kötöttek
a
l e g n a g yo b b
touroperátorként számon tartott
Neckermannal
is.
Utóbbi
együttmûködést tartalommal megtölteA leendõ animátorok éppen a zumba alapjait sajátítják el.
ni: ez az idei
év feladata,
A vizsgát követõ sajtótájékozta- lalható, hiszen valamennyiünk szá- ebben nyújt segítséget többek kötón Novák Ferenc polgármester el- mára követendõ példát, életmódot zött Béres Alexandra is.
mondta: a hazai fürdõhelyeket ille- népszerûsítenek.
A népszerû sportoló elmondta:
tõen Zalakaros a TOP 10-ben foglal
– Zalakaros egy megújulási fo- az animátorképzés célja, hogy a
helyet, piaci pozícióit megõrizni, sõt lyamat kellõs közepén jár – szö- gyermekek tartalmasan tölthessék
javítani kívánja az elkövetkezõ idõ- gezte le dr. Burján Richárd, a fürdõ el szabadidejüket, tematikus és kreszakban. Ehhez elengedhetetlen a vezérigazgatója. – Jelenleg zajlik atív elfoglaltságot és sok-sok test-

Neckermann Club Oázis programjaiba, így örömmel vállalta fel az itteni képzés irányítását, sõt, október
elején ismét városunkban köszönthetjük õt, hiszen a fedett gyermekvilág átadása idején számos közös
programban vesz részt fürdõnkben
a népszerû fitnesz sportoló.

HELYESBÍTÉS
Elõzõ lapszámunkban megjelent testületi összefoglaló
„Levette a napirendrõl a polgármester illetményének módosítására vonatkozó napirendet a testület bizottsági javaslatra. Az anyag egyébként illetmény csökkentést javasolt a
polgármesteri fizetést illetõen,
igazodva az ezzel kapcsolatos
törvénymódosításhoz” mondata helyesen: „Levette a napirendrõl a polgármester illetményének módosítására vonatkozó napirendet a testület
bizottsági javaslatra - mivel a
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága a
törvénymódosításhoz értelmezõ állásfoglalást tett közzé,
mely szerint a módosítás „ebben a választási ciklusban a
polgármester illetményét nem
érinti, azt nem kell csökkenteni.”
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Sulinyitogató

A leendõ elsõsöket és szüleiket várták az iskolába.
A leendõ elsõsöket és szüleiket
várták a Móra-iskolában április 3-án
egy kis ismerkedésre, no meg azért,

TÉRSÉGI
BORVERSENY
Nagyradán rendezte térségi borversenyét a Zalai
Borvidék Hegyközségi Tanácsa április 6-án.
A versenyre 40 termelõ
138 borral nevezett. Süslecz
Árpád, a hegyközségi tanács
elnöke, a verseny szervezõje
elmondta: a megmérettetésen a karosi gazdák szépen
szerepeltek. Tizenegy karosi
nevezõ 27 érmet és öt oklevél minõsítést szerzett.
A legeredményesebbek:
Arany József – 2 arany, 1
ezüst, 1 bronz, 2 oklevél.
Bazsó Pince: 2 arany, 2
bronz. Marton László: 2
ezüst, 2 bronz. Zsigrai Jenõ 2
ezüst, 1 bronz, 1 oklevél.
Hugo Klein 1 ezüst, 2 bronz.
Bodrogvölgyi Gyula 1 ezüst,
1 bronz. Deutsch Bálint 1
ezüst. Hohl László 3 bronz.
Balogh László 1 bronz, 2 oklevél. Balhási Vince, Lidvin
Sándor 1-1 bronz.
A versenyen városunk
kulturális mûsorokkal is jeleskedett: a Dalárda bordalai,
az óvoda Búzavirág csoportjának fellépése és Kiss Mihály
saját elõadásában elhangzott
verse ugyancsak nagy sikert
aratott.

