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Visszavonhatatlanul itt a nyár.
Mi sem mutatja ezt jobban, mint,
hogy május elsején megnyitotta
kapuit a Zalakarosi Fürdõ strandja,
de kinyitott a kerékpárosház, sõt a
Fürdõ Vendégház is.

A strandnyitást meglepõen nagy
tömeg várta. A fürdõre érkezõ ven-

dégeket Novák Ferenc polgármester
és Czimondor Nándor, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnöke pezsgõvel
köszöntötte, sõt, Vízipók-Csodapók is
kivonult a vendégek fogadására. A lá-
togatók örömmel fogadták a vidám
köszöntést, no és persze a mellé „ren-
delt” remek idõt is.

A kerékpárosháznál is komoly
érdeklõdés mutatkozott már az el-
sõ napon – sõt, a nyitást megelõzõ
idõszakban is – a kölcsönzési lehe-
tõségek iránt. A tavaly átadott ház-
nál nem csupán kölcsön-bringákkal,
de szervizelési lehetõséggel is vár-
ják a biciklizés iránt rajongókat, sõt,

a vendégeket turista térképpel is
ellátják. A megnyitó tiszteletére
maga a polgármester és az egyesü-
let elnöke is nyeregbe pattant, je-
lezve: Zalakaros komolyan veszi és
értéknek tekinti az egészséges élet-
módot, az ennek szellemében ide
látogatókat.

PARKERDEI MAJÁLIS – VIDÁM HANGULAT, RETRO PROGRAMOK
Fantasztikus helyszínen és bátran állíthatjuk: fantasztikus hangulatban zajlott az idei évi majális városunkban. A helyszín ugyan-

is ezúttal a parkerdei pihenõhely volt, mely tavaszi pompájában alapvetõen is kiváló hátteréül szolgált a rendezvénynek. Az erdei
pihenõhöz a Karos Fúvósegyüttes zenéjére vonultak fel a majálisozók, a civil szervezetek pedig kicsit a régi idõket idézve, transzpa-
rensekkel vonultak. Na, nem kell azért megijedni: a feliratok „csupán” az egyesületek nevét tartalmazták!

Itt a nyár, itt a strandszezon
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Elfogadta mindkét testület a Mó-
ra-iskola elmúlt évi költségvetési be-
számolóját.

Felülvizsgálták az intézményfenn-
tartó társulás megállapodását és
döntöttek annak június 30-ával tör-
ténõ megszüntetésérõl. Ezt követõ-
en köznevelési megállapodás kereté-
ben kerül sor az óvodáskorú
zalamerenyei gyermekek ellátására.

Zalamerenye önkormányzata is
jóváhagyta a – zalakarosi önkor-
mányzat által már elfogadott –
Balatonmagyaróddal kötött közne-
velési megállapodásba a 2013/2014-
es tanévre vonatkozó hozzájárulás
összegét.

Ezt követõen a karosi képviselõk
külön folytatták munkájukat.

Elfogadták az önkormányzat el-

múlt évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatót, módosí-
tották a szervezeti és mûködési sza-
bályzatot, amely alapján minden év
júliusának 3. hétvégéjén – 2013-ban
július 19–21. között – kerül sor a vá-
rosnapi rendezvényekre. A kitünte-
tések alapításáról szóló önkormány-
zati rendeletben szabályozásra ke-
rült, hogy a díszpolgárok elhalálozá-
sa esetén az önkormányzat a hozzá-
tartozóknak a temetés költségeihez
300 ezer forint összegû támogatást
nyújt. 

Módosult a város iparûzési adóról
szóló rendelete, e szerint a város te-
rületén ideiglenes jelleggel végzett
iparûzési tevékenység után is kell
adót fizetni 2014. január 1-jétõl.

Változott a közterült-használattal

foglalkozó rendelet is, ennek legfon-
tosabb része, hogy a határozott idõ-
re szóló közterület-használat legki-
sebb idõtartama fél nap (6 óra), leg-
hosszabb idõtartama 5 év, ideértve a
pavilon létesítésére vonatkozó köz-
terület használati engedélyek idõtar-
tamát illetve, hogy nem kaphat köz-
terület-használati engedélyt, akinek
az önkormányzattal szemben a ké-
relem benyújtásának idõpontjában
lejárt idejû tartozása áll fen.

Beszámolót fogadott el a testület
a 2012. évi ellenõrzési terv végrehaj-
tásáról, valamint a polgármesteri hi-
vatal elmúlt évi munkájáról (errõl la-
punk elõzõ számában már olvashat-
tak). 

Szintén beszámoló formájában
tájékoztatott elmúlt évi tevékenysé-
gérõl a közterület-felügyelet és a

gyermekjóléti szolgálat.
A város napok elõkészítése is na-

pirendre került, ismételten elhang-
zott: ez évtõl a megszokottnál egy
héttel elõbb tartják a rendezvényt.
Csatlakozik városunk a Virágos Ma-
gyarországért környezetszépítõ
mozgalomhoz, és ez évben is meg-
hirdeti az önkormányzat a parlagfû
gyûjtési akciót – errõl is döntés szüle-
tett az ülésen. Elbírálták a non-profit
szervezetek támogatási igényeit, és
egyetértettek abban is, hogy a lehe-
tõ legtöbb konkrétumot tartalmazó
igényfelmérés készül az idõsek nap-
pali ellátásának megvalósításával
kapcsolatban.

Rendbe teszi az önkormányzat a
sportudvar kerítését és rendezi an-
nak környezetét – a határozat ezen
az ülésen született.

TISZTELT
LAKÓTÁRSUNK!