hogy a gyerekek és a szülõk kicsit
többet láthassanak abból, milyen
munka is folyik az intézményben,
milyen újdonságokkal kell számolni
a következõ tanévben.
A Sulinyitogató vendégeit Grófné Csatos Andrea igazgatónõ, valamint az elsõ osztályosok leendõ
osztályfõnökei: Hohl Lászlóné és
Szirtes Zita fogadták, de Tarnai
Lászlóné zeneiskola vezetõ, az egy-

házat képviselve Benkõné Gulyás
Edit és Dr. Háda László, az alsós
munkaközösség képviseletében pedig Kovács Józsefné tanítónõ is jelen volt a találkozón.
Grófné Csatos Andrea szólt az
április 8-9-i beiratkozásról, mellyel
kapcsolatban elmondta: a felvételi
határok bõvítése miatt Zalamerenye és Balatonmagyaród
mellett Nagyradáról és Gara-bon-

cról is fogadnak gyerekeket, a felvételrõl azonban a tankerület
dönt majd.
Újdonság lesz az elsõ és az ötödik osztályban, hogy a diákok hités erkölcstan, vagy „csak” erkölcstan oktatáson vehetnek részt, errõl
a beiratkozás során kell nyilatkozni
a szülõknek.
Tarnai Lászlóné a mûvészeti oktatás elõnyeirõl szólt, az ehhez
használatos eszközöket a gyerekek
ki is próbálhatták. A nagycsoportosokat leendõ tanítóik aztán érdekesebb helyre kalauzolták: abba az
osztályterembe, melybe szeptembertõl minden „munkanapjukat”
töltik. Itt mesélés, színezés, bábozás, ujjbáb készítés várta a gyerekeket, akik büszkén és örömmel vetették bele magukat a kínált programba.
A játék a tanév során is nagy
szerepet kap majd az elsõsök életében, hiszen a pedagógusok számára fontos, hogy a kisdiákokat fokozatosan vezessék be az iskola világába, meglegyen az az átmenet az
óvoda és az iskola között, mely a
kellõ biztonságot megadja számukra. A kis elsõsöket óvónénijeik sem
hagyják el olyan hirtelen. Szenyéri
Lászlóné óvodavezetõ most is elkísérte a „nagyokat” az iskolába, s a
gyerekeket majd a tanév elején is
meglátogatják az óvodapedagógusok.

Szakmai látogatás az óvodában

Környezettudatosságra nevelés a jövõ nemzedék számára címmel tartott nemzetközi konferenciát a nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda és Nagykanizsa Megyei jogú Város önkormányzata. A szakmai találkozón városunk óvodájának munkatársai is
részt vettek, hiszen a környezettudatos nevelés
óvodánk szakmai programjában is központi helyen
szerepel. A magyar elõadók mellett német és erdélyi kollégák szakmai beszámolóit is hallhatták az ér-

deklõdõk. A külföldi kollégák a találkozót követõen
ellátogattak városunkba is, ahol Novák Ferenc polgármester vezetésével a fürdõ gyermekbarát újításait, valamint az óvodában történt fejlesztéseket
tekintették meg. A vendégek elismerõen szóltak az
óvodai átalakításról, valamint arról, hogy az önkormányzat komoly anyagi áldozatot hozott az elmúlt
hónapok során oktatási-nevelési intézményei feltételeinek javítása érdekében.
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Pillanatok – Lichtenwaller Zoltán festményei
Akvarell, akril, olaj, monokróm
kompozíciók – egy-egy különleges pillanathoz illõ technikák, a
mûvészet kifejezõ eszközei és témái Lichtenwaller Zoltán garabonci festõmûvész képein.
Ezt láthatta és láthatja még e
hónapban az érdeklõdõ közönség
a Móra-iskolában, ahol nemrég nyitották meg Lichtenwaller Zoltán Pillanatok címet viselõ tárlatát.
A születése óta Garaboncon élõ,
nyugdíjazásáig rajzot oktató pedagógus-festõmûvész alkotásaira nagyon sokan voltak kíváncsiak helybéliek és falubeliek egyaránt.
Ahogyan a tárlatot a közönség
figyelmébe ajánló Novák Ferenc polgármester fogalmazott: az iskola kiváló helyszíne a festmények bemutatásának, hiszen az intézmény a
kulturális értékek hordozója, letéte-

Lichtenwaller Zoltán, Grófné Csatos Andrea és Novák Ferenc a megnyitón.
ményese, s a gyerekek is
éppen a legfogékonyabb
korban találkozhatnak a
mûvészi alkotásokkal és
azokkal a technikákkal,
melyeket eszközül választ
a festõmûvész témái megjelenítéséhez.
A képek között csendéletek, portrék szerepelnek, melyeket a mûvész
eddigi életmûvébõl válogatott a kiállításra.
A tárlatnyitón a társmû-

MAGYAR-HORVÁT EGYÜTTMÛKÖDÉS
Elsõsorban a turizmus területén, de a magyar-horvát határ mindkét
oldalán más területeken is keresik a tõkebefektetési lehetõségeket a
tõkeberuházásokat ösztönzõ magyar-horvát Invest-Pro programban,
amelyrõl Zalakaroson számoltak be a résztvevõk.
Fullérné Verger Renáta, a projekt munkatársa a sajtótájékoztatón elmondta: a programban a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, a varasdi és a
kaproncai fejlesztési ügynökség, illetve a Krizseváci Agrár Fõiskola
vesz részt.
A 127 ezer eurós költségvetésû, 85 százalékban a határon átnyúló
programok alapjából finanszírozott programban a határtérség két-két
megyéjében felmérik a beruházási lehetõségeket, illetve a befektetésre szánt forrásokat. Céljuk, hogy olyan turisztikai fejlesztések induljanak el a négy megyében, amelyekhez európai uniós forrásokat társíthatnak.
Németh Krisztina, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara titkára arról beszélt: vannak már mindkét országban közös vállalkozások, de
ezek jelentõsége még nagyon elenyészõ. Kristina Svrznjak, a krizseváci
fõiskola elõadója pedig azt fogalmazta meg, hogy 200 - vagyis megyénként 50 - cég, intézmény, önkormányzat és egyéb szervezet bevonásával készítenek tanulmányt a befektetési lehetõségek és fejlesztési
források feltérképezésére.
MTI

vészetek is helyet kaptak, hiszen Horváth Réka verssel, Tálos Laura és Csenge zenével köszöntötte a közönséget. Grófné Csatos Andrea intézményvezetõ köszönetet mondott
Novák Ernõné Szülõi Munkaközösségi
tagnak a kiállítás létrehozásában végzett elõkészítõ munkájáért és
Lichtenwaller Zoltánnak, hogy lehetõvé tette, hogy a zalakarosi közönség
is megismerkedhessen munkájával.
A kiállítás a Móra-iskola emeletén április 27-ig tekinthetõ meg, vasárnap kivételével naponta.