Az õsz illetve a  tavasz folyamán ingatlanuk elé ültetett facseme-
ték ápolásához  kérjük az együttmûködésüket. Mindannyiunk érde-
ke, hogy szép utcafasor fejlõdjön  a fiatal  facsemetékbõl.

Kérjük Önöket, amennyiben lehetõségük engedi,  heti 2 alka-
lommal csemeténként 2 vödörnyi vízzel történõ öntözéssel - a
KAROS-PARK Kft.-vel közös gondozásban – segítsék a fák éle-
dését, legyenek gazdái a házuk elé ültetett növénynek.

Közremûködésüket köszönjük!

Novák Ferenc polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
PET palackok szervezett gyûjtésérõl

A szelektív hulladékgyûjtés minél nagyobb mértékû megvalósítá-
sa érdekében fontos, hogy a PET palackok kikerüljenek az általános
háztartási szemétbõl és külön kerüljön gyûjtésre. Ezt segíti Zalakaros
Város Önkormányzatának erre vonatkozó döntése:

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 2013. június
1-tõl bevezetésre kerül a PET palackok gyûjtése az alábbiak szerint:

2013. június 1.– szeptember 30 között kéthetenkénti ürítéssel
illetve 2013. október 1.–május 31. között havi egy ürítéssel. 

A szolgáltatást térítésmentesen végezné a Zalaispa Zrt. 120
literes – az erre a célra kiosztott – emblémás sárga színû zsákokban,
mely közvetlenül az ingatlan elõl kerül begyûjtésre elsõ alkalommal
2013. június 1. (szombattól). 

Akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást, azok a zsákokat a
szállítási napon kérjük, hogy reggel 6 óráig helyezzék ki. Ez évi
16 ürítést jelentene, melyhez a 16 db zsák (igény szerint max: 20 db)
háztartásonként térítésmenetesen kerülne átadásra (a közszolgálta-
tó elfogadja a nem általa kiadott átlátszó mûanyag zsákot is).

A zsák kiosztása a közszolgáltató által történne, kizárólag azon
háztartások postaládájába bedobva, akik rendszeresen kirakják
a zsákokat az ingatlanjuk elé, tehát a kirakott zsákért üres zsák jár
elv alapján. 

Az elsõ zsákok kiosztásáról – melyre május 15. után kerül sor – a
lakosságot idõben tájékoztatjuk a honlapunkon illetve a Karosi
Krónikában. (Elõre láthatólag a Közösségi Házban, a Karos Park Kft-
nél és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületében is átve-
hetõk lesznek.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mûanyag palackokat, flakono-
kat laposra taposva kell a gyûjtõzsákokba helyezni, mert így ke-
vesebb helyett igényelnek, megnövelhetõ a zsák befogadóké-
pessége, és szállítása is gazdaságosabb

Fontos, hogy soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmi-
szerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen
anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosítható. 

Zalakaros, 2013. 05. 03.                                                             

Novák Ferenc polgármester  

Közös testületi ülés – Zalamerenyével
Zalamerenyével közös testületi üléssel kezdte munkáját a képvise-

lõ-testület április 18-án, miután az intézményfenntartói társulást érin-
tõ kérdések szerepeltek napirenden. 

Lezárult a
Zalakarosi Tu-
risztikai Egye-
sület „Zalaka-
ros és környe-
zete TDM Szer-
vezet tovább-
fejlesztése” címû projektjének
megvalósítása

2013. január 04.

A Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület NYDOP-2.3.1/B/11-2011-
0004 azonosítószámú projektje
42 949 3395,- forint vissza nem
térítendõ uniós támogatásban
részesült „Helyi és térségi turisz-
tikai desztinációs menedzsment
szervezetek létrehozása és fej-
lesztése” címû pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében.
A pályázat célja egyrészt a TDM
szervezet fejlesztése, mûködési
feltételeinek megteremtése,

másrészt a szervezet által ellá-
tandó TDM szakmai feladatok
támogatása volt.

A Turisztikai desztináció me-
nedzsment (TDM) rendszer kiala-
kítása a Nemzeti turizmusfejlesz-
tési stratégia egyik pillére. A TDM
rendszer célja a turizmus verseny-
képességének növelése, a deszt-
ináció turisztikai teljesítményének
fokozása, a látogatók megelége-
dettségének emelése, a turisták
desztinációhoz köthetõ informáci-
ókkal való ellátottságának javítása,
a turizmusban szereplõk napra-
kész üzleti információkkal történõ
ellátásának biztosítása.



A rendõrök, majd a tûzoltók
(Szent György és Szent Flórián) ün-
nepén bensõséges hangulatú talál-
kozókon köszöntötte Novák Ferenc
polgármester városunk rendõrõr-
sének és tûzoltóságának munkatár-
sait, utóbbi esetében a helyi önkén-
tes szervezet tagjait is.

A rendõrök köszöntésén a pol-
gármester elmondta: Zalakaros
közbiztonsága mind turisztikai,
mind lakossági szempontból ki-

emelten fontos, így az
e téren dolgozók mun-
káját nagy figyelem kí-
séri. Elmondta: ez ügy-
ben nálunk kirívóan ko-
moly problémák nin-
csenek, hiszen a helyi
rendõri állomány kiváló
munkát végez. Az ön-
kormányzat minden
eszközzel igyekszik se-
gíteni és támogatni az

õrs tevékenységét;  sikerült javítani
a körzeti megbízott munkafeltét-
eleit, a város térfigyelõ kamera-
rendszert alakított ki és mûködtet,
közterület-felügyeletet tart fenn, s
segíti a munkát a polgárõrség és a
Közbiztonságért Alapítvány is, s a
fõszezonban ismét erõsítést kap az
õrs gyakorló rendõrökkel. Az ün-
nepségen a polgármester kiváló
munkája elismeréséül Németh Ist-
ván törzszászlósnak ajándékot, a

rendõrõrs létesítésének 20. évfor-
dulója alkalmából Tóth Árpád õrs-
parancsnoknak pedig emléklapot
nyújtott át. 