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA
A Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége ez évben is kitüntetést
adott át annak a helyi vállalkozónak, aki a város gazdasági, vállalkozói életében komoly eredményt
ért el, újításaival, fejlesztéseivel
hozzájárult ahhoz, hogy Zalakaros
még magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni az érkezõ vendégeket
és az itt élõ lakosságot.
A 2012. évi kitüntetés átadására a Friskó vendéglõben került sor,
az Év Vállalkozója díjat az elnökség döntésének megfelelõen Mátés Árpád vehette át.
A vállalkozót a karosiak a dottóról ismerik, hiszen Mátés Árpád
üzemeltet immár két kisvonatot is
a város területén, sõt újabban városjáró kisbuszt is indított. A
vállalkozó nem csupán Zalakaros, de a környék látnivalóinak bemutatását is felvállalta, sõt, a Kis-Balaton környezetének, élõvilágának bemutatását is szívügyének tekinti.
A díjat Arany József, a ZVSZ elnöke és Deutschné Lang Erika
alpolgármester adta át.
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Sárkánybolt
NEM CSAK SÁRKÁNYOKNAK
Sárkány ellen sárkányfû. Ki ne ismerné a Süsü, a sárkány címû híres
bábfilm jellegzetes figurájának, a
sárkányfû árusnak mottóját?
Nos, mától városunkban is hozzájuthatunk ha nem is konkrétan
sárkányfûhöz, de a Sárkányfû
egészség- és bio boltban a bábjáték
árusának kosarában is fellelhetõ
gyógynövényekh e z ,
gyógynövény alapú étrend
kiegészítõkhöz, s
mindenhez, aminek a természeteshez bármilyen
formában
is
köze
van.
A Zalakarosi Fürdõ fogadóépületében ugyanis átadták ünnepélyes keretek között az említett boltot, mely izgalmas és fõként egészséges termékekkel gyarapítja a
fürdõpláza kínálatát. Az átadáson

az üzletet mûködtetõ Ódor Ágota
és leánya, Anda Henriett különleges bio-csemegékkel is fogadta a
vendégeket, köztük dr. Burján Richárdot, a fürdõ vezérigazgatóját,
Novák Ferenc polgármestert, valamint
az
alpolgármestereket:
Deutschné Lang Erikát és Kötõ Attilát. Valamennyien a fürdõpláza kí-

Korábbi számunkban már beszámoltunk az aerobic egyik
napjainkban egyre népszerûbb
változatáról, a Nippon Zengoról.
Most egy másik aerobicra épülõ
mozgásformát
ismertetünk,
amely szintén kipróbálható a Hotel Aphroditéban. Lapunkat az
oktató, Fenyvesiné Pavelka Andrea tájékoztatta a Zumbáról, az
új mozgásformáról.

húsz lelkes hölgy követte Andrea
instrukcióit. Andrea elmondta,
hogy szerinte azért ilyen népszerû
e mozgásforma, mert a többségében háziasszony Zumbázók itt ki

– A Zumba vérpezsdítõ, minden testrészt megmozgató, világzenékkel tarkított, színes aerobic
program. Kortól és nemtõl függetlenül bárki ûzheti, elõképzettséget nem igényel, a lépések könynyen elsajátíthatók. A latin zenékre épülõ edzéseken többek között
a bachata, a hip-hop, a salsa, a chacha-cha, a merengue, a flamengo
lépéseit ötvözik különbözõ aerobic elemekkel, így amellett, hogy
1 óra alatt akár 6-800 kalóriát is el
tudnak égetni, a táncok alaplépéseit is elsajátítják – ismertette a
Zumba lényegét az oktató.
Mikor e sorokhoz gyûjtöttem
információt, az edzésen több mint

Szezonnyitó
A HÉVÍZ-BALATON AIRPORTON

nálatának szélesedését üdvözölték,
valamint azt, hogy a vendégek és a
városlakók immár az egészségtudatosság jegyében és érdekében helyben is beszerezhetik az alapvetõ és
fõként természetes alapanyagokat.

Zumba

tudnak kapcsolódni, önfeledten
tudnak „bulizni”, s persze közben
még kalóriát is égetnek. Andrea elmondta: Zumba instruktorként
2011-tõl dolgozik, de folyamatosan

Négy németországi nagyvárosból érkezõ charterekkel indult április 13án az idei repülési szezon a sármelléki Hévíz-Balaton Airporton, ahol hetente két új moszkvai járatot is fogadnak, jelentõsen bõvítve ezzel az
utasforgalmat.
A Frankfurtból érkezõ – a Lufthansa leányvállalata, az Eurowings
által üzemeltetett – április 14-i esti elsõ járat fogadásán Josef
Mutsch, a Lufthansa chartereit szervezõ utazási iroda alapítója arról
beszélt: ebben az évben 120 járat érkezik a négy német nagyvárosból, a 86 személyes Canadair gépek teljesen újak, és Frankfurtból
például mindössze 50 perc a repülési idejük. Elmondta, hogy tavalyi
charterjárataikkal elsõsorban Hévízre, Zalakarosra, Sárvárra, valamint a balatoni nyaralóhelyekre szállított utasaik összesen 100 ezer
vendégéjszakát töltöttek a térségben. Idén már 20 százalékkal több
az elõfoglalásuk, és a tervek szerint 120 ezerre emelkedik a vendégéjszakák száma.
képzi magát, hogy mind zeneileg,
mind koreográfiákban változatos
programot tudjon kínálni az érdeklõdõknek, ezért is járnak egyre többen az órákra.
Érdeklõdésünkre
Andrea elárulta, hogy
a Zumbának is vannak
különbözõ változatai,
melyeket attól függõen fejlesztettek ki,
hogy kinek ajánlják a
gyakorlatokat.
A
Zumba Gold az aktív
idõs korosztály részére
lett kifejlesztve, a
Zumbatomic pedig a
gyerekeknek, de van
olyan változat, ahol a
súlyzók segítségét veszik igénybe (Zumba
toning) és találkozhatunk vízi változattal
(Aqua zumba) is. õ
Zumba basic edzéseket
tart, ez a legnépszerûbb hazánkban. A mozgásforma könnyen lekövethetõ, így nem tart külön kezdõknek órákat, hisz rövid idõ alatt
õk is fel tudják venni a ritmust.

A csoportról Andrea elmondta,
hogy minden dicséretet megilletnek, hisz a Nippon Zengo után valamennyien bekapcsolódnak a
Zumbába is.
A programban résztvevõk közül
az éppen elsõ Nippon Zengo és
Zumba óráján átesett zalakarosi
Tóth Enikõ nyilatkozott, akinek szavai jól kifejezik azt a hangulatot,
ami a foglalkozásokat végigkíséri:
– A torna nagyon jó hangulatban telt, a gyakorlatok változatosak voltak, de kezdõnek is könynyen követhetõek. Az edzõ fantasztikus, lelkesen hajtotta a csapatot és figyelt arra, hogy mindenki megfelelõen végezze a gyakorlatokat. Fizikailag természetesen a Nippon Zengo jelentette a
nagyobb kihívást, ezután a
Zumbát már széles mosollyal táncoltuk végig – mondta Enikõ.
Aki e sorokat olvasva kedvet kapott kipróbálni ezt az edzésformát,
azt Fenyvesiné Pavelka Andrea szeretettel várja minden szerdán 18.30
órai kezdettel a Hotel Aphroditéban.

7

2013. április 18.