A tûzoltók munkáját szintén
méltatta a polgármester. Jelezte:
akkor nyugodt mindenki, ha a
tényleges munkájukra nincs szük-
ség, de el kell mondani, hogy prob-
lémás esetekben is kiválóan megáll-

ják helyüket mind a hivatásos, mind
az önkéntes tûzoltók.

Novák Ferenc az önkéntes tûzol-
tók közül Varga Bálint és Beke Pé-
ter lelkiismeretes munkáját oklevél-
lel és ajándékkal köszönte meg.

Az ünnepségeken az önkor-
mányzat mûsorral is kedveskedett,
melyek során az iskola tanulói és
együttesei léptek fel.

Véghelyi Csillát köszöntik leánykái: 
Csenge és Dorka az óvodai anyák napi ünnepségen.
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Ezen a napon hamar kibuggyan-
nak a könnyek a szemekbõl. Ezen a
napon bizony nem szégyen a szipo-
gás. Ezen a napon egyetlen nõnek
sem kell erõsnek és határozottnak
mutatkozni. Ahogyan az óvodai anyák
napi ünnepségen körülnéztem, meg-
nyugodva láttam: nem én vagyok az
egyetlen, aki a szemét törölgeti szor-
galmasan. És így van ez jól. Gyerekeink
készülõdése, apró kis meglepetései
igenis meghatnak bennünket, s bár az
év minden napján tudnak meglepe-
téssel, ragaszkodással kedveskedni ne-
künk, anyák napján minden ünnepé-
lyesebb, meghittebb és meghatóbb. 

Remélem, minden édesanya nevé-
ben megköszönhetem az óvónõk-
nek, a bölcsis néninknek és az iskola
pedagógusainak, hogy gyermekeink
suta kis kezeit segítették az ajándé-
kok készítésében, hogy a hozzánk,
nekünk, rólunk szóló versikéket, éne-
keket megtanították nekik, hogy
díszbe öltöztettek termet, gyerme-
ket, lelket nekünk, értünk. Köszönjük!

Antal Anita

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület
célja volt, hogy turisztikai piaci pozí-
ciójának megerõsítése és a deszt-
inációban eltöltött vendégéjszakák
számának növelése érdekében
építve az eddig elért eredmények-
re, színesítse a szolgáltatási palettá-
ját, és programkínálatát - országos
imázs építõ kampányt bonyolítson
le, a város infrastruktúra fejlesztésé-
vel növelje a vendégek megelége-
dettségét és komfortérzetét,a turiz-
mus szereplõit naprakész informáci-
ókkal lássa el, erõsítse és bõvítse a
kialakult kapcsolati hálóját (a saját
tevékenységére vonatkozó moni-
toring kutatáson keresztül), elõse-
gítse a turisták hatékony és minõsé-
gi kiszolgálását (A TDM munkatár-
sainak képzésével és a Tourinform
Iroda fejlesztésével).

A fenti cél elérése érdekében a
projekt során az alábbi program-
elemek kerültek megvalósításra:

– Desztináció fejlesztési straté-
gia elkészíttetése

– Nordic Walking útvonal kiépí-
tése, azt megelõzõ szaktanács-
adással

– Bortúra útvonal kiépítése
– Borút pihenõhely létrehozása
– Copacabana Caros rendez-

vény megszervezése
– Mozi akció megszervezése
– Országos kommunikációs

kampány lebonyolítása
– Pályázatíró/pro-

jektmenedzser képzés
– TDM tagok online

kommunikációs képzése
– Tourinform Iroda

raktárbõvítése

– Köztéri vezeték nélküli inter-
net hozzáférés kialakítása

– A TDM szervezet munkájának
visszacsatoló értékelése

– Játszótér építése a Bodahegyi
úton

– Borházak és kézmûves stan-
dok beszerzése

– Piktogramos tájékoztató tér-
kép elhelyezése a városközpont-
ban

A beszerzések, képzések, és
marketing tevékenységek által a
projekt fõ célkitûzései  teljesültek. 

Zalakarosi Turisztikai Egyesület
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.

www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Anyák napján
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. Az anyákat,

akik féltenek, óvnak, akik szigorúak, ha kell, de elnézik a hibáinkat is,
mert szeretnek bennünket. Az anyákat, akiknek még idõsebb korunk-
ban is csak az õ kis lányai, fiai maradunk, vagyunk. S az anyákat, akik
már nem lehetnek velünk, fentrõl vigyázzák lépteinket, a csillagok
közül ragyog ránk tekintetük.

Tûzoltókat és rendõröket köszöntöttek



A hangulatos és vi-
dám felvonulást még
vidámabb délutáni
programok követték.
Volt ott minden: bemu-
tatók, gyerekjátékok,
finom falatok, zamatos
borok, és ami egy ma-
jális legfõbb kelléke: ki-
kapcsolódni vágyók.
Zalakarosi polgárok,
vendégek, környékbeli-
ek nagy létszámban
vettek részt a délutáni
programokon. S bizony
jól tették, hogy eljöt-
tek: a kanizsai barantá-
sok bemutatója, a kö-
zönséget is bevonó
„ostroma” és közelhar-
ca, a helyi karate cso-
port produkciója, a
Bottal-fogó együttes
„gyermekes” tánca és
Gerócs Éva 80-as éve-
ket idézõ elõadása
megannyi vidám per-
cet és sikert aratott.