Az Év Testenvelõje a karosi úszókat csiszolja
SNEFF FERENC DÍJÁRA ZALAKAROS IS BÜSZKE
A Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének éves közgyûlésén az Év Testnevelõje díjat vehetett át Sneff Ferenc, aki a
zalakarosi úszónövendékek fejlõdéséért is dolgozik. Munkájáról vele
beszélgettünk.
– Gyerekkorom óta focizok, így
a sport mindig is közel állt hozzám. A Cserháti SZKI-ban döntöttem el, hogy nem a mûszaki, hanem a tanári pályát választom,
ezért Szombathelyen matematikatestnevelés szakon végeztem. A
Karos Sprint Úszóklub a feleségemet kérte fel a gyerekek úszóedzõjének, és mivel sok volt a gyerek, szükség volt a bontásra, így
kerültem én is az úszóklubhoz,
ahol a feleségem munkáját segítem – árulta el sporttal való kapcsolatáról Sneff Ferenc.
– Mióta vesz részt a karosi
gyerekek
úszásoktatásában,
hány gyerek formálódott keze
alatt?
– Mintegy négy éve próbálom
a gyerekekbõl kihozni a legjobb
eredményt, eddig közel 50 növendék úszását csiszoltam, finomítottam.
– Hogyan tudja elképzelni a
karosi úszásoktatás jövõjét, különösen annak fényében, hogy épp
azt a korosztályt tanítja, akiknek
szûkültek lehetõségei?
– Reményeimet tudom csak elmondani. Remélem, hogy hamarosan egy uszoda is a fürdõkomplexum része lesz és tud üzemelni,
ami az egész kistérség úszásoktatását, úszósportját elõ tudná segíteni.
– Testnevelõként sok szép
eredményt ért el az iskolájával. A
karosiakat illetõen mit tart a legnagyobb sikerének?
– Perczel Dorina országos diákolimpiai 4., valamint Szörcsök
Martin országos diákolimpiai 5.
helyezését. Ezeken felül örülök
annak, hogy évrõl évre 6-8 versenyzõnk vesz részt az úszás országos diákolimpiai döntõjében.
– Mint említette, a felesége
munkáját segíti, vele együtt dolgozik. Ez milyen hatással van a
mindennapi életükre, a kapcsolatukra?
– Feleségemet is a fõiskolán ismertem meg, azóta is felhõtlen a
kapcsolatunk, hisz az edzésbe
mindketten a saját egyéniségünket visszük bele, melyek jól kiegészítik egymást.

– Gyerekei élet é b e n
mennyire
tölt
be
fontos
szerepet a
sport?
– Kisebbik
lányom gyere k ko r á ban kötélu gr á s b a n
háromszoros magyar bajnok volt,
jelenleg a
Honvéd
Kaszinó
S Z K E S
Dance tánccsoportjában táncol,
magyar bajnoki és Európa bajnoki
helyezésekkel büszkélkedhet. Nagyobbik lányom nem sportol versenyszerûen, de õ is szívesen jár
futni, úszni.

– Mivel triatlonosokat is készít
fel, a diákolimpián úszónövendékei vetélytársként szállnak vízbe.
Ez milyen érzés az Ön számára?
– Számomra ez nem okoz különösebb
gondot, az
õ sikerüknek is tudok örülni.
Bárki sikerének tudok örülni,
ha valaki
s p o r to l.
Természetesen az én
versenyzõim a legfontosabbak, de szívesen segítek
a
zalakarosiaknak is a
fe l k é s z ü lésben.
– Mire készülnek jelenleg?
– A kézilabda megyei döntõjére készülünk, majd jönnek az atlétikai döntõk, a tanév vége felé pedig a triatlon megyei és országos
döntõk.

– Meglepte a díj? Hogyan értesült róla?
– A díjra nem számítottam,
Willmanné Kovács Edit, a Magyar
Testnevelõ Tanárok Országos
Egyesülete Nagykanizsa és Környéke Területi Szervezete elnöke
szólt, hogy ne tervezzek programot a közgyûlés napjára – válaszolt kérdéseinkre az Év Testnevelõje
Végezetül álljon itt néhány gondolat Willmanné Kovács Edit méltató szavaiból, mely jól jellemzi Sneff
Ferencet. „Tanítványai számára a
sportot élménnyé teszi. Önzetlenül
és fáradhatatlanul tanít, nevel és
vív idõnként szélmalomharcot.
Testnevelõi munkája elismerésre
méltó. Pontos, precíz, lelkiismeretes
és szakmai kérdésekben széles körûen tájékozott. Kollégáival barátságos, mindenki elfogadja. Soha
nem a kihívó, harsány viselkedésével, sokkal inkább a csendes, türelmes, de határozott természetével
hívja fel magára a figyelmet. Örömmel tölt el, hogy ismerhetem Ferit.
Rendkívüli módon becsülöm munkáját. Hiszem, hogy „Az év testnevelõje” címre minden tekintetben
méltó és ez a kitüntetõ elismerés
további erõt ad számára.”

Sikeres Cinegék
A gyenesdiási óvoda a minden
évben megrendezésre kerülõ
Zöld Napok keretében természetvédelmi vetélkedõt rendezett óvodásoknak. A karosi óvoda is hat fõs csapattal nevezett:
Horváth Bálint, Varga Márkó,
Tóth Hunor, Kulcsár Zsófia, Horváth Sára és Nagy Julianna alkották a lelkes kis csapatot. A vetélkedõ tartalmában az idei év madarához, a gyurgyalaghoz kapcsolódott leginkább, de természetesen kapcsolódott az óvodások által a környezetismeret keretében tanultakhoz.
A gyerekek ügyesen dolgoztak csapatként, melynek meg is
lett az eredménye, hiszen több
mint 10 résztvevõ csapatból a mi
óvodánk Cinege csapata 3. helyezést ért el.
A gyerekeknek és felkészítõiknek szívbõl gratulálunk!
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PROGRAMOK
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
Május 1. (szerda) 14.00
Retro Majális és IV. Civilnap
Zalakaros, Parkerdõ (rossz idõ
esetén Kertmozi)
Május 11. (szombat) 16.30
Zalakaros-Eszteregnye Megye
III-as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum
Május 12. (vasárnap) 08.00
Városi Amatõr Sakkverseny
Zalakaros, Strandfürdõ bejárati
épületének tetõtere
KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:

RETRO MAJÁLIS
ÉS IV. CIVILNAP 2013!
Szeretettel meghívom Zalakaros Város polgárait, civil szervezetek, egyesületek, mûvészeti csoportok minden tagját, városunkban
pihenõ vendégeinket hogy családtagjaikkal együtt vegyenek részt
2013. május 1-én 14:00-tól a parkerdei pihenõhelyen tartandó
rendezvényünkön.
PROGRAMOK:
• 14:00 Program megnyitása,
• 15.00 Ünnepélyes felvonulás a szervezetek részvételével, fúvósokkal
• 15:15 Köszöntõ
• 15:20 Májusfaállítás néptánc bemutatóval
• 15:40 Shotokan karate bemutató
• 16:00-18:00 Thúry Baranta Közösség bemutatója, általuk hozott eszközök kipróbálása (íjászat, vívás, karikás ostor)
• 17:00 Vetélkedõk felnõtteknek és gyerekeknek
• 18:00 Gerócs Éva retro pop-rock musical
• 19:00 Retro Disco
Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!
Novák Ferenc polgármester

Április 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
Április 27.
„Mozogj többet egészségedért”
Magyarszerdahelyi „Nagy kör”
Táv: 21 km
Magyarszerdahely-BocskaBörzönce-Oltárc-Vár-dombMagyarszerdahely
Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564
Április 29.
Táncmûvészet Világnapja
Nagykanizsa
Janzsóné Stróbl Krisztina:
+36 20 849 2308
Április 30–május 1.
Szezonnyitó majális –
zenés est ajándék itallal
Arany Borozó
Arany József: +36 30 969 9407
Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Április 8, május 6. (hétfõ) 18.00
Dalárda próba
Zalakaros, Közösségi Ház
Április 24., május 8. (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

Idõpont:
2013. április 27 (szombat)
Rajt idõpontja: 10.00 óra
Rajt helye: Nagykanizsa,
Erzsébet tér
Cél: Zalakaros, Dísz tér
Verseny távja:
egyéni versenyzõknek: 21,1 km
3 fõs váltóknak:
6,8 – 8,1 – 6,3 km
Útvonal: Nagykanizsa, Erzsébet
tér - Petõfi Sándor utca - „Régi
7-es út” – Nagyrécse – Csapi –
Galamboki tó – Galambok –
Zalakaros, Dísz tér
Az eseményt Zalakaros
önkormányzata is támogatja
Info: www.kanizsaifutoklub.shp.hu

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