A májusfa állítás
sem maradt el, a
május elsejei ha-
gyományt ezúttal
is a Karosi Ifjak Kö-

re és a helyi önkén-
tes tûzoltók adták-vitték tovább:
õk hozták el, szalagozták fel majd
állították is fel a májusfát, a közön-
ség feszült figyelmétõl követve.

Szó, ami szó: a szó nemes értel-
mében vett igazi népünnepélynek
lehettünk részesei idén Zalaka-
roson, s reméljük, a májusfa kitán-
colására is hasonlóan jó programra
számíthatunk majd.

*  *  *

Az óvoda férfinépe is állított
májusfát a leányok tiszteletére.

A májusfaállítás régi hagyomá-
nyáról az óvodapedagógusoktól
hallhattak a gyerekek. A gyönyörû,
magas fenyõt az erdészet adta, a
fát a karbantartó  vágta ki és hozta
el az  intézménynek. A gyerekek és
dolgozók ezúton is köszönetüket
fejezik ki Gál Sándornak és Bertók
Péternek. A fiúk mindhárom cso-
portban izgatottan vágták, kötöz-
ték a májusfára kerülõ szalagokat,

melyet az óvó nénik segítségével
fel is kötöttek a fára. Ezután együt-
tes erõvel cipelték a fát a helyére,
ahol a karbantartó,  Árvai Sándor
segítségével együttes erõvel fel is
állítottak. 

A lányok azóta is gyönyörköd-
nek benne.

2013. május 9.4

Régi-új Skal Club
Mok Singh, a Skal International világelnökének jelenlétében

alakult újjá a nyugat-magyarországi Skal Club, április 27-én.
A tagok egyhangú szavazással megválasztották a Club új ve-

zetõségét, egyben nevet változtattak annak érdekében, hogy a
régiós sajátosságot jobban figyelembe véve, egy termék köré
koncentrálva folytathassák a szakmai munkát. Az International
Skal Club of Lake Balaton új elnöke Jámbor Tímea, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület kommunikációs és marketing vezetõje, sok
éves turisztikai és szállodai tapasztalattal a háta mögött. A 8
évig Skal Western-Hungary néven mûködõ, 2007-ben a stuttgar-
ti klubbal partnermegállapodást kötõ klub új lendülettel igyek-
szik egybegyûjteni a Balaton térségének meghatározó turisztikai
szakembereit, hogy a Skal világhálózata adta nemzetközi lehetõ-
ségeket a korábbiaknál jobban kihasználva irányítsák a Balaton
felé a nemzetközi szakma figyelmét.

A Skal a világon közel 20.000 vezetõ turisztikai szakembert
tömörítõ szervezet, több mint 650 helyi klubba tömörülve, több
mint 100 országban. Magyarországon Budapesten, Debrecenben
és Zalakaros központtal mûködnek Skal Club-ok.

Májusfa állítás nélkül nem is lenne igazi majális. Munkában a karosi ifjak és önkéntes tûzoltók.

Vidám hangulat, retro programok

A gyerekek számos játéklehetõség közül válogathattak.

Kicsik és nagyok tánca. A közönség sem pihent.

VÁROSI
GYERMEKNAP!
Kedves Gyerekek! Szeretettel

várunk benneteket 2013. május
26-án 9.00 és 13.00 óra között
a sportcentrumban egy vidám
délelõttre. Lesz ott móka, kaca-
gás, játék Katus Attilával, verse-
nyek és sportolás apával, anyá-
val, finomságok, ajándékok,
meglepetés garmadával. 

Várjuk Zalakaros apraját –
nagyját, hogy közösen ünnepel-
jük a gyermeknapot!

Zalakaros Város 
Önkormányzata



Az önkormányzat kilencedik al-
kalommal csatlakozott a Magyar
Közútkezelõ által meghirdetett

szemétgyûjtési akcióhoz, melynek
célja útjaink tisztaságának megõr-
zése. 

A polgármesteri hivatal és a
Karos-Park Kft. munkatársai mel-
lett a Móra-iskola diákjai is csatla-
koztak az akcióhoz, a Galambok-
Zalakaros és Zalakaros-Zalakomár

útszakasz melletti területen gyûjtve
az eldobált szemetet. Volt mit ösz-
szegyûjteni: száz zsák telt meg pa-

pír- és mûanyag hulladékokkal, ci-
garetta csikkekkel, melyeket a köz-
útkezelõ szállított el.

Az iskolások egészség- és kör-
nyezettudatos magatartás népsze-
rûsítésével is ünnepeltek április 22-
én. Az intézményben gyermekraj-
zokból nyílt tárlat mutatta be, mit is

jelent a kisebbeknek Földünk és an-
nak védelme; az alsó tagozatosok
Lõrincz Sándor túravezetõvel a
parkerdõ Zalamerenyére vezetõ tú-
raútján tettek jóízû kirándulást,
mely után bizony
jólesett letáborozni
kicsit a szalonnasütõ
pihenõhelynél.

A fiatalok edzettségét jócskán
javította Katus Attila, aki az ösz-
szes iskolást megmozgatta a
sportudvarban: a népszerû aero-
bicostól a gyerekek hasznos ötle-
tek is hallhattak az egészséges
étkezésrõl, a napi testnevelés
fontosságáról.

Az óvodások sem tétlenkedtek
ezen a napon: kis gereblyéikkel

rendbe tették az óvoda udvarát, és
sem lelkesedésben, sem szorgalom-
ba nem volt hiány.

Az e napon városunkban tartóz-
kodó újságírói study tour résztvevõi

is örömmel kapcsolódtak be váro-
sunk Föld Napjabeli programjaiba:
õk a Tourinform-iroda elõtt lévõ, a
fürdõ logóját formázó virágágyba
ültettek ki növényeket.

A Karosi Ifjak Köre szintén meg-
szervezte a szokásosnak mondható
parkerdei szemétgyûjtési akcióját,
megszabadítva a parkerdõt az el-
szórt hulladékoktól.

Zsákokba gyûjtötték az út menti szemetet a Móra-iskolások.

Katus Attila is megmozgatta a diákokat.
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A hazai média, turisztikai szaksajtó jeles
képviselõi tettek látogatást városunkban a
közelmúltban.

A Balatoni Regionális Marketing Igazga-
tóság által szervezett tanulmányút célja a
Balaton régió, annak minõségi kínálatának,
újdonságainak bemutatása és a Balaton7
programsorozat népszerûsítése volt. 

A Lánchíd-, a Gazdasági- és a Kossuth rá-
dió, az MTVA és a Fanny, Világjáró magazin,
Turizmus Panoráma, Élmény Itthon, a PLT,
Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Turiz-
mus Trend, az Utisugó valamint az itthon.hu
képviselõi látogatták végig a Balaton régió
déli partját, és a régi családi fürdõvárosként
bemutatott Zalakarost.

Zalakarosra az újságírói csoport a Föld
Világnapján érkezett, s e nap alkalmával a
résztvevõk mindegyike egy tõ virágot ülte-
tett a Zalakaros központjában található, vá-
rosi logó alakú virágágyásba.

A zalakarosi program keretében az új-
ságírók megtekinthették a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. 2012-ben megvalósult beruházását,
a Vízipók Csodapók tematikus Gyermekbi-

rodalmat, és megismer-
kedtek a birodalom bel-
téri folytatásaként épülõ
gyermekvilággal is, mely-
nek építése jelenleg zaj-
lik. 

A látogatás során el-
hangzott: a város vezeté-
se a tematikus gyermek-
birodalomtól – valamint
az  annak tartalommal
való megtöltését célzó,
Béres Alexandra vezette
Neckermann Klub Oázis
animációs programtól -  a
turisztikai szezon meg-
hosszabbítását, valamint

a hûvösebb nyári napokra kínált alternatíva
népszerûsítését reméli  a kisgyermekes csa-
ládok körében Zalakaros tágabb vonzáskör-
zetében, a Balaton régióban is.

A város apraja-nagyja megmozdult

A FÖLD NAPJÁN

Elmondhatjuk, hogy városunk minden korosztálya kivette a maga
részét a Föld Napja tiszteletére rendezett zalakarosi programokból,
sõt, olyanok is bekapcsolódtak, akik csupán látogatóként érkeztek
ezen a napon hozzánk.

A Balatoni Régióval ismerkedtek 
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Zalakomári verseny magyar
nyelv és irodalom tantárgyból
3-4. osztályosoknak 2013. április

12. (Olvasás: helyszínen kapott 
mese felolvasása rövid felkészülés

után. Nyelvtan: tollbamondás)
Olvasás, 1. helyezett: Neumajer

Gergõ  3. osztály  Felkészítõ tanár:
Biczó Henriett. 3. helyezett: Molnár
Attila   4. osztály    Felkészítõ tanár:
Hohl Lászlóné.

Nyelvtan, 1. helyezett:  Kulcsár
Balázs   4. osztály   Felkészítõ tanár:
Hohl Lászlóné. 3. helyezett:  Bali
Antónia  4. osztály    Felkészítõ ta-
nár: Hohl  Lászlóné.

Bárczi Géza anyanyelvi verseny
megyei eredményei

2013. április 15.
1. helyezett:  Horváth Tamara   6.

osztály. 2. helyezett: Csöndör Kamil-
la 5. osztály. Felkészítõ tanáruk:
Benkõné Gulyás Edit.

1. helyezett: Varga Ilona 8. osz-
tály, 3. helyezett: Horváth Nóra 8.
osztály, 6. helyezett: Varga Anna
8. osztály. Felkészítõ tanáruk:  Bako-
nyi Rita.

„Kõrösi Csoma Sándor 
szövegértõ” megyei verseny

2013. március 19.
3. helyezett: Farkas Abigél  2.

osztály. Felkészítõ tanár: Bakonyi Ri-
ta. 3. helyezett: Kulcsár Balázs  4.
osztály. Felkészítõ tanár: Hohl
Lászlóné. 3. helyezett: Horváth Nó-
ra   8. osztály. Felkészítõ tanár: Ba-
konyi Rita.

(–)

A mû cselekménye a körül zajlik,
hogy milyen bonyodalmakat okoz-
hat, ha a szülõk a 8 éves gyermekü-
ket és a kutyájukat másra, bébiszit-
terre bízzák. A pénzért gyerekfel-
ügyeletet vállaló hölgy nem szereti
a gyerekeket, a kutyát meg semmi-
képpen.

Felelõsséggel vállal munkát, aki
ilyen tulajdonságokkal rendelkezik?
Jár-e fizetés a nem jól végzett mun-
káért?

A gyermek, aki eddig nem vég-
zett házimunkát, jól vizsgázott szol-
gálatkészségbõl, hiszen szolgálat
az, amit kérnek tõled megcsinálod:
dolgozni, mosogatni, zöldséget
tisztítani, porszívózni, kutyát sétál-
tatni. Ezt valóban meg kell tanulnia
egy 8 éves gyereknek. A tökéletes
gyerekben van kitartás. Ezt bizo-
nyítja a történetben szereplõ kisfiú,

aki mindent
m e g t e s z ,
amit kérnek
tõle. A ku-
tya, azaz Gu-
banc a leg-
jobb barátja,
akiért min-
dent elkö-
vet.  

Tanulóin-
kat a játékba
bevonták, s
eljátszhatták,
hogy össze-
fogásban az
erõ és a segítõkészség elõbbre viszi
a megoldást.

Megtanulhatták, hogy az igazsá-
got a másik szemébe kell mondani.
Véleményt alkothattak gyermekne-
velésrõl: nem mindig döntenek a

felnõttek sem felelõsséggel; nem
hallgatják meg gyerekeik problé-
máit;  hisznek-e a gyereknek?

Nagyon tanulságos és hasznos
órákat töltöttünk el.  A személyiség
fejlesztése, véleménycsere az alap-

vetõ emberi értékekrõl, az önbe-
csülésrõl, az osztályon belüli össze-
tartás erõsítésérõl, remélem hasz-
nos tanácsokat kaptak útravalóul.

Hohl Lászlóné

TAVASZI KONCERT

AZ ISKOLÁBAN
Zeneiskolásaink tavaszi

koncerttel örvendeztették
meg osztálytársaikat és taná-
raikat április 17-én. Színpadra
léptek kicsik és nagyok, vo-
nósok, fafúvósok és zongo-
risták, hogy kedvet csinálja-
nak a zenetanuláshoz. 

A repertoár nagyon színes
volt, akár csak egy tavaszi cso-
kor: megszólalt dallam abból
az idõbõl, amikor még nem
volt divat megjegyezni a szer-
zõ nevét, és a késõbbi korok-
ból, amikor Mozart dallamára
táncoltak az emberek, vagy
ragtime-ot fütyörésztek.

A felkészítõ zenetanárok
és a fellépõ zeneiskolások
igyekezete nem volt hiábava-
ló: a közönség lelkes tapssal,
több ízben vastapssal jutal-
mazta az ifjú muzsikusokat.

Tarnai Lászlóné 

A TIKFÁTÓL

A RUMBATÖKIG
Második osztályos tanuló-

ink 3. alkalommal vehettek
részt a zene-tánc projekt kere-
tében tartott foglalkozáson. A
3 órás program igazi zenei él-
ményt nyújtott. Az elsõ két
órában csoportbontásban is-
merkedtek meg tanulóink a
különleges hangszerekkel.

Az egyik csoport az õsem-
ber elsõ kezdetleges hangsze-
rétõl, a tikfától kezdõdõen ki-
próbálhatta a reszelõt, ostort,
csörgõdobot, kolompot, rum-
batököt, csengõt, shakert…

A gyerekek örömmel szó-
laltatták meg ezeket a hang-
szereket. Közös zenélésükkel
karneváli hangulatot vará-
zsoltak a terembe.

A másik csoportban dalo-
kat tanultak játékos mozgá-
sok kíséretével. Majd minden
kisgyerek kapott egy furulyát
és megismerkedett a furulya-
tanulás titkaival.

A 3. órában együtt volt a
két csoport. Rögtönzött kon-
cert keretében bemutatták
egymásnak, hogy mit tanul-
tak. Majd elõkerültek a fúvós
és vonós hangszerek is, me-
lyekrõl sok érdekességet tud-
tunk meg.

Kovács Zoltánné

A színházat az élet írja
A „Nevetve – nevelve” TÁMOP – 3.2.13-12 /1 pályázat keretében

április 10-én a 2. osztály színházi elõadáson és ezt feldolgozó dráma-
órákon  vett részt. A Kára-színház 3 színésze Budapestrõl érkezett. A
„Gubanc” címû elõadást hozták el nekünk.  A cím, mely itt a kutya ne-
ve is, utal a darabban futó és életközeli gubancokra, problémákra.

Versenyeredmények

• A Sportudvart használni csak saját felelõségre
lehet.

• A mûfüves és a mûanyag pályára lépni kizáró-
lag simatalpú sportcipõben lehet, a pályák be-
járatánál lévõ cipõtörlõ használata után.

• A pályákon csak a pályákra jellemzõ sporttevé-
kenységet lehet végezni (labdajátékok).

• Tilos a Sportudvar egész területére olyan esz-
közöket bevinni, amelyek kárt okoznának a pá-
lyákban (pl. kerékpár, görkorcsolya, padok, szé-

kek, asztalok, minden nemû szúró – vágó esz-
köz, fémek, stb.)

• A pályára utcai cipõvel felmenni, arra homokot,
sarat, követ felvinni tilos!

• Tilos a dohányzás a Sportudvar egész területén!
• Tilos ételt, italt vinni a pályákra!
• Tilos üveget vinni a pályákra!
• Tilos a rágógumi használata a pályákon!
• Tilos a Sportudvar területére állatokat bevinni!

Közösségi Ház

Kedves Zalakarosiak, mindannyiunk nagy örömére a Móra Ferenc Általános Iskola
melletti sportudvar 2012-ben teljes mértékben megújult, mûfüves és mûanyag borítású
pálya került átadásra. Közös érdekünk, hogy a sportlétesítményt biztonságosan és hos-
szú távon használhassuk, álagát megóvjuk. Ennek érdekében az alábbiakban szeretnénk
felhívni mindenki figyelmét a sportudvar használatának szabályaira.

SZABÁLYOK A SPORTUDVAR HASZNÁLATÁHOZ:
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Nyolcadik alkalommal rajtolt el
2013. április 27-én a Nagykanizsa-
Zalakaros futóverseny mezõnye,
mely Nagykanizsa Város Napjának
legnagyobb sporteseménye.

A félmaratoni hosszúságú ver-
senyre az idén is több mint száz ne-
vezés érkezett, ezúttal 68 egyéni in-
duló, valamint 42 háromfõs csapat
teljesítette a 21,1 kilométeres, sok
dombbal nehezített távot. Örömte-
li, hogy az indulók létszáma évrõl
évre nõ, s egyre több iskola indít
váltót, így a fiatalok részvételi ará-
nya is emelkedik.

A résztvevõkhöz hasonlóan a
zalakarosi, illetve zalakarosi kötõ-
désû versenyzõk száma is növek-
szik. Több egyéni indulóval is talál-
kozhatunk, a váltóknál is láthattunk
ismerõs arcokat, sõt már egy váltó-
csapatot is sikerült indítanunk. A
versenyzõknek a tavalyi évhez ha-
sonlóan nemcsak a dombokkal, ha-
nem a rekkenõ hõséggel és a szél-
lel is meg kellett küzdeniük. A leg-
jobb zalakarosi eredményt Antal
Anita érte el, aki a nõk szenior 1
versenyét megnyerte, rajta kívül
Szabadicsné Madaras Katalin (nõk
szenior 2 kategória 3. hely), vala-
mint váltó tagjaként Szabó Thomka
Dániel (férfi váltó 1. hely) és dr.
Rátkai Norbert (férfi váltó 3. hely)
állhatott a dobogóra. Dobogósain-
kon kívül természetesen dicséret il-
leti a többi indulónkat (Hegyi Móni-
ka, Szabadics Attila, Szabadics Ro-
land, Szutor Gábor, Halász Máté,
Halász Lajos, Kovács Tamás, Deutsch
Szabolcs, dr. Herke Csongor, dr.
Herke-Fábos Barbara Katalin,
Szécsényi Szabolcs) is.

A célba érkezés után a futók a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. jóvoltából
ingyen látogathatták meg a fürdõt
is. A szervezõk ezúttal 13 kategóri-
ában hirdettek gyõztest, az érme-
ket Novák Ferenc polgármester ad-
ta át.

A dobogósok és a zalakarosiak
eredményei: Nõk, felnõtt: 1. Dara
Hajnalka (Nagykanizsa), 2. Tóthné
Molnár Enikõ (Letenye) 3. Dr.
Kolongya Dóra (Pécs), Szenior 1.: 1 .
Antal Anita, 2. Porgányiné Henrich
Piroska (Nagykanizsa), 3. Pfeiffer

Réka, 4. Hegyi Mónika, Szenior 2.: 1.
Paál Éva (Alsópáhok), 2. Dr. Rácz Eri-
ka (Nagykanizsa), 3. Szabadicsné
Madaras Katalin, férfiak, felnõtt: 1.
Németh Gábor (Vonyarcvashegy), 2.
Gorza István (Táplánszentkereszt),
3. Kovács Tamás (Nagykanizsa), 7.
Szabadics Roland, 11. Halász Máté,
Szenior 1: 1. Lipták Zoltán, 2. Hajas
Tibor (mindkettõ Magyarkanizsa) 3.
Vaska Kálmán (Nagykanizsa), 16.
Halász Lajos, 20. Deutsch Szabolcs,
Szenior 2.: 1. Lelkó Attila
(Balatonmária) 2. Bakos Attila, 3.
Tóth Tamás (mindketten Nagykani-
zsa), 5. Szutor Gábor, 9. Kovács Ta-
más, 11. Szabadics Attila, Váltók:
Nõk: 1. Elõre, 2. Flúgos Csajok, 3.
SAVARIA, férfiak: 1. A-Tomsport
(Vránics László, Vránics Álmos,
Szabó-Thomka Dániel) 2. Kanizsai
Kajak, 3. Jog-Ászok (Dr. Trencséni
Gyula, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Rátkai
Norbert) 16. MINARIK (Dr. Herke
Csongor, Dr. Herke-Fábos Barbara
Katalin, Szécsényi Szabolcs), Iskolák:
1. MADAGÁ (Kiskanizsa), 2. Zrínyi
Futó Focisták (Múrakeresztúr), 3.
Miklósfa 2., Középiskolák: 1. Zrínyi
Középiskolások, 2. Rozgonyi, 3.
BLG.

Nagykanizsa – Zalakaros futóverseny

Az elmúlt hét végén, 2013. április 27-én ren-
dezték Budapesten a SÁFÁR OPEN 2013. CHAMP
Kupát, ahol a Fodor Rekreáció Kft. keretein belül
mûködõ Sensei Németh Karate Team karatékái is
részt vettek. A versenyrõl sensei Németh Zoltán
tájékoztatta lapunkat.

– A versenyen, ahol közel 100 induló mérte
össze felkészültségét, tizennégy karatékával
képviseltettük az egyesületet. Ez a csapat a
Zalakaroson, Letenyén és Borsfán az irányítá-
som alatt edzõdõkbõl került ki,
Zalakarosról négyen indultak. A
versenyen formagyakorlatban
(kata) és küzdelemben (kumite)
hirdettek eredményt. A kupán
minden versenyzõ a korosztályá-
nak, illetve a felkészültségi szint-
jének (öv színének) megfelelõ ka-
tegóriában küzdött. A torna jó
hangulatban zajlott, melyet csak
fokoztak a karatékáink által elért
eredmények, a csapat tagjai egy
emberként örültek minden egyes
megszerzett gyõzelemnek, érem-
nek. Az elõzetes elvárásokat jócs-
kán túlszárnyaltuk, hisz szinte va-
lamennyi indulónk ért el értékes,
dobogós helyezést. Úgy gondo-
lom, hogy e versenyeken a részvétel a fontos, ez
számunkra egy edzésnek felel meg. Aznap örü-
lünk az eredménynek, de másnap már folytató-

dik a munka új célok felé, még jobb eredmények
elérése érdekében – számolt be sensei Németh
Zoltán a versenyrõl.

Hangsúlyozta: nem szabad megfeledkezni a
szülõk áldozatvállalásáról sem, hisz az õ támoga-
tásuk és segítségük nélkül nem tölthettekk volna
el együtt egy ilyen jó sportnapot. Ehhez járult
hozzá az Önkormányzat gépjármû támogatása is,
melyet ezúton is köszönnek. 

– Reméljük, hogy a 2013 õszén megrendezés-
re kerülõ Országos Bajnokságon is
indulhatunk, és onnét is hasonlóan
sikeresen térhettük majd vissza –
zárta beszámolóját a felkészítõ.

A Sensei Németh Karate Team
eredményei (vastagon a
zalakarosiak): 6-8 évesek „B” (kék
öves) kategória: Kovács Hunor
kata I. hely. 9-10 évesek „A” (bar-
na öves) kategória: Molnár Bo-
tond kata II., kumite I., „B” kate-
gória: Németh Pál kata III., „C”
(sárga öves) kategória Satmann
Gergõ kata II., Kurucz Gergõ kata
III. 11-13 évesek „A” kategória:
Hóbor Péter kata II., kumite III.,
Tóth Patrik kumite I., C” kategó-
ria: Strobl Ábel kata II. 18 év fe-

lett „A” kategória: Varga Krisztina kata II., 35
év felett (veterán) „A” (fekete öves) Horváth
István kata II., kumite III.

Túlszárnyalták a várakozásokat

KARATE

A futóverseny karosi résztvevõi.

NYOLCADIK ALKALOMMAL
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TISZTELT KUTYATARTÓK!
Tudjuk a kutyatartás nemcsak hobbi, kedvtelés, hanem például az

idõsek számára védelmet, elengedhetetlen mozgást, levegõzést, plusz
társaságot jelent. 

Az utóbbi idõben szemmel láthatóan megszaporodtak településünk ut-
cáin, közterületein a kutyák. Sétáltatásukat rendelet szabályozza és viszony-
lag kevés probléma adódott jelenlétükbõl. Ám egyre több a gazdi nélkül
kóborló eb, amely már nem hagyható szó nélkül.

A kutyákhoz kapcsolódó szabálysértéseket a szabálysértésekrõl, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012.
évi II. törvény határozza meg. Emellett 2013. január 1-je után a 41/2010. (II.
26.) Kormányrendelet szerint minden 4 hónaposnál idõsebb kutyát kötele-
zõ transzponderrel (chippel) megjelölni és a megfelelõ adatbázisban az ál-
lat és a gazda adatait rögzíteni.

Ehhez a kötelezettséghez önkormányzatunk anyagi támogatást is nyúj-
tott a tulajdonosoknak. Mindezek azt is jelzik, hogy mindaz az ebtartó, aki
az állatorvossal nem végeztette e kis beavatkozást, bírsággal sújtható.

A másik és egyre nagyobb gondot okozó probléma a kutyaürülék.
Az utcán hagyott, fel nem szedett kutyagumi nemcsak látványnak kelle-
metlen, de számos veszélyt is hordoz, melyek közül a belelépés esélye egé-
szen ártalmatlannak számít. A kutyák ürüléke ugyanis milliónyi olyan élõs-
ködõt (parazitát) tartalmaz, melyek az emberre is veszélyes fertõzéseket
terjesztenek. Parkjaink tele vannak kutyaürülékkel és a kisgyerekek ott fut-
kosnak, elesnek, leülnek, játékaik beleesnek, kézzel megfogják stb. A köz-
területet gondozók a fû nyírásakor pedig szétfröccsenõ ürüléket kapnak
ruházatukra, arcukba.

Zalakaros eddig virágos, biztonságos és tiszta helyként volt ismert. Ké-
rünk minden kutyatulajdonost, hogy ezeket az értékeket õrizze meg, és te-
gyen településünk tisztaságáért.

Önkormányzatunk chipleolvasót, fúvócsövet szerzett be, a kóborló ebek
befogására pedig sintért alkalmaz. A Karos-Park az állatok számára ketrece-
ket épített. Az így befogott kutya tulajdonosa komoly birságra számíthat.

Tisztelt ebtartók!
Bízunk abban, hogy a belátás, a felelõsségteljes magatartás segít a

probléma megoldásában, és nem kell a korábban ismertetett eszkö-
zökkel élni hivatalunknak.

Novák Ferenc polgármester

PROGRAMOK:
Május 22-30. (szerda-csütörtök)
XXXII. Zalakarosi Sakkfesztivál
Nyílt Magyar Nõi és Férfi Baj-

nokság – Zalakaros, 
Általános Iskola

Május 25. (szombat) 08.00
Szent Orbán teljesítménytúra

„Sportolj és Nyerj”
Zalakaros, Kertmozi

Május 25. (szombat) 18.00
Szent Orbán-nap

Zalakaros, Szent Orbán-szobor

Május 26. (vasárnap) 09.00
Gyermeknap

„Sportolj és Nyerj”
Zalakaros, Sportcentrum

Szervezõ: 
Zalakaros Város Önkormányzata, 

Közösségi Ház


